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IiI Anglijos torės ir “socialis

tai,” ginklų pagalba, pastatė 
prie valdžios Graikijos fašis
tus. Dabar tie fašistai reika
lauja vieno trečdalio Albani
jos, apie 3,000 ketvirtainių^ 
mylių, ir apie 6,500 ketv. my-

KRISLAI
Graikų Fašistai.
Bulgarij’os Teisės.
Šveicarija ir Naciai.
Sabotažavo 2-rą Frontą.
Mūsų Buvo Tiesa.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Jie savo reikalavimo negali 
paremti nieku kitu, nes ten 
gyvena albanai ir bulgarai,— 
graikų • visai nėra, tai sako, 
kad tas “reikalinga apgyni
mui Graikijoj seniausios civi
lizacijos.” Tai akiplėšiškiau- 
sias fašistų reikalavimas.

ž i nom a,- re i k a 1 avim as
nepraeis, bot jį tūli Anglijos 
ir Amerikos “demokratai” re
mia. Mat, Bulgarijos tame 
ploto auga labai geras taba
kas, kurį pirmiau supirkdavo 
Amerikos tabako gamintojai. 
Kada Bulgarijoj yra liaudies 
valdžia, tai tie Amerikos 
“kupčiai” neturi vilties tą ta
baką nupirkti, gi graikai fa
šistai mielai parduotų.

Bulgarija turėjo išėjimą j 
Aegėjaus Jūras. Dabar tą vie
tą valdo Graikija. Bulgarijos 
vyriausybė įteikė reikalavimą, 
kad tas plotas būtų jai grą
žintas. Tai jos -žemė, tai jos 
kelias į Jfiras. Tą žino Londo
no ir Washingtono politikai. 
Pažiūrėsime,
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ką jie pasakys?

valdonai atsisa-
Jungtinėms Tau-

Šveicarijos 
ko perduoti 
toms vokiečiu nacių įgabentą 
turtą. Kada Hitleris ir jo šai- 
ka matė besiartinantį galą, tai 
jie bilionų doleriu vertes tur
tą išgabeno į Šveicariją, vien 
aukso išvežė 500,000,000 
franku vertės. Bet Šveicarijos 
valdžia sako, kad tai yra 
“privatinė nuosavybė.” Mat, 
naciai tą apsirašė ant savo 
arba vokiškų firmų vardo.

Jeigu tie turtai taip ir bus 
palikti, tai didelė dalis jų bus 
išleista prieš demokratiją, 
prieš kitas tautas — nacių 
propagandai. Atrodo, kad 
Jungtinės Tautos turėtų pa
žiūrėti į tokį Šveicarijos elge
sį, kaipo į vogtų dalykų pri- 
imtoją.

Karo laiku mes rašėme, 
kad atidarymas antro fronto 
yra galimas ir reikalingas su
mušimui Hitlerio. Bet tą/šabo- 
tažavo Mr. Churchill ir kiti 
politikai 'ir militayiniai vadai. 
Churchill norėjo, kad ilgiau 
nebūtų to fronto, kad kuo 
daugiau Sovietų Sąjunga ne
tektu žmonių, kad po karo ji 
būtų silpnesnė.

t / Išėjo iš spaudos “Top Se
cret,” knyga pulkininko Ralph 
Ingersoll, redaktoriaus dien
raščio “PM,” kuris buvo pa
imtas j karo tarnybą. Jis tą 
patvirtino. lis rašo, kad Roo- 
seveltas ir generolas Ęisen- 
hower dar 1942 metais suti
ko, kad reikia užpulti Hitlerį 
iš Anglijos — atidaryti antrą 
frontą. Bet Mr.' Churchill ir 
.jo klika viską darė, kad tik 
to nebūtų, kad nukreipti jė
gas kitur, kad daugiau naciai 
užmuštų Sovietų karių, kad 
daugiau išleisti Amerikos 
žmonių dolerių. Pagal jo rei
kalavimą, buvo paimta armi
ja iš Anglijos ir vietoj vežti 
20 mylių per kanalą į Franci
ja. tai nuvežta 
Afriką, kad tik 
dėti atidarymą 
Tas sabotažas 
kainavo pasauliui labai daug.-

1,000 mylių į 
ant ilgiau ati- 
antro fronto, 
antro fronto

Mr. P. Dutt rašo, kad Bom
bay mieste, Indijoj, tūkstan
čiais žmonės badauja, neturi 
pastogės ir šimtais miršta gat
vėse. Miestas turi apie milio- 
ną ir pusę gyventojų.

Badauja Indijos žmonės, 
bet anglai nesirūpina pagalba

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

VISI ŠĮ TREČIADIENĮ J GEGUŽINES DEMONSTRACIJAS!
Byrnes Siūlė Sutartį 
Dėlei Vokiečiu ir Ja
ponę Nuginklavimo

Molotovas Nesutiko so 
“Per Ilgu Pasiūlymu”

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius (už
sieninis ministeris) James 
Byrnes pasiūlė Keturių Di
džiųjų talkininkų užsienio 
reikalų ministerių konfe
rencijai, kad Jungtinės Val
stijos, Sovietų Sąjunga, An
glija ir Francija padarytų 
sutartį nuginkluot ir laikyt 
nuginkluotomis Vokietiją ir 
Japoniją per 25 metus. Už
sieninis Sovietų korpisaras 
Viačeslavas Molotovas pa- 
s i p r i e š i n o to klausimo 
įtraukimui į konferencijos 
dienotvarkę. Jisai sakė, to- 
liia sutartis “per 
tin žiūrėtų.”

Skelbiama, kad 
siūloma didžiųjų 
Jungtinių Tautų 
u ž t i k r i n tų Sovietus nuo 
naujų pavojų iš Vokietijps 
ir Japonijos pusės.

toli atei-

Byrneso 
Europos 
sutartis

China Komunistų ir 
Tautininkų Mūšiai 
Mandžurijoje

Chungking. — Mandžuri- 
joj siaučia nepaprastai kru
vini mūšiai tarp chinų ko
munistų ir Chiang Kai-she- 
ko tautininkų armijos. Ko
rn u n i s t a i siūlė sustabdyt 
mūšius iš abiejų pusių. 
Chiang Kai-shekas pareiš
kė, kad jie pirma turi apr 
leisti Mandžurijos sostinę 
Changchuną; tik tada jis 
sutiktų daryti pertaiką su 
komunistais. Chinų komu
nistai, turėdami 50,000 ka
riuomenės Changchuno sri
tyje, tvirtina, kad Chiang 
Kai-sheko armija bus at
mušta ir kad bus sumuštas 
ir Chinijos tautininkų žy
gis prieš Mandžurijos did
miestį Charbiną.

✓

FRANKO 1943 METŲ 
KARINE SUTARTIS 

SU VOKIETIJA
London, bal. 30. — Mas

kvos radijas pranešė, jog 
Sovietų kariiiomenė rado 
Berlyne dokumentus, įro
dančius, kad Franko fašis
tų valdžia Ispanijoj 1943 
metais padarė karinę sutar
tį su Vokietija. Ta sutartis 
buvo patvirtinta 1945 m. va
sario 12 d., ir nuo tada 
Franko jau oficialiai*pagal 
sutartį veikė išvien su na
ciais prieš talkininkus^-

ORAS. — Būsią lietaus ir 
šilčiau.

jiems, jie rūpinasi, kaip dau
giau kolonijų įsigyti. Dabar 
jie rūpinasi, kaip paimti vi
sas buvusias Italijos kolonijas.

*
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Bevin Byrnes

Bidault; dešinėje Amerikos valstybės ministeris James Byrnes ir užsieniais So
vietų komisaras Viačeslavas Molotovas. Viduryje garsusis Eifelio bokštas.

Bidault Mohlow
Keturių didžiųjų Jungtinių Tautų užšieniniai ministerial, kurie dabar laiko

y*.'

KALTINA AMERIKINĮ IRANO ŽANDARU 
V ADĄ 'UŽ DEMONSTRANTŲ ŠAUDYMĄ

Teheran, Iran. — Demo
kratinė Irano spauda sako, 
tai amerikonas Irano žanda
rų viršininkas,' pulkininkas 
H. Normanas Schwartzkopf 
įsakė policijai šaudyti į de
monstrantus, kurie džiaugs
mingai sveikino atvykusius 
iraniškojo Azerbaidžano sa
vivaldybės atstovus. Irano

Ickes Klausia: Kokiu 
Tikslu Amerika Dabar 
Pataikauja Frankui?

New York.—Buvęs Jung
tinių Valstijų vidaus reika
lų sekretorius Harold L. 
Ickes rašo N. Y. Post’e:

“Amerikos valstybes se
kretorius 1936 metais sakė, 
neišmintinga būtų veikti 
prieš Franko todėl, kad Hit
leris galėtų įsižeisti. Dabar, 
visiškai sunaikinus karinę 
Hitlerio galybę, mes (Ame
rika) vis tiek susilaikome 
nuo veiksmų prieš Franko. 
Ar mes bijome Įžeisti Hit
lerio dūšią?”

Ickes primena, ką tuo
met sake Ispanijos respub- 
likiečiai, kariaudami prieš 
Franko, būtent: “ ‘Jei kris 

dridas, tai kris ir Pary
žius^ Na, ir krito Madridas, 
Varšąva ir pusė visų kitų 
Eurc/pos sostinių.”

Washington. — Pertvar
koma) kariniai šnipai.

klanai Dėl Buvusių I tali j os Kol oni j ų
Paryžius.

n

Užsieninis 
gįifas ministeris' Ernst 
vifųąs siūlė tuojaus duoti 
p r i klausomybę Libijai^ 

uvusiai Italijos kolonijai. 
Molotovas, Sovietų užsienio 
reikalų komisaras, tačiaus, 
dalinai pritarė Franci jos 
plaųui, kad pati Italija glo
botų buvusias savo .koloni- 

M

demokratų Tudeh partijos 
laikraštis “Rahbar” rašo, 
jog Schwartzkopf tiesiogi
niai kaltas už dviejų darbi
ninkų, demonstracijos daly
vių, nušovimą ir penkių su
žeidimą.

“Rahbar” paduoda tokius 
žandaru žodžius:

“Mes imame iš amerikonų
...........................8............      ~ '

RAUDONARMIEČIAI AP
LEIDO TABRIZĄ

Teheran, Iran. — Sovie
tai ištraukė visą savo ka- 
r i u o m e n ę iš iraniškojo 
Azerbaidžano sostines Tab- 
rizo.

Iraniečiai Steigia 
Savo Darbo Unijas 
Vietoj Kompaniškų

Teheran. — Darbininkai 
Ispahan mieste, Irane, at
metė veikusias iki šiol kom- 
paniškas unijėles ir įsteigė 
demokratines savo darbo 
unijas.

Ispahano 
to atvyko 
premjerui
kiu jie grąsina uždaryti fa
brikus ir išmesti 30,000 
žmonių iš darbo, jeigu ne
bus panaikintos darbininkų 
unijos.

fabrikantai dėl 
skųstis Irano 

Ghavamui. Sy-

.. I-...... ........... -— 
jas. Iš savo pusės Moloto
vas siūlė sudaryt Jungtinių 
Tautų globą Libijai jr pas
kirt jai rusą arba anglą 
kaip administratorių, o ita
lą kaip administratoriaus 
pavaduotoją.

Bevinaš davė sumanymą 
įsteigt naują šalį iš Angliš
kos Jr Itališkos Somalijq$ ir 
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pinigus ir taip veiksime, iki 
jūs visi Tudeh parti j iečiai 
krisite į dulkes, kaip lavo
nai.”

Schwartzkopf seniau bu
vo valstijinės New Jersey 
policijos superintendentas.

Tudeh reikalauja pašalint 
iš Irano valdžios Schwartz- 
kopfą ir kitus <svetimšalius.

Išmislijo, būk JaponiĮ 
Raudonieji Ruošęsi 
Nužudyt MacArthurą

Tokio, bal. 30. — Genero
lo MacArthuro raštinė ir ja
poniški jo draugai paskleidė 
gandus, būk susektą są
mokslas “rankinėmis gra
natomis ir revolveriais” nu
žudyt generolą MacArthu
rą laike Gegužės Pirmosios 
demonstracijų, kurioms va
dovaują komunistai.

Japonijos Komunistų 
Partijos centro sekretorius 
Kyuchi Tokuda, atremda
mas tuos paskalus, pareiš
kė:

“Mes neturime visai jo
kios priežasties žudyti gen. 
MacArthurą.”

Kitas išmislas skelbia, 
būk buvęs padarytas suo
kalbis nunuodyt MacArthu
ro padėjėją gen. - Fray ne 
Bakerį. Suimta tam tikras 
Įtariamu asmenų skaičius, c. v v

Ethiopijos dalies ir pavest 
tą šalį Anglijai globoti. Be- 
vinas kartu ragino paskirt 
s o v i e tinį administratorių 
Tripoli tani jai, o anglą ad
ministratorių Cirenaikai.

Visų Keturių Didžiųjų 
užsieniniai ministerial suti
ko sugrąžint Graikijai Do- 
dekano salas. •

H

Sovietų Atstovas Susilaikė 
Nuo Balsavimo dėl Franko 
Tyrinėjimų Ceremonijos

Jungi. Tautų Saugumo Taryba Paskyrė Komisiją Jieškoti 
Faktu, ar Ispanijos Fašizmas Grūmoja Pavojum Taikai

Jungtinių Saugumo Tarybos nariams

>'

New York. — <
Tautų Saugumo Taryba ba-Į atrodo dar negana faktų 
landžio 29 d. priėmė Aus
tralijos delegato pasiūlymą 
—paskirti penkių narių ko
misija, kad ji ištirtų, ar fa
šistinė Franko valdžia Ispa
nijoj yra pavojus tarptauti
nei taikai. Už pasiūlymą 
balsavo’ dešimt tarybos na
rių; vienuoliktas, ' Andrius 
Gromyko, Sovietų delega
tas, susilaikė nuo balsavi
mo. Jis pareiškė, jog už
tenka jau žinomų faktų, 
kuriais remiantis reikia su- 
traukyt diplomatijos 
šius su Franko režimu, 
peršamas tyrinėjimas yra 
tiktai “delsimas ir nieko ne
veikimas.”

Gromyko paaiškino, kodėl 
jis nebalsavo nei už nei 
prieš Franko diktatūros ty: 
rinėjimą; sako, kai kuriems

Daugiau ir Daugiau 
Kareivių Bėga iš 
Franko Armijos

visTolouse. — Kas dien 
daugiau kareivių pabėga iš 
Franko fašistų kariuome
nės Ispanijoje. Didžiausias 
jų skaičius pasišalina iš tos 
Franko armijos, kuri su
burta šiaurinėje Ispanijoje, 
ties rubežium su Francija.

Ten sutelkta iki trijų ar 
keturių šimtų tūkstančių 
Franko kariuomenės. Pa
bėgėliai dedasi į partizanų 
būrius kovai prieš Ispanijos 
fašizmą ir už respublikos 
atkūrimą.

Platus šiaurinės Ispani
jos ruožas įrengtas kaip iš
tisinė tvirtovė: prikasta 
prieš-tankinių griovių, pri
statyta patrankų, kulkos
vaidžių lizdų ir tt.

Ohio Valstijos Universi
teto mokslininkai skelbia, 
kad einama linkui išradimo 
dar daug galingesnių ato
minių bombų.

Kainų Administracija at
rado, kad $31 verti “siūtai” 
pardavinėjami New Yorke 
po $55.

ŽYDAI BADU STREIKUO 
JA PRIEŠ AMERIKONUS

Landsberg, Vokietija, bal. 
30. — 4,000 žydų paskelbė 
bado streiką Landsbergo 
stovykloje, kur laikoma iš- 
vietinti asmenys. Atsisaky
dami valgytu žydai protes
tuoja, kad amerikonai areš
tavo 20 jų tautiečių už 
riaušes praeitą sekmadienį. 
Jie šaukia: “Šalin ameriko
nus! Amerikinis anti-semi- 
tizmas aršesnis už vokišką
jį anti-semitiznią!”

LA1SVF-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the EaaUrn State*.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

i

<1 • »v

prieš Franko pavojų taikai. 
O antra, jeigu jis, vienas iš 
Penkių Didžiųjų" delegatų, 

(balsuotų prieš, tai liktų at
mestas (vetuotas) pats siū
lymas tyrinėti Franko val
džia, v

Komisijos Nariai
Saugumo Tarybos pirmi

ninkas, Egipto atstovas Ha
fez Afifi Pasha paskyrė 
Australijos, Brazilijos, Chi
nijos, Franci jos ir Lenkijos^ 

i delegatus į komisiją, kuri 
0; įpareigota jieškot daugiau

t

fc-'l

• •i
11

parodymų, ar Ispanijos fa
šizmas grūmoja taiką suar
dyti.

Lenkijos atstovas prof.' 
Oskaras Lange sakė, jog •

r

nežiūrint tyrinėjimo komi* - 
sijos paskyrimo, • Lenkija 
palaiko savo reikalavimą,*^ 
kad Jungtinės Tautos Nu
traukytų diplomatinius ry* 
šius su Franko režimu.

Komisija turės išduoti ra
portą ne vėliau, kaip pasku
tinę gegužės mėnesio dieną.

Sekamas Saugumo Tary
bos posėdis atidėtas neribo
tam laikui, “iki atsiras 
klausimas, -kurį reikėtų 
svarstyti,” kaip sakė tary
bos pirmininkas Hafez. $

5
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EISENHOWER HAWAII 
SALOSE

Honolulu, Hawaii. — Čia 
staptelėjo Amerikos armi
jos štabo galva gen. Eisen
hower, vykdamas apžvelgti 
karines Jungtinių Valstijų 
bazes Pacifiko Vandenyne. 
Eisenhoweris kalbėjosi ir su. 
eiliniais kareiviais. Kai ku
rie nusiskundė, kad maistas 
per blogas ir nuobodus.

$1

Pasinaujino derybos tarp 
m i n k š t ųjų angliakasyklų 
kompanijų ir mainierių.

CECHAI, SAKOMA,

Berlin. — Amerikonų ofi- 
cieriai sako, kad Čechoslo- 
vakijos rubežiaus sargai ke
lis kartus per dvi savaites 
įsiveržę į amerikinę Vokie
tijos sritį ir pagrobę 19 vo
kiečių. Jie nužiūrėję tuos 
vokiečius kaip buvusius Če- 
choslovakijos piliečius. 17 
pagrobtųjų paleista. Vo
kietijos rubežių saugo pa 
tys -vokiečiai, am 
pastatyti ir apginki

t
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LAISVE GEGUŽES 2 d 
K E V I RTADIENĮ, NEIŠ 
EIS, nes Laisves darbiniu 
kai švęs tarptautinę <(arbi-
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šiandien Liaudies Diena
Gegužės Pirmoji yra darbo žmonių, kartu visos liau

dies diena kovai už geresnį ir malonesnį gyvenimą. Pir
mą Gegužės darbininkai sulaiko mašinas ir eina į gat
ves su savo reikalavimais.

Šiandien viso kultūriško pasaulio liaudis iš vienos 
pusės minės pergalę demokratinių jėgų prieš fašizmą— 
hitlerizmą, o^iš kitos—statys reikalavimus savo šalyj,* 
kad tos pei
ne tik atskira turčių saujelė.

Karo laiku, kada dešimtys milionų demokratinių ko
votojų mušėsi prieš hitlerizmą—fašizmą, tai demokrati
nių kraštų darbininkai ir darbininkės Gegužės Pirmą 
dirbo, kad daugiau pagaminus gihklų, amunicijos reika
lingų tai pergalei.

Šiandien visi ir visos einame į gatves, kad sutvir
tinti karo išlaimėjimus, kad paruošti sąlygas galutinam 
fašizmo nugalėjimui, kad pastojus kelią naujiems ka
rams, kad iškovoti geresnį ir malonesnį gyvenimą visai 
liaudžiai!

les vaisiais galėtų naudotis visa liaudis, o

Turkija Laižosi Prie Amerikos
Turkijos fašistiniai valdonai yra mažumų tautų pa

vergėjai ir savų liaudies kankintojai. Karo laiku jie 
laižėsi prie Hitlerio ir Mussolinio. Turkų generalio šta
bo nariai buvo pas Hitlerį jo štabe, Sovietų Sąjungoj^ 
Turkų spauda niekino Sovietų Sąjungą, provokavo, npt 
atstovybės narius areštavo ir į kalėjimus kimšo.

Turkija 1941 metais pro Dardanellų ir Bosforo per- 
takas praleido Hitlerio ir Mussolinio karo laivus į Juo
dąsias Jūras karui prięš Sovietų Sąjungą. Kada Rau
donoji Armija supliekė hitlerinihkus, 1944 metais, Juodų 
Jūrų pakraštyj, tai Turkija pro tas sąšmaugas vėl išlei
do Hitlerio karo laivus.

Dabar Hitlerio ir Mussolinio nėra! Todėl Turkijos 
valdonai laižosi prie Anglijos i^ ypatingai Jungtinių 
Valstijų. Kada į Turkiją buvo nuplaukęs Amerikos šar
vuotis “Missouri”, tai turkai kėlė triukšmą prieš Tarybų 
šalį. Tuo pačiu kartu jie sudarė sutartį su Amerikos 
imperialistais, gavo nuo $4,500,000 iki $5,000,000 iš Ame
rikos ir su Wall stryto inžinierių pagalba statys aštuonis 
kariniai strateginius aerodromus. Tuo pačiu kartu tur
kai įteikė Washingtono vyriausybei prašymą dėl $100,- 
000,000\paskolos.

Tarybų Sąjungos dienraštyj Izviestija ilgą straipsnį 
patiekė J. Vasilievas, apibūdindamas Turkijos rolę ir pa
statė klausimą: “Ką šarvuotis ‘Missouri’ veikė Turkijoj?”

Amerikos Ginklai ir Franko
Pasirodo, kad Jungtinių Valstijų vyriausybė vedė 

derybas su Ispanijos fašistų vadu generolu Franko per
vedimui jam milžiniškų ginklų ir amunicijos kiekių.

Karo metu Amerika turėjo didelius ginklų ir amu
nicijos sandėlius Šiaurinėj Afrikoj. Kada karas pasibai
gė, tai Ispanijos fašistai užsimanė nupirkti tuos gink
lus, o pinigų jie turi, nes hitlerininkai dideles sumas auk
so atgabeno į Ispaniją.

Mr. T. J. Hamilton rašo, kad jeigu ne Franci jos pa
stangos gauti tuos ginklus ir tą amuniciją, tai jie veik 
dykai būtų patekę Ispanijos fašistams. Tankai, lėktu
vai, kanuolės, trokai, kulkosvaidžiai ir kiti ginklai buyo 
suvežti į tuos sandėlius. Francija pigiomis kainomis— 
už apie $100,000,000— nupirko jų, bet jų dar yra ten 
daug.

Pagal tokį tūlų mūsų valdžios pareigūnų atsinešimą 
linkui fašisto Franko galima spręsti ir bendrą Wash; 
ingtono politiką—“nesikišti į Ispanijos reikalus.”

Visas pasaulis žino, kad Ispanijoj fašistai yra Hit
lerio ir Mussolinio liekana, kad jie šimtus tūkstančių 
ispanų demokratų kankina kalėjimuose, kad jie ruošiasi 
.prie uždegimo naujo kard,‘ bet Londono ir Washingtono 
'politikai pastoja kelią Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bai, kad nesiimti tinkamų žygių prieš generolo Franko 
režimą. Demokratiją karą laimėjo, o Ispanijoj fašistai 
viešpatauja ir sudaro pasaulio taikai pavojų. .

------------------------ -------------------------\ •
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
20,000 DOLERIŲ Už ĮSI
LEIDIMĄ Į LAIDOTUVES 

—NEĮSILEIDO!
Kaip jau žinoma, prieš 

porą sava ičių Gene vo j e 
(Šveicarijoj) buvo palaido
ta pradžioje Antrojo pasau
linio karo mirusi Tautų Ly
gą. Suvažiavo tūli jos na
riai ir, be didelių ceremoni
jų, apkasė Lygos lavoną, 
palinkėdami jam “amžinai 
ilsėtis.”

Ryšium su tuo, Vienybė 
iškelia vieną įdomų dalyką:

“Tik dabar paaiškėjo,” 
rašo tas laikraštis, “kad į 
Tanių Sąjungos laidotuves 
nebuvo priimta nė viena iš 
Pabaltijo valstybių...” (Vie
nybė š. m. bal. 26 d.i)

Kai Vienybė kalba apie 
Pabaltijo valstybes, tai rei
kia turėti galvoje ne tary
bines Pabaltijo respublikas, 
bet pabėgėlius, samozvan- 
cus, kurie plepa tų valsty
bių vardu užsienyj. Juk nei 
tarybinė Lietuvos vyriausy
bė, nei kurios kitos Pabal
tijo valstybės (tarybinės) 
vyriausybė nenorėjo eiti į 
tas laidotuves, kurios nebu
vo nei 'garbingos neigi 
svarbios.

Toliau:
“Pasirodo,

čiui būtų dar daugiau gar-

to j e pelnagrobiai dar giliau 
įkišo savo juodus nagus į 
liaudies kišenių!

Tai yra dėl to, kad kapi
talistinėje sistemoje doleriš 
—•viskas. Tavęs niekas ne
paklaus, iš kur tu gavai pi
nigus, — tik buk turtingas, 
tai būsi ir garbingas.

Kovodami prieš juodąją 
rinką, darbo žmonės 
draug privalo kovoti 
prieš tą sistemą, kuri 
gimdo.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

kad velniukš-

daus juoko.’ Lietuva, prieš 
pat laidotuves, Tautų Sąjun
gai sumokėjo duoklę... Jei 
neklystame, tai apie 20,000 
dolerių ...”

Čia ir vėl p. Tysliava tu
vi galvoje ne tarybinę Lie
tuvą, bet tą Lietuvą, kuri 
glūdi pabėgėlių galvose. Pa
sirodo, kad pabėgėliai, pre
tenduodami “nepriklauso
mą Lietuvą” atstovauti, su
mokėjo Tautų Lygos lavo
nui 20,000 dolerių. Kur jie 
tuos pinigus ėmė, kas jiems 
juos davė, pasilieka misteri
ja, bet svarbu, kad davė: 
“Pinigai sumesti, kaip į ba
lą,” rašo Vienybė. (

Žinoma, kad jie sumesti, 
kaip į balą. Ir tai dar vie
nas įrodymas, jog smetoni
niai diplomatai, mėgstą kal
bėti Lietuvos vardu, nega
lėjo nei už , 20,000 dolerių 
įeiti į Tautų Lygos laidotu
ves.

O kas nors, gavęs • tuos 
pinigus, turėjo iš ko gerai 
paūžti ir pasijuokti iš sme- 
tonininkų durnumo!....

yra

uz-
Su

po- 
ir 
ją

CHICAGOS ŽVAIGŽDĖ — 
“STAR”

Dienraštis Vilnis rašo:
“Chicagos darbo unijose 

gimė mintis įsteigti populia
rų savaitraštį Chicago Star. 
Tai minčiai karštai pritarė 
šiaip jau pažangūs Chicagos 
žmones. Savaitraštis bos ski
riamas ginti plačiųjų darbo 
minių reikalus. Chicago Star 
bus didelis savaitraštis.

“Dedama pastangos, kad 
Chicago Star pasirodytų Pir
mą Gegužės. Savaitraščio 
leidimui jau sukelta daugiau 
kaip $25,000. I& pat prad
žios Chicago Star turės dąu-. 
giaii kaip 10,000 pasimokė- 

4usių savo prenumeratą skai
tytojų. Pradžia, .vadinasi, 
gera.

SO GREAT has been the. res-j 
ponse to the $30,000 Lithua

nia Cancer Fund, that the Com
mittee to Aid Lithuania, which 
is sponsoring the drive, expects 
to raise the figure soon to $50,- 
000. At last reports, the cam- 
pagn has already netted nearly 
$20,000 in contributions. This 
figure would represent nearly 
two-thirds of the original quo
ta.

savo

“Stakjardų darbininkų uni
ja, International Harvester 
darbininkų , unija, A4ektriki
niai, rūbsiuvįai . pavyzdingu 
įkarščiu rūpinusį, ikaU 'hAUja- 
gitmis jbūtų stiprus ir kad 
jam būtų užtikrinta gera at
eitis.

“Sunkiausia, gal bus 
tikrinti popierio gavimą,
popierių gana sunku, nes tą 
industriją kontroliuoja mo
nopolistai. Chicago Star ini
ciatoriai pareiškė, kad popie
rio problema taip pat bus iš
spręsta bendromis CIO uni
jų pastangomis.

“Gerą savaitinį anglų kal
boj laikraštį mielai skaitys, 
ir lietuviai darbininkai. Yra 
nemažas lietuvių skaičius, 
kurie prisidėjo prie sukėli
mo pamatinio fondo.”
Chicaga — antras

didumu miestas Amerikoje. 
Tai didžiai pramoningas 
miestas ir šiandien darbi
ninkų judėjimas ten stovi 
aukštai; nes visų didžiųjų 
pagrindinių pramonių dar
bininkai yra organizuoti. 
Bet Chicaga ligi šiol netu
rėjo gero darbininkiško an
glų kalboje savaitraščio. 
Tai buvo didelė spraga ir 
ją, be abejo, gražiai užtvers 
neužilgo pasirodysiąs sa
vaitraštis “Chicago Star.” ,

—O—
The most recent contributjefi 

received by th<> Committee *to 
Aid Lithuania is the sum of 
$1,600 from Cleveland, which 
has set itself a quota of $2,000.

Previous contributions to the 
Cancer Fund lists $6,000 from 
Brooklyn, $5,000 from Chicago 
(not including Roseland, which 
has raised over $1,000), $1,400 
Detroit, $2,000 from Grand Ra
pids, Mich., $1,200 from Pitts
burgh and $600 from Bingham
ton, N .Y. In round figures the 
total amounts to $19,000.

—o—
As can be seen, the list does 

not include any contributions 
from such heavily populated 
Lithuanian areas as Massachu
setts and other New England 
States. It is expected that the 
New England Sector will con
tribute upwards to $10,000 by 
the tinip the campaign is ened- 
ed.

percent of their ambitious goal. 
—o—

While engaged in the Cancer 
Fund drive, the Committee to 
Aid Lithuania is preparing for 
its twelveth shipment of cloth
ing and other essentials to 
Lithuania. Eleven previous 
shipments to Lithuania are va
lued well over a quarter of a 
million dollars. The comniitee, 
which was founded in 1942, has 
been active in relief work since 
1942.

During the war shipments of 
the committee went to Lithua
nian Red Army units. Now 
shipments arc going directly to 
the people of Lithuania.

Nuoširdi Padėka

. Karo Bazės ir Laivai
Ziqpnes neturi namų gyvenimui, nėra daugelio gy

venimo reikmenų, bet vyriausybė rūpinasi juo daugiau 
pasisavinti salų, juo daugiau pasaulyj įsteigti karinių 
bazių ir juo daugiau pasigaminti karo laivų.

Ramiajame Vandenyne Wall stryto imperialistai sie
kia pasisavinti ne vien daugybę buvusių Japėnijos salų, 
bet net tūlas Naujos Zelandijos, Holandijbs ir Franci jos.

Iš Islandijos reikalauja, kad jį suteiktų Amerikos 
karo laivynui ir orlaivynui bazes. Ta šalis atsisako. Į 
ją daromas didelis spaudimas, kad priversti pasiduoti. 
Tokis nusistatymas parodo nepasitikėjimą Jungtinių 
Tautų orgąpizącija ir nesiskaitymą sų kitų. įąt-vįų./ląisy^.
y i /

JUODOJI RINKA 
KANADOJE

Liaudies Balsas rašo:
“Sistemoj, kur pelnas

vyriausias užsiėmimo siekis, 
bent koks trūkumas yra ge
riausias pasipelnymo būdas. 
Dažnai tie pelnagrobiai žai
džia net žmonių gyvybe.

“Pereitą savaitę vienas 
mėsininkų pareiškė, kad pu
sė jautienos Toronte eina 
per juodą rinką;

“žmonės, kurie turi mai
tintis ta mėsa, priversti daiig 
brangiau mokėti už jautieną 
ir tokiu būdu krauti pelnus 
verslininkams.

“Spaudoje buvo pasiro
džiusį žinia, kad tuo metu, 
kai UNRRA laivai su maistu 
plaukia Europon, tai iš Eu
ropos plaukia maisto pro
duktai į Ameriką^ Galimas 
daiktas, kad juodoji rinka 
gabena atgal Amerikon per
dirbtus amerikiečių produk
tus. jeigu tai tiesa.

“Tokiai moralei esant, aiš
ku, negalima ir norėti, kad 
žmonija npkentėtų.”
Kapitalistinėje sistemoje, 

kur viskas paremta pelnu, 
doleriu, juodoji rinka neiš
naikinamas dalykas. Čia, 
va, atrodo, valdžia jau rim
tai imsis priemonių jai pa
šalinti, tai žiūrėk kitoje vie-

"Nėra žodžių, kad išreiš-1 Abeko kilniųjų siekių, kurie 
kus, kokią didelę širdgėlą taip lygiai brangūs man ir 
turėjau pakelti dėl tragiš
kos mirties mano mylimo 
vyro Fredo Abeko. Tuo ka
biau buvo ta širdgėla skau
desnė, kad jis buvo ne man 
vienai ypatiškai brangus, 
bet atsidavęs darbo klasei 
žmogus. Jis ne tik man teikė 
džiaugsmą ir malonumą gy
venime, bet jis kovojo už 
kiekvieno darbo žmogaus 
geresnį gyvenimą ir švieses
nę ateitį.

Neabejoju, kad Fredas 
Abekas buvo visų mylimas 
ir gerbiamas, tą įrodė neap
sakomai daug draugų ir 
draugių - išreikšti liūdesiai 
per spaudą ir man prisiųstų 
ypatiškai, taip pat daugybė 
simpatijos gyvų gėlių vaini
kų. Plati visuomenė supra
to, kad ji neteko geriausio 
kovotojo ir vado pažangia
me judėjime. Tačiau man 
tas, smūgis tiesiog būtų ne
pakeliamas, jei ne visų pa
žangiųjų rūpestingas atjau
timas ir prisidėjimas prie tų 
skaudžiųjų sielvarto valan
dų ir jausmingas atjauti
mas bei prisidėjimas prie 
suraminimo.

Žinau, kad netekau myli
miausio gyvenimo draugo, 
kartu žinau, kad žuvo ge- 
riausis idėjos draugas, ku
ris vyriausiu gyvenimo už
daviniu turėjo: kovoti ir lai
mėti naują, gražų, pilną ir 
teisingą gyvenimą viso pa
saulio darbo žmonėms. Mū
sų abiejų troškimas buvo 
bendrai tęsti klasių kovos 
darbą iki laimėjimo, atme
tus visus kitus gyvenimo 
perteklius. Bet, deja, likau 
viena, tačiau savo giliu įsi- 
tikinirpu ir jo garbei pasi
žadu tęsti tą pasibrėžtą dar
bą iki laimėjimo. Kartu pra
šau visų Fredo idėjos drau
gų suremti pečius ir eiti tuo 
kilniu keliu, kurį buvo pa
sirinkęs Fredas Abekas ir 
kurį aš taip brangiai įver
tinau. s •

Visiems asmeniniai nega
lėsiu padėkuoti, nes tas už
imtų labai daug laiko, kurio 
visi mažai turime. Jauskite, 
kad visiems esu neapsako
mai dėkinga už jūsų nuošir
dų ir gilų atjautimą manęs, 
•o ypač už įY^rtinimą Fredo

Nor 'has there been any sign 
of how Philadelphia and Bal
timore stand in the campaign. 
Several thousands of dollars, 
however, are expected to flow 
into the coffer^ of the Cancer 
Fund from those cities.

—o—
Meanwhile, Chicago has set 

itself the very ambitious goal 
of raising $10,000 for the fund. 
This grand total is to be raised 
by the combined efforts of Chi
cago proper with the assistance 
of Roseland and Cicero. Alrea
dy American- Lithuanians in 
that city have raised nearly 70

visai pažangiajai visuome
nei.

Širdingai dėkoju organi- 
z a c i'j o m s ir pavieniams 
draugams - gėms už gyvų 
gėlįų" vainikus,. išreikštą 
simpatiją per spaudą; sim
patijos telegramas ir laiš
kus; už lankymąsi skaitlin
gai šermenyse ir už . tokį 
skaitlingą dalyvavinią lai
dotuvėse iš ‘toli ir arti.

Esu didžiai dėkinga laido
tuvių komisijai, kurią išrin
ko organizacijų atstovai, ir 
kuri gražiai prirengė laido
tuvių eigą, pakviesdama 
daugelį kalbėtojų, garbės 
sargus, karsto nešėjus, gar
bės karsto nešėjus ir visą 
tai, kas tik puošė laidotuvių 
eigą.

Esu neapsakomai dėkinga 
L. K. M. Chorui ir jo moky
tojui Juozui Kenstavičiui už 
sudainavimą pritaikintų liū
desio dainelių. Taip pat dė
koju Roselando Aido Cho
rui, jo mokytojai D. Yuden 
už sudainavimą liūdesio dai
nelių prie velionio karsto. 

) Dėkuoju Povilui Stogini, 
kuris atvyko iš Sodus, 
Mich., ir sudainavo keletą 
liūdesio dainų duete su 
Agotėle K e n s t a v i c iene. 
Taipgi dėkoju Pearl Johan
son už' akompana'vimą dai
nininkams ir chorams.

Esu daugiau negu dėkin
ga Lietuvių Auditorijos di- {fkZ r-„ *
rekcijai ir jų pirmininkui leido peniciliną, —
Geo Černauskui už, suteiki- • plaučių apačioj buvo vandens 
mą nemokamai Auditorijos ir karščio vis buvo 99°, ‘

Anthony Bimba, who is pre
sently touring the country, was 
sent to Lithuania at the latter 
part of last year to investigate 
the relief needs of Lithuania’s 
people. The president of the 
committee spent nearly four 

j months in Lithuania » witnes
sing for himself the vast extent 
of damage the country suffered 
under the Nazi occupation and 
the serious needs of the Lithu
anian people. From Lithuania 
he brought back besides first 
hand knowledge of needs of 
Lithuania, several reels of film 
depicting post-war Lithuania. 
When he reports about Lithua
nia and its people he also ex
hibits the movie.

—o—
If you don’t receive your dai

ly copy of the “Laisve” in the 
mail tomorrow, don’t blame it 
on the postman. Because of the 
May First holiday, “Laisve” 
will not publish a Thursday 
edition. Your next edition will 
be Friday, May 3.

Our readers who are interest
ed in post-war life in the Baltic 
States will like reading T. Tom
berg’s story about the quaint 
inuseum of the Estonian poetess 
Lidia Koidula in Friday’s edi
tion of “Laisve.”

DARBININKŲ SVEIKATA
' J. L KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

KAIP TOLIAU 
UŽSILAIKYTI?

Gerb. daktare. Nuo jūsų laiš
kutį ir iškarpą iš Laisvės ga
vau. Labai, labai dėkui.

Parašęs jums pirmą laišką, 
nuėjau pas vieną gydytoją. Ap
žiurėjo,, pasiklausė., pastate ant 
spindulių. Sako— dešinioji pu
sė plaučių pilna vandens. Karš
čio rado 102 laipsniu. Pasakė, 
kad reikią duoti penicilino 
(čirškimų po 5 per dieną. Tai 
po dviejų dienų karštis nupuolė 
iki 100-99 laipsniu.

'Ir taip man leido penicilino, 
per tris pertraukas, per 4 die
nas po 5. Po pirmų 4 dienų, 
peržiūrėjęs su spinduliais, pa
sakė, kad tik apačioj

. Tai ir dar per 
i. bet

............ ■■ ..........-H 
sv., o dabar sveriu 129 sv. ir 
nebekosiu.

Prieš keletą dienų nuėjau į 
sanatoriją pasitikrint, tai sa
kė, kad dar yra, bet einasi ge
riau. Kai paklausiau, ar galima 
maudytis vasaros metu, patarė 
geriau nesimaudyt, nebent kai 
labai tyku ir šilta. Nekaitint 
saulėj krūtinės ir nugaros, Tik 
kojas ir rankas galima.

Patarkite, drauge .daktare, 
kaip man toliau užsilaikyti. Gal 
ir vėl geriau per Laisvę.

truputis 
3 dienas 
vis dar

svetainių pašarvojimui ve
lionio Fredo. Taipgi gėlių 
pardavėjui Loveikiui už 
taip gražiai išpuošimą Au
ditorijos savo gėlėmis.

Dėkui laidotuvių direkto
riui > Povilui Ridikui už gra
žų ir mandagų patarna
vimą.

Nuoširdžiai dėkuoju vi
sam Vilnies štabui už rūpės-

ir vis 
tebekosėjaų, nuo pat pradžios.

Nuėjau pasitikrint į sanato
riją. Nuėmė paveikslus. Pasa
kė, tą pat, kaip ir pirmas gy-

ATSAKYMAS:
Nieko ypatingo, mielas Drau

ge. Ką Jums jau patariau pir
ma, turėčiau dar kartą pakar
toti. ’ Jums ir vietos gydytojai 
iš esmės juk tą patį patarė: 
vaistų nėra, reikia ilgai silsėtis 
kur ant laukų ar sanatorijoj: 
Vengti darbo, nuovargio. Geraj 
maitintis ... Nuo tuberkuliozės 
specifiško vaisto nėra. Kol dar 
nėra pervėlu, kol dar yra kiek 
vilties, neprotinga būtų rizikuo
ti ir vis lūkuriuoti mieste. Su

dytojas. Dadėjo, jog nei jokių džiova juokų nėra. Reikia pilnu- 
vaistų nėra. Gulėk lovoj bent Ainiai atsiduoti gamtiškam gy- 
•6 mėn., tai išeis tas vanduo. : dymui. Kuo greičiau sveikutis

Man žmonės nurodė dar kitą į 6USTrasi ir tvirtai nusispręsi, 
gydytoją. Tas irgi mane pa- tuo ^U6 gcriau* 
siuntė į ligoninę. Ligoninėj mani Ant farmos gal būtų ir ne- 
pumpaVo vandenį iš plaučių,; blogai, bet žiūrėkite: nepadary-> • • UUIIIUUNU A CA11VI VI 11 io UiCtUVIU. UIvLaj MW lilUJvAlW. J

i vidurius leido;kite'klaidų, ne^nub to pakibęs
- _ v. j,/* ' vamzdį. Už 16 dienų paleido iš i visas pasveikime klausimai.

Nors Širdis gali plyšt 18 ligoninės. Patarė eit ant farmų, į Jėgų ir energijos tuščiai neei- 
gailesčio, bet stengsiuos ant tyro oro ir nieko nedirbti. I kvokite. Valgykite geyą, papras- 

,pergalėti visų liūdesį ii sto- Eidamas į ligoninę, svėriau 121' tą maistingą maistą, su geru 
ti į organizacinį veikimą,, ■ . — pridėčku vitaminų ir mineralų,
kad tuo būdu atidėkuoti vi- ir teisingą, suraminimo ran-. Sanatorijoj būtų bent tuo ge

puošimb laidotuvių eigos. vamzdį. Už 10 dienų paleido iš i visas pasveikimo klausimai.
i ir energijos tuščiai neei-

siems, kurie mane suprato- ką. 
te tokioje ‘liūdesio valandoje 
ir ištiosėte šiltą, nuoširdžią

Nuliūdusi lieku,

su geru 
' pridėčku vitaminų ir mineralų.

riau, kad ten vis patikrintų ir 
pripratintų užsilaikyt atitinka-

Konstancija Ahekieite. f ai. Nebelaukite, nebe
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UNDER SYMBOL OF HAPPINESS

Tik Lengvatikiai Galvo 
ja, Būk Pelnagrobiai 
Jų Pasigailės -

Streikas Pakeitė Jos 
Gyvenimą.

9297
SiZES 
2 to 8

Prisiminsime Jas Gegužes 
Pirmą Apvaikščiojant

duos 
kita 

Anie
repro- 

žemes pra

irs bottoms up with their milk cups for these two Czechoslovak young
sters as they stand beneath the Stars and Stripes, the flag of their be1?- 
factors, in Prague. Our flag has become a symbol of, protect}-- j 
3,200,000 Czech children who, threatened with disease and stan h 
for six years, are now re'/irning to health and happiness through the d 
they are receiving from the American Red Cross. (International)

no prastoj lūšnelėj netoli 
tos vietos, kur įvyko Hay- 
marketo tragedija. Drau
gai ragino ją gyventi su 
jais, norėdami palengvinti 
jai gyvenimą, bet ji atsisa-

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

niūras sako, kad šių 
balandis iki šiol buvo 

New York o miesto 
. Nuo sausio 1-mos 

coliai be
tilo laikotar- 
>.47 coliai.

matė, kad netik jie ne tokie 
baisūs, beit dideliai inteli
gentiški žmonės. Į vieną iš 
jų ji įsimylėjo, būtent Au
gust Spies. Keturias dienas 
prieš kartuves, Nina ištekė
jo už Spies per proxy. Ce
remonijas 
me neleido

Išbuvus našle metus, Ni
na ištekėjo už tūlo advoka
to, bet jų idėjos buvo dide
liai skirtingos, ir Nina, ne
galėdama atsižadėti visko, 
ką ji veikė tęsdama Spies 
idėjas, persiskyrė ir atsiė
mė pirmesni vardą. •

Jos turtingi giminės ra
gino ją grįžti į jų tarpą, bet 
ji atsisakė tai daryti. Ji at
sisakė parduoti savo idėjas, 
kad patogiau gyvenus. Pra
gyvenimą darė 'laikydama 
įnamius. Ir taip užbaigė sa-

“Tu ir aš, Drauge Nina, 
keliavome vienu keliu per 
50 metų. Dabar slaptinga 
mirties uždanga nusileido: 
tu apleidi mus. Ir jau tik 
belieka klausimas mėnesių 
ar dienų ar valandų, kada 
ir aš turėsiu suvesti sąskai
tą su gamta. Jeigu yra ki
tas pasaulis, mudvi susitik
sime ir vėl maršuosime kar
tu bet aš apie tokį pasau
lį nieko nežinau. Drauge, 
Nina, Sudiev!”
Trumpa Gyvenimo Istorija

Nina Van Zant Spies •sa
vo jaunystėj buvo neapsako
mai graži. Ji gimė Pennsyl- 
vanijos/ valstijoj, turtingų 
tėvų šeimoj. Tėvai išleido 
aukštą mokslą. Atvykusi į 
Chicagą ji gavo darbą John 
M. Smyth rakandų krautu
vės raštinėj. (Ta firma ir 
šiandien ’ turi krautuvę ant 
Madison St.) Jos darbdavis 
vėliaus buvo vienas iš pri- 
saikintųjų teisėjų, kurie 
nusmerl^ė jos vyrą mirtin.

fvykus Haymarket tra
gedijai (priešai vadino 
H a y m a r keto riaušėmis), 
Nina susiinteresavo anar
chistų byla. Kaipo turtuolio 
duktė, turėdama įtakos į 
kalėjimo viršininkus, ji ga

li ro 
metų 
sausiausis 
rekorduose 
čia iškritę tik 7.3 
taus. Normaliai 
piu turėjo būti 1

Mažajai gražuolei vasari
nio aprėdo forma gaunama 2 
iki 8 dydžio. *

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6a N.

O visgi reikia sutikti, kad 
visko atsiras daugiau, jeigu 
kainų kontrolė bus išprievar
tauta. taip, kaip dabar su ja 
padare Kongresas (jo didžiu
ma, -ne visi kongresmanai). 
Atsiras dėl to, kad dabar yra 
viskas suvogta, suslėpta, tiks
lu palaužti tokių, kaip virš 
minėti, žmonelių kantrybę. 
.Tuk niekam nėra malonu gy
venti skurde, jeigu jis mano, 
kad- jis galėtų gyventi be 
skurdo.

jie siekėy' 
žmonės no-; 
trumpesnių

" > nuo 
darbo užtirpusią nugarą 
atitiesti, turėti liuoslaikio, 
matyti dienos šviesą, pasi
matyti su vaikais.

Kraują praliejo turčių 
kontroliuojama policija, už
puolusi gegužės 3-čią įvyku
sį McCormick darbininkų 
masinį mitingą, Chicagoje. 
Atakoje 6 darbininkai už
mušti. Sękamą vakarą iš
šaukta masinis protesto 
mitingas Haymarket Aikš
tėje. Tam mitingui skirs
tantis, kas nors metė bom
bą. Metėjas niekad nebuvo 
suimtas ar išaiškintas, vis
kas rodė, kad turėjo būti 
provokatorių-šnipų darbas. 
Tačiau keturi žymiausi dar
bininkų vadai buvo suimti, 
vėliau nuteisti ir pakarti 
neva už tos bombos metimą. 
Negelbėjo nei tas, kad bu
vo įrodyta, jog vienas iš tų 
teisiamųjų, Albert R. Par
sons, to mitingo kalbėtojas, 
jau buvo išėjęs iš mitingo, 
kada mesta bomba.

Parsons, taipgi August 
Spies, George Engė] ir 
Alodph Fischer mirė kartu
vėse, didvyriškai. Turčių 
klasė juos nužudė, bet ne
nugalėjo.'

Kokio laipsnio žmonėmis 
buvo nužudytieji, galima 
spręsti iš Parsons paskuti
nio laiško jo vaikams. Tas 
laiškas, tačiau, skaitomas

Rašo .4. Jonikienė.
Dvi Amerikietes Pašventė Visą Gyvenimą Tai Idėjai 

Del Kurios ant Kartuvių žuvo Jų Draugai.
Besiartinant Gegužės Pir

mos apvaikščiojimui, mums 
prisimena Lucy Parsons ir 
Nina Van Zant Spies. Abie
jų draugai (-vyrai) atidavė 
savo gyvastį kovodami už 
aštuonių valandų darbo 
dieną; mirę ant kartuvių 
lapkričio 11, 1887. Abi jos 
tęsė' savo draugų pradėtą 
darbą iki pat mirties. Abi 
mirė Chicagoje. Teko daly
vauti abiejų šermenyse.

Nina Van Zant Spies
Nina Van Zant Spies mi

rė balandžio 9, 1936, Ba
landžio 13 d. palaidojome 
ją šalia August Spies, 
Waldheim kapinėse. Laido
tuvių programoj kalbėjo jos 
likę draugai;'jie prisiminė, 
kaip budeliai užnėrė jos vy
rui kilpą ir nutildė jo bals$ 
šaukiantį darbininkus į ko
vą prieš priespaudą, skur
dą ir badą.

Atsisveikinimo kalbas 
^akė Lucy Parsons, Br. 
Ben L. Reitman, Ralph 
Chapman (poetas) ir Irv. 
S. Abrams. Jos kūnas bu
vo pašarvotas unijos svetai
nėj, kurioj ji tankiai sakė 
prakalbas ir lankė iki to lai
ko, kada sveikata pašlijo ir 
nebegalėjo apleisti savo 
kambario.

Lucy Parsons pradedant 
savo atsisveikinimo kalbą 
priminė, kad Nina ir ji se
niai buvo susitarusios, kad 
vienai mirus, antroji pasa
kys prie karsto prakalbą. 
Lucy Parsons baigė savo 
kalbas sekamais žodžiais:

savo viešbuty, 107 S. Hals- 
ted St., Chicago j.

1942 Metais Tragingai 
Mire Lucy Parsons

Chicagiečiai, kuriem teko 
dalyvauti didžiose Gegužės 
Pirmos demonstracijose de- 
sėtkai metų atgal, prisimins 
ta sena, raukšlėtą veidą, ku- 
ris pasirodydavo demon
stracijose, tą moters balsą, 
šaukiantį minią į kovą prieš 
išnaudotojus. Atveždavo ją 
draugai su troku arba auto
mobiliu ir ji atsistojusi sa7 
kydavo prakalbas. Jos spėr 
kos silpnėjo, nes jau buvo 
virš 70 metų amžiaus.

Nenorėdama, kad būtu 
pamiršta jos vyro ir jo 
draugų herojiška kova už 
aštuonių valandų ' darbo 
dieną, ji vis prisimindavo 
tą tragišką Haymarketo 
įvykį, kada policija, ginda
ma McCormicko interesus, 
išprovokavo mūšius ir vė
liaus nusmerkė darbininku 
vadus mirtin.

Lucy Parsons, kaip ir jos 
vyras Albert Parsons, gimė 
vienoj iš pietinių valstijų. 
Jiedu susipažino Texas val
stijoj, kur Albertas dirbo 
prie laikraščio už redakto
rių. Albertas buvo pažan
gus žmogus; jis skelbė ly
gybę negrams ir dėlto buvo 
atstatytas iš darbo ir. ap
šauktas radikalu. Prisiėjus 
apleisti Texas valstija 
du 'atvyko į Chicagą. 
Albertas tuoj metėsi 
darbininkų judėjimo, 
cy jam visame kame padėjo. 
Jis dėjosi su socialistais, su 
anarchistais ir su tų laikų 
internacionalistais. Dau
giausia veikė dėl unijų. Rū
pėjo jam iškovoti geresnį 
gyvenimą darbininkams. 
Jis mirė kovodamas už aš
tuonių valandų darbo dieną.

Netekus brangaus /gyve
nimo draugo, Lucy Parsons 
visa siela atsidavė tęsimui 
jo idėjų. Palikus našle su 
dviem kūdikiais, ji neį mi
nutei nepasidavė nusimini,- 
mui. Surinkusi savo vyro 
raštus, išleido knygą ir pati 
važinėjo miestas nuo miesto

Visos padorių ir .protingų 
žmonių vadovaujamos unijos 
protestuoja prieš žalojimą 
OPA. Ir kiekvienas apdairus, 
visuomeniškai nusiteikęs žmo
gus priešinasi prieš davimą 
laisvių maisto ir kitų reikme
nų trustams kelti kainas, kiek 
tik jie nori ir kada nori. Šian 
ten pastebėsi net pasiturinčių 
žmonių pilietines organizaci
jas, turinčias tikslo tarnauti 
kraštui, kovojant už kainų 
kontrolę. Taip pat pasitaiko ir 
pilietiniai nusiteikusių asme
nų, kurių šeimos nealktų dėl 
pakėlimo kainų arba kurie 
net asmeniško pelno turėtų iš 
pakėlimo, kainų,- tačiau pade
dančių kovoti už kainų kon
trolę dėl to, kad be kainų 
kontrolės nukentės viso kraš- 

žmonių.
Tačiau vienui’, kitur susi

tiksi ir toki žmogelį, kuris vos 
tik galą su galu suveda šian
dien, o vienok iki rytojaus jis 
nedamato. Jis aklai Įsitikėjęs 
į piniguočių spaudos, radio ir 
jų agentėlių susiedijose apga- 
vingos propagandos tikslu pa
skleistus plepalus, būk dabar 
trūksta to ir ano dėl to, kad

Praeitas sekmadienis atro
dė visai ne pavasarinis — 
temperatūra buvo nupuolusi 
iki 39, tik 5 laipsniais aukš
čiau J934 metais buvusios 
šalčiausios balandžio 28-tos.

Atsiras visko daugiau. Tik
rai atsiras. Bet kam atsiras?

Atsiras tam, kas buvo/vis
ką suslėpęs, nuo žmonių su
vogęs tikslu pakelti kainas. 
Atsiras jiems nauji milionai 
turto.

'O tiems lengvatikiams, ku
riems milionicrių labai gaila, 
taipgi mums visiems už jų 
nesusipratimą, atsiras net api
puvusio nuo per ilgo laikymo 
sviesto, atsiras mėsos ir kitko 
valgomo, ką ne visada galėsi
me parsinešę valgyti. Atsiras 
net supelėjusių bovelninių au
deklų ir kandžių jau apėsto 
milo. Ir atsiras tušti mūsų ki- 
šeniai, nes greit viską išmokė
sime pakeltomis kainomis.

Dar atsiras keletą tūkstan
čių naujų milionicrių, bet mes 
su jais žiemą į Floridą/o va
saromis į Paryžių nevažinėsi- 
me. Atsiras keliolika tūkstan- 4 ...Čių kandidatų Į miliomerius, 
su puikiomis mašinomis ar 
naujutėliais privatiškais lėk
tuvais, galinčių šaudyti tarp 
miesto ir užmiestinio palo- 
ciaus. Bet mūsų, tuščiakišenių, 
tas visai nešildys. Jeigu nebe
turėsi iš ko pirkti, nevalgysi. 
Neturėsi iš ko pasirendavoti 
buto, atsigulsi parkutyje ant 
suolo, tave policijos buožė 
prikels.

Baisiai, baisiai apsigaudinė- 
ja save ir kitiems .ant kaklo 
kilpą neria tas, kuris mano, 
būk jo, per greitai pravaliu
sio savo uždarbį, milionieriai 
pasigailės. Ne dėl to, ne mū
sų labui jie lermuoja už pa
naikinimą kainų kontrolės.

darbo žmonėms. Laiške, 
datuotame lapkr. 9, 1887, 
Parsons rašė:

Rašant šiuos žodžius, jū
sų vardus nuo mano akių už
dengia ašaros. Mes niekad 
nebesusitiksime. Oh, mano 
vaikeliai, kąip jūsų tėvas 
brangina jus. Mes paro
dome savo meilę gyvendami 
dėl mūs mylimųjų; mes taip 
pat į rodome savo meilę mir
dami už juos, kada reikalin
ga. Apie mano gyvenimą ir 
priežastį mano nenatūra
lios, žiaurios mirties jūs su
žinosite nuo kitų. Jūs tėvas 
yra pats pasiaukojęs ant' 
altoriaus Laisvei ir Džiaug
smui. Jums palieku pavel
dėjimą teisingo vardo ir at
liktos pareigos. Išsaugokite, 
imkite pavyzdžiu. Būkite 
teisūs sau; tuomet negalėsi
te tapti neteisiais kitiems. 
Būkite darbštūs, blaivūs ir 
viltingi. Jūsų motina! Ji 
yra puikiausia, kilniausia 
iš moterų. Mylėkite, gerbki
te ir kalusykite jos. Mano 
vaikai, brangieji mano, 
prašau jūsų perskaitytTsf 
atsisveikinimo atsišaukimą 
kiekvienoje pasikartojančio
je ^sukaktyje mano mirties, 
atminčiai to, kuris miršta 
ne vien tiktai už jus, bet už 
dar negimusius vaikus. 
Laiminu jus, mano bran
giausieji. Būkite laimingi.

Tai pasakęs, Parsons ne 
už ilgo nuėjo mirti. Jo testa
mentą kovos už geresnę at
eitį vaikams, visų darbo 
žmonių vaikams, pildo dar
bo žmonių minios, kas me
tai didesniais pulkais išei
damos reikalauti geresnio, 
šviesesnio gyvenimo. Parso- 
no ir kitų jo draugų didvy
rių vardai, jų paskutinis 
testamentas, darosi žinome
sni Amerikai ir pasauliui. 
Darbo liaudis kasdien žen
gia pirmyn, vis pirmyn.Prasidėjus tabako darbinin

kų streikui Charleston’e, pie
tinėj Carolinoj, jame radosi 
1,200 streikierių, iš kurių 900. 
buvo negrų, 99 nuošimčiai vi
sų streikįierių buvo motefys. 
CIO unija teisingaį/dėjo pa
stangas įtraukti streiko vado
vybei! moteris. Viena iš pa
rinktųjų buvo Irene Reid, ne- 
graitė, 23 metų amžiaus.

Problema prieš akis buvo 
didelė. Kada CIO pradėjo ten 
organizuotis, gal būt tiksliai 
kompanijų pakurstytas, svie
tas kalbėjo, kad iš to nieko 
nebūsią, negrai ir balti nesu
sitarsią priklausyti, dalyvauti 
ir veikti kartu. Jie susiorgani
zavo. Kada jie išėjo strėtkan, 
svietas kalbėjo, kad jie neiš
silaikys nestreiklaužiavę vie
ni, prieš kitus. Jie išsilaikė.

Josios gyvenime viskas tas: 
unija,’ streikas, reikalas vado
vauti buvo pirmieji jos gyve
nime. Ir kalbėti į publiką te
ko pirmu kartu, bet ne pas
kutiniu. Pastebėjusi jos gabu
mus, unija išsiuntė ją aiškinti 
žmonėms, kad streikieriai ko
voja už $2 daugiau algos die
nai, 65c minimum mokesties 
valandai ir kontrakto be dis
kriminacijos. Streikas tęsėsi 6 
mėnesius, bet jie laimėjo.

lyra kainų kontrolė. Girdi, lai 
tik panaikina kainų kontrolę, 
tuojau atsiras visko pilna.

Vaduojantis tokių žmonių 
galvosena, turėtum manyti, 
kad karvės, kuiliai, avinai ar 
net pati brangioji mūsų žeme
lė maitintoja patapo aukštų
jų sąskaitybos skyrių žinovais. 
Pasakys karvei, kad jau kai
nos pakeltos, ta tuojau 
ekstra kibirą pieno ii 
tiek ekstra Smetonos, 
gyvuliukai padvigubins 
d ūkei ją. Net ii 
dės dygti daigai visai be sėk
los ar po kelis daigus vietoj

kalinius. Kitų neleido. Nina 
per visą laiką nešė jiems 
maisto.

Nina vėliaus išsireiškė, 
kad ją kas tai traukte trau
kė bent kalėjime susipažin
ti su anarchistais, kurie 
buvo taip piešiami. Kada 
ji su jais pasikalbėjo, ji pa-

ko tikras knygynas, buvo 
jos mylimiausi draugai.

Kada 1940 metais Har
vester darbininkai išėjo į 
streiką, Lucy Parsons, būda
ma 82 metų amžiaus, nepai
sant zero oro, atvyko prie 
dirbtuvės ir sakė prakalbą.

1942 metais, kilus jos lū
šnelėj gaisrui Tarptautinėj 
Moterų Dienoj, kovo 8-toj, 
Lucy Parsons tragiškai mi
rė. Mirė ir jos antras vyras, 
bandydamas ją ‘išgelbėti; 
pati jau nepajėgė išbėgti, 
jau keletą metų akimis ne
bematė.

Lucy Pardons palaikai 
buvo nuvežti i Waldheim 
kapines, kur stovi tas didy
sis paminklas jos vyrui ir to didžiuma 
kitiems mirusiems* kartu su 
juo ant kartuvių.

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

unijų mitingus ir sakė pra
kalbas.

Kiek vėliaus mirė abu 
vaikai. Palikus vįena,

Virs 15,000 CIO narių susirinko prie Swift & Co. mėsos pakavimo šapos, Chica 
goję, protestuoti atleidima iš darbų 5,000 darbininkų. Po susirinkimo, United Pack 
inghouse Workers vadai išvyko Į Washingtona pasikalbėti su žemdirbystės sekreto
rium Clinton P. Anderson, sužinoti, dėl ko tas išmetimas iš darbo.

Amerikos darbo žmonės!brangiu testamentu visiems 
Pirmą Gegužės įsisteigė ko
voje už aštuonių valandų 
darbo dieną. Įsisteigė ir pa
šventino savo krauju — 
krauju geriausių savo vadų, 
nors ne kraujo 
Viskas ko dabo 
re jo, tai tik 
darbo valandų: teisės 

užtirpusią

'i • ft:, v-. .
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(Tasa)
I Lihuą smarkiai paveikė šis Mulan’os' 
laiškas. Tuoj ji parašė Sunia’i negalė
sianti jo matyt tūlą laiką: perdaug esą 
mokykloj darbo. Ir ji rengėsi vėl su- 
sieit su Mulan’a.

Šiuokart Mulan’a atėjo apsivilkusi pa
prastučiais rūbeliais. Ir jos laikysena bu
vo liuosa ir atvira. Paklausė, ką Lihua 
mano daryt. Lihua atsakė, darysianti 
pagal patarimą. Ji norinti pabart Su
mą, kam jis jai apsimelavo, kad ir bi
jodamas su jąja pasimesti.

Mulan’a pabrėžė norinti jai nuoširdžiai 
padėt. Ji atėjusi aptart skaudžiuosius 
klausimus. Ar galės Lihua sutraukyt 
ryšius su Sunia? Mulan’a pilnai žino ir 
nujaučia, kaip sunku yra merginai pa
simest su mylimuoju. Atviru protu ir 
atvira širdžia ji nori jai patalkint. Li
hua galinti pasirinkt vieną iš dviejų ke
lių: arba stačiai nukirst visą šį- dalyką 
arba įeit mylimojo vyro šeimon, tapt 
jojo sugulove. /

Lihua nustebo tokiuo Mulan’os nuošir
dumu ir, pamąsčiusi, atsakė, kad ji ne
galėtų tapt šeimos nariu.

Mulan’a užtikrino, Jji neduos čia savo 
egoizmui vietos. Lihua gali patikrint, 
kad Mulan’a jau nekartą siūlė savo vy
rui pasiimt sugulovę.

Lihua išdidžiai nukratė galvą:—Ne, aš 
verčiau būsiu laisva.

—Bet vis dėlto mes galim . pasilikt 
draugais.

—Mielu noru.
—Gerai, aš noriu, kad tamsta atvirai 

pasitartum su mano vyru ir prieitum 
protingos išvados. Prašom tamstą at
eit į mano namus, ir aš tamstą perstaty- 
siu savo vyrui, kaipo savo draugę. Mes 
pasiliksime draugais/d? tamsta būsi mie
la mūsų viešnia bet kada?

Lihuą ir vėl nustebino ta nepaprasta 
moteris. Mintis, kad ji galėtų draugau
ti su Mulan’a ir su Sunia, jai labai pati
ko, ir ji pirmą kartą nusišypsojo tikrai.

Jiedvi susitarė susitikt sekamą šešta
dienį Mulan’os namuose. Lihu’ai pasi
darė lengviau ant širdies ir šilčiau link 
Mulan’os.

O Sunia’i tuo tarpu rūpėjo toks keis
tas Lihuos nusiteikimas, kad net ir pa
simatyt ji atsisakė. Jam nei galvon ne
užėjo, kad jo žmona ką žino apie šį da
lyką. Mulan’a buvo nepaprastai links
ma, čiurški ir gražiai pasidabinusi. 
Penktadienio vakare jinai jį išsivadino į 
teatrą. Sunia manė, kad tai čia ji var
toja miklią moterišką taktiką, kad atgal 
jį prie savęs prisijaukint.

Parėjo namo. Sunia ir užklausė savo 
žmoną, ką ji čia dabar jam sugalvojo.

s'

—Ogi nieko tokio, — atsakė jr juokom: 
’—tai tik ūpas man užėjo. TuKgi mane 
žinai. Užėjo ūpas, ir aš, kaip sodietė, 
perkelio ir muslino sijonais segėjau, bet 
tai išėjo ant nieko. Paskui užsimaniau 
tau sugulovę pripiršti, bet tu irgi nepri- 
siėmei. Blogiausia, kad jūs, vyrai, ne
sakot savo pačiorųs, ką jūs manot. Tu 
sąkei, kad tu užgiri tą mano kaimietiš
ką persikeitimą, bet išėjo, kad ne, tau 
nepatinka. Tai pasakyk man teisybę, ar 
tu mylėtum turėt sugulovę, gerą mer
gaitę, arba mano išrinktą arba tavo pa
ties išsirinktą ir mylimą.

Sunia kiek pamikčiojo ir atsakė, kad 
ne, ką gi žmonės sakytų? Sugulovės iš
eina iš mados.

—Na, gerai, ‘Sunia. Dabar štai kas. 
Niekur nesusitark išeit ryt vakarą. Aš 
pasikviečiau ant vakarienės mergaitę iš 
Šanghai’jaus. Aš ją. susitikau pas se
serį Močou’ą ir užprašiau atvažiuot į sve
čius, pasikieminėt. Tu nusistebėsi. •

—Ar aš ją kada mačiau?
—Ne. Veikiausia nematei.
Sekmadienio rytą Mulan’a pasakė 

Auksuotajai šilkinei prirengt vakarienę. 
Ji taipgi išdėstė jai slaptai savo planą. 
Vaikus patarė% tuo metu išsiųst į juda
mųjų paveikslų teatrą, Pyragiuką taip
gi, kad nesimaišytų, kai nereikia.

Mulan’a taip sutvarkė, kad Sunia ne
pamatytų viešnios iki - vakarienės. Li
hua pribuvo, kaip septynios, ir Auksuo
toji Šilkinė .ją nuvedė Mulan’os kamba
rin. Lihua vilkėjo paprasta mokykline 
suknele ir ji stebėjos, k kad Mulan’a da

prasčiau buvo apsivilkusi:—Aha, dabar 
aš suprantu.

—Taip, tamsta dabar supranti: aš sa
kiau, kad esu paprasta valstietė. Bet 
vyrai nežiūri į moters sielą. Jie tik žiū
ri į dažylus, į blizgučius,—aiškino Mu
lan’a.

Sunia parėjo namo ir. norėjo įeit pa
čios kambarin, bet durys uždarytos.

—Lukterk truputį, — šūkterėjo iiš vi
daus Mulan’a: viešnia tuoj pasitaisys sau 
plaukus. O Lihua’i ji patarė neit valgo- 
majin, kol jos jinai nepašauks.

Mulan’a nuėjo valgomajin, pasuko 
aukščiau žibalinę lempą ir pašaukė:—Ar 
jau galima? Prašom čia.

Užpakalinio kambario tamsoj Sunia 
pamatė, kaip Mulan’a dedasi už rankos 
merginą.

—Perstatai! panelę Lihuą Cao’aitę,— 
tarė Sunia’i Mulan’a.

Sunia pastyro be žado, pamatęs Li
huą. Jis suprato, kad jis sugautas j 
sląstus., Jis pradėjo mikčiot....

—Panelė Cao’aitė meno mokinė. Tu 
jo dar nesi matęs?—su gudria šypsą 
durstelėjo Mulan’a.

O Lihua pridurmui pasakė Suniai:— 
Tu man sakei, kad tavo pati valstietė, 
sena boba.

Sunia’i veidas atsimainė. . Dėbtelėjo 
akim tai į Mulan’ą, tai į Lihuą. Mato, 
kad čia iš anksto surengta. Ir riktelė
jo šiurkščiai: — Gana to viso, ir tau ir 
tau. Taip, aš ją pažįstu ir ją įsimylė
jau.

—Gerbiamas Sunia Tseng’ai, — įspau
dė Lihua: — tu man sakei, kad tu apsi
vedei su sena kaimiete. Jei aš nebūčiau 
atsitiktinai suėjus tavo pačią, aš vis dar 
nieko nebūčiau žinojus. Džiaugiuos da- 
sižinojus, kol dar nepervėlu.

—Prisipažįstu, tai mano klaida, —ta
rė Sunia nuolaidžiai.

. —Bet aš negaliu suprast, kaip tu ga
lėjai būt neištikimas šitokiai žmonai.

—Niekas netobulas. Aš irgi netobu
las, tai suprantama.

Mulan’a tik pasižiūrėjo jam į akis. 
Nieko neatsakė, nenorėjo kiršint, nes ji 
turėjo dar vieną paslaptį, ji vienai vie
na.

—Tamsta man atleidai, — tarė Lihua 
Mulan’ai, ♦— ar gali tamsta ir jam at
leisti?

Mulan’a prasišiepė. Ji ištiesė savo 
ranką. Sunia ją pačiupo ir pabučiavo: 
—Dėkui tau: tu mane išgelbėjai nuo dar 
didesnės klaidos.

Dabar Mulan’a pašaukė Auksuotąją 
Šilkinę, ir jie visi išėjo į valgomąjį ir 
susėdo užu stalo trise ir sau gražiai val
gė. Net Auksuoto n Šilkine stebėjos, 
kaip jie trys sau maloniai kalbasi, kaip 
nieko nebuvę. Ji net pasakė, kad tai 
kaip koks dramos veiksmas teatre. Su
nia vis da tebebuvo truputį sumizgęs, tai 

-Mulan’a taip taikiai nukreipė kalbą į juo
kingus menkniekius, kad Sunia nurimo 
ir jautė turįs tikrai atatinkamą žmoną.

Kuomet po vakarienei Lihua truputį 
išėjo užpakalin kambarin, Sunia tarste
lėjo Mulan’ai:—Tu velniūkštis.

Paskui vėl visi trys susėdo seklyčioj. 
Auksuotoji Šilkinė atnešė arbatėlės, ir 
Mulan’a jai pasakė:—Kai tėvas pareis 
namo, paprašyk jį sičionai.

Senis Jao’as gerai žinojo Mulan’os 
planą. Jis taipgi žinojo turįs sulošti sa
vo rolę šį vakarą. Įėjęs gryčion, jis pa
siuntė sūnėnus vaikų kambarin, o pats 
ramiai įžengė seklyčion.

Pamačiusi senį su tom atmintinom 
akim ir' ilga žila barzda, Lihua net krūp
telėjo ir paklausė ištykiuko Mulan’os:— 
Kas jisai?

—Tai mano tėv^s, — tarė saldžiai Mu
lan’a, ir, atsistojus, perstatė:—Tėvel, tai 
mano viena geriausių draugių, panelė Li
hua Cao’aitė.

Jao’as linktelėjo pagarbiai ir vertin
gai.

—Bet juk tamsta vienuolis, nuo kalno, 
—stebėdamos tarė Lihua.

—Taip, taip, šičia mano kalnas. Kai 
aš tamstai sakiau laimę, aš nusakiau tei
sybę, ar ne? Ir tamstai nereikėjo laukt 
ir metų, kad persitikrinus. Gerą naktį, 
—ramiai tarė Jao’as ir pęštelėjo už ran
kos Sunią, kad eitų paskui jį< ,

jįDaugiąu bus) •

Ką Rašo Keleivio Pliuškiai
Vienas geras buvęs mano 

frontas skaito Keleivį. Tai ir 
man jį atneša mainais už Lais
ves vieną numerį.

Skaitau Keleivį, No. 16, 
kas naujo Brooklyne. Kadan
gi aš skaitau visokių pakraipų 
laikraščius, tai aiškiai, kaip 
ant delno, permatau, kas tei
sybę rašo ir kas tiktai melais 
vaduojasi. Visų didžiausias 
melagysčių sandelis, tai po 
Keleivio pastoge. Keleivis ra
šo po antgalviu “Komunistiš
kos Vieros žmones.” Taip Ke
leivis meluoja. Komunistai 
jokios vieros neturi. Ir Kelei
vio redaktorius žino, kad ko
munistai yra politine partija, 
bet ne kokia ten viera. Bet 
kas čia pliuškiams galvoj, bile 
tiktai sklandžiau šmeižti.

Toliau rašo: “Patys komu
nistiškos vieros-žmones pjau- 
jasi.” Čia ir vėl ta viera. Ke
leivis, tur būt, pagal savo sap
nininko filozofiją į stebuklus 
tiki. Aš nei vieną kartą nepa
stebėjau,. kad kas nors ten pa
sipjautų, ypač komunistinio,, 
demokratinio n u s i s t a t ymo 
žmonės, visi draugiškai, soli- 
dariškar sugyvena. Matyt, 
Brooklyno pisorėlis sapnams- 
tiki. Jis tauškia, būk A. Bim
ba netvirtas savo principuose. 
O kiek jau tas visas Keleivio 
štabas išmano apie principus, 
Įsikabinęs su visom keturiom 
Į buržuazijinės propagandos 
uodegą, keikti, šmeižt Sovietų 

darbininkišką šalį.

ja skirtis. Ot, koki kovotojai 
už tautų laisvę, tie Keleivio 
pliuškiai! Kartu su Mahatma 
Ghandi, jeigu tikrai jis taip 
pliuškiškai kalbėjo.

Visas pasaulis pamena, 
kaip .čia seniai Indijos žmo
nės buvo sukėlę revoliuciją, 
kovą už laisvę dėl savo šalies 
Indijos. Dar kraujas Indijos 
žmonių ant gatvių nenudžiū
vo, o Keleivis su Ghandi ir so- 
cialnaciais šaukia, kad Indijai 
po Anglija gerai. O l^ad jūs 
surūgtufriėt su savo tokia'ge
rove ir tokiais mulkinančiais 
raštais.

V. J. Stankus, 
Easton, Pa.

Binghamton, N. Y
Mūsų ALDLD 20 kuopa nu

tarė nors ir pavėluotai pa
sveikinti Laisvę su 35-kerių 
motų sukakties proga. Linki
me gyvuoti ilgiausius metus ir 
šviesti Amerikos lietuvius. 
Aukojame iš iždo 5 dol. jos 
paramai.

Kadangi dabar dienraštyje 
daug diskusuojama apie an-

Sąjungą,
Tai tokie tie Keleivio princi
pai. Tas pats pisorėlis sapa- 
lioja. Esą, per Bimbos prakal
bas daug kas pasižadėjo au
kot stambias sumas pinigų.

i Bet dabar juokiasi: Pažadėta 
patiešyta, neduota negriešy- 
ta. Juokis ir voliokis iš tokio 
pliuškio ' pisorėlio . rašto. Ne 
tiktai Brook lynas, bet ir visos 
plačios Amerikos demokrati
niai lietuviai darbininkai ži
no, jų neprigaus.!, visi žino, 
kad j draugo A. Bimbos pra
kalbas prisirinko pilna salė su 
kaupu žmonių ir suaukavo 
'kuone šešis •tūkstančius dole
rių ($5,800) Vilniaus Medika- 
liam Institutui. .Reiškia, paža
dėta ir ištesėta, ale ir nesu- 
griešyta. Su aukot tokią stam
bią sumą pinigų. Matyt, 
Brooklyno pisorėliur tas įvarė 
'dieglį į pašonę. Kaip ilgai Ke
leivis melais mulkins savo 
skaitytojus? Gal tiktai N. Ga- 

i dynes graboriai, Strazdas su 
Januškiu, galėtų pasakyti, 
prisiskaitę iš “svarbios” Mi- 
chelsono knygos — sapninin-

Penktame Keleivio pusla- 
pyj rašoma, kad Mahatma 
Ghandi kalba per radio savo 
tautai, kad Indijai po Angli
ja nėra bloga, tai neverta su

mūsų kuopos susirinkime bu
vo kalbama tuomi klausimu. 
Tai didžiuma narių išreiškė 
savo mintis, kad toks skyrius 
labai naudingas ir reikalin
gas. Mūsų jaunimui geriau 
suprantamas raštas anglų kal
boj.

Ir mums, senesniems, svar
bu perskaityti tą skyrių. Aš 
manau, kad mes turime labai 
džiaugtis, kad turime tokių 
gabių jaunuolių, kurie mums 
padeda apšviotos darbą vary
ti pirmyn.

Nutarta prisidėti prie Ge
gužės Pirmos apvaikščiojimo.

, H. Žukas.

Batavia. — Rolandai 
kove dar 19 indonezų.

nu-

šarančiai naikina javus 
pietinėje Italijoje.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

459 GRAND ST. ’ BROOKLYN, N. Y.
.'(Skersai nuo Republic Teatro) Telef onąs E V. 4-8698

Budavokim Kultūrinį Centrą
Susipažinkite su Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės Įstatais. Tuojau Įsigykite Serų.

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

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

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

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

Svarbiausiu tikslu šios bendrovės dabartiniu laiku 
yra įsteigti Didžiojo Neiv Y or ko apylinkės lietu
viams namą, kuris tarnautų kaipo centras kultūrinei 
ir bendrai visuomeninei veiklai. Namo įsteigimui ne
bus renkama aukos. Namo reikalai bus vędami biz
ni škai.

Liet. Darb. Namo Bendrovės direktorių taryba nu
tarė atpirkti serus iš tų šėrininkų, kurie norės par
duoti. Benclrovė^atpfrkdama Šerus atsiskaitys 10% 
transakcijų kaštus.

Jei dalininkas (šėrininkas) parduotų savo Šerus 
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.

Šerų atpirkimo reikalu direktorių taryba darys 
savo sprendimą kiekvienais metais. Jei kada būtų 
sunkumų atpirkti Šerus, 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
šome tuojau įsigyti Šerus. Siųsdami už Šerus pinigus, 
money-order i us ar čekius išrašykite sekamu vardu:

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

Telef. HUmboldt 2-7964

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

o__ 4
VALANDOS: g__g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St Z
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

r



rnrrmarai
A ’ - ' . ’ » V • A • L

ĮĮ.u.y^wff».'jif jiyfflį^ r. .■y ww"'*: I'ww.’i!*

* jlw .” -Aw“” 
‘

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

ii j 'in "i ii i"—•r—~;———

Trečiadienis, Gegužes 1, 1916

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

Cliffside, N. J.
įvairenybes

apylinkės darbininkų
s.u fabrikantais jau ap-

Visur padaryta nauji
(Trumpi dieniniai, užrašai)

(Tąsa)
Vakare dalyvavau Lietuvos rašytojų susirinkime. Jie 

mane pakvietė plačiau susipažinti su jais ir pasitarti dėl 
bendradarbiavimo. Susirinkimą atidai^ Rašytojų Są
jungos pirmininkas Petras Cvirka, apibudindamas susi
rinkimo tikslą, ir perstatė mane padaryti pranešimą apie 
mūsų amerikiečių pasiūlymus ir pageidavimus. Padė- 
kavojau aš jiems už teikiamą mums jų literatūrinę pa
galbą ir prašiau juos nepamiršti mūsų ir .ateityje. Pa
aiškinau jiems apie mūsų jėgas ir pastangas.

gabentas j-Tp'oliči jos» stotį, o 
policijos viršihinkas • išbąrė.'tą 
nacį ir po policijos apsauga 
pasiuntė namo. Mat, keletas 
piliečių prie policijos stoties 
pareiškė grūmojimus tam na-

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

pra-

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

- Gegužes 5 d. įvyks svarbios 
kalbos. Kalbės Antanas Bimba, ne
seniai sugrįžęs iš Lietuvos. Jis kal
bės plačiai apie tai, ką jis matė ir 

. . , ... girdėjo Lietuvoje. Po jo'kalbos bus
C1U1. lad ir reikėjo policijos leidžiami iš publikos klausimai, į ku- 
apsaugos.

šios 
kovos 
rimo, 
kontraktai dėl darbo sąlygų
su kompanijomis.

Nors darbininkai gavo pa
kelti užmokestį už darbo va
landas, bet nedėlinė “pėdė” 
daugelio dabar yra mažesnė, 
negu seniau buvo. Viršlaikių 
nėra. Neblogai, jei „gaunama 
išdirbti savaitėje penkias die
nas, bet jau kai kur dirbama 
tik po keturias dien^Tlšavaitė- 
je. Pradžia depresijos visai 
nekliudomai slenka artyn ir 
artyn.

Sekmadienį, 5-tą gegužė 
ALDLD 77-ta kuopa 
labai šaunų kazyrių 
Kazyriavimai prasidės 
po pietų, ;o 7-tą vai. 
re bus vakarienė. Po 
dainos ir. šokiai. Kazyriavime 
laimėtojai gaus puikias do
vanas. šis kazyriavimo ir pa
silinksminimo ba’nkietas įvyks 
Chas Stephans Boro Bar sa
lėje, 344 Palisade Ave.

Kazys.

es, 
rengia 
balių.

3 vai.
v aba

to bus

riuos kalbėtojas atsakinės. Bus Post 
Schams Assoc. Hall, 915 W .Girard 
Avc. Pradžia 2 vai. dieną. Įžanga ne
mokamai. Ateikite visi, ateikite lai
ku. Prakalbąs ruošia LPTK Phila- 
delphijos skyrius. (102-103)

bridgeportTčonn.
Pirmos gegužės apvaikšėiojimas 

geg. 3 d. Sokol Hali, 523 Hallett St., 
8 v. v. Geri kalbėtojai, graži progra
ma. Šią pirmą pokarinę gegužinę rei-' 
kia tinkamai .apvaikščioti, kuomet 
atom-bombine diplomatija gręsia pa
saulio taikai. Ateikite visi. — Kom..

(102-103)

Lietuvos rašytojų susirinkimėlyje Vilniuje. Deši
nėje pusėje sėdi rašytojas ir Lietuvos Rašytojų Są

jungos pirmininkas Petras Cvirka.

Po pasikalbėjimo pribuvo filmininkai ir visus nu- 
fitfnavo. Jei jų darbas išeis gerai, gal kada nors ir ame
rikiečiai tą filmą pamatys ir susipažins su visa eile 
Lietuvos rašytojų. Apart kitų, apie kuriuos amerikiečiai 
yra girdėję ir kuriuos esu jau tai vienoj, tai kitoj vietoj 
paminėjęs, šiame susirinkime dalyvavo garsiosios apysa
kos “Altorių Šešėlyje” autorius Mykolaitis-Putinas. 
Linksma buvo su juomi asmeniškai susipažinti. Tai jau 
žilstančiais plaukais, tykaus būdo, lieso sudėjimo žmo
gus. Šiuo tarpu jisai profesoriauja Vilniaus Universite
te,, dėsto literatūrą. ) ’

Jaučiuos, kad šis vakaras buvo praleistas labai 
naudingai.

Nežinau, ar beteks šiuose įspūdžiuose prisiminti 
’ Lietuvos rašytojus, tad noriu štai ką pastebėti: Jie man 

labai patiko—malonūs, draugiški vyrai. Vieni įsitraukę 
į įvairiausius darbus, tiesiog paskendę darbuose, kiti 
—nemaža dalis—dar vis negali atsipeikėti nuo karo 

' audrų pritrenkimo', nesuranda naujose sąlygose tvirtos 
žemės atsistojimui. Vienas kitas svyruoja ir abejoja. Iš 
Lietuvos vyriausybės, veikėjų ir visuomenės pusės, lin

di visų jų tolerancija didžiausia. Visi jie aprūpinti pra
gyvenimu—daug geresniu, negu įmanių darbininkai. Jų 
darbui ir kūrybai sąlygos geros. Nei vienas tuomi ne
siskundžia ir nesiguodžia.

Šiuo ^tarpu veikliausiais Rašytojų Sąjungos darbuo
tojais, kaip teko pastebėti, yra Petras Cvirka, Augusti
nas Gricius ir V. Valsiūnienė. Beje, pastarieji du pra
džioje karo buvo išvežti Tarybų Sąjungos gilumom Bet 
jie suprato t<5) išvežimo prasmę, teisingai persiorientavo 
ir dabar, sugrįžę Lietuvon, energingai ir nuoširdžiai dar
buojasi prie Lietuvos atstatymo. Jie neabejoja jų pa
stangų teisingumu ir pasisekimu.

International Workers Or
der vietinis rusų skyrius buvo 
surengęs prakalbas išaiškini
mui, kaip svarbu yra palaiky
ti OPA. Kalbėjo H. L. Mau
dei, iš Hackensack, N. J. Jis 
puikiai nušvietė, koks dide
lis nuostolis būtų dirbantiems 
žmonėms netekus OPA. Kal
bėtojas * skaitlinėmis įrod'ė, 
kad nuo 1939 metų iki šiol 
darbininkų uždarbiai pakilo 
28 procentus, o pragyvenimo 
reikmenų kainos pakilo virš 
46 procentų. Jei kapitalistams 
ir jų pasekėjams pavyktą pa
naikinti OPA, tai prasidėtų 
didžiausioji depresija, dėlei 
kurios labiausia nukentėtų 
dirbančioji liaudis.

New Britain, Conn.
s e
Minėsime Darbo Žmonių • 

Šventę
Daug metų atgal pravesta 

sunkaus darbo žmonių vieny
bės šventė, kurią paminėsime 
5 d. gegužės, Rusų Politiniam 
Kliube, 376 Elm St., 2 vai. po 
pietų.

..Yra užkviesti geri kalbėto
jai. Bus rodoma geriausias 
Sovietų Sąjungos judis “Rain
bow” ir žinios judžiuose. To
dėl iš šio atžvilgio matosi, kad 
bus puiki dienos programa.

kviečiami daly- 
žmoniu šventės

yraNetoli šio miestelio 
Union City, kurio diktą 
sudaro vokiečiai. Kelios 
nos atgal, ve kokis čia buvo 
atsitikimas:

die-

Lietuviai 
vauti darbo 
atžymėjime.

May Day Komitetas.

CLIFFSIDE, N. J.
Gegužines apvaikšėiojimas įvyks 

geg. 1 d. IWO* kambariuose, 324 An
derson Ave., Fairview, N. J., 8 v. v. 
Komunistų Partija, Bergen Co., kvie
čia lietuvius dalyvauti.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks

3 d. geg., 8 v. v., 407 Lafayette St. 
Prašome narių dalyvauti.—A. Jocis. 

(102-103)_________
WORCESTER, MASS.

d., Aido Choro Konccr- 
gražią .grupę artistų- 
tai Akvilė Siauriūtč iš 
Ukrainiečių Jaunuolių

Gegužės 5 
te turėsime 
svečių. Kaip 
.Dorchester, 
grupė iš Roslindalc, Barbara Patter-
son-Raulušaičiūtė, Bostono Muzikos 
Konservatorijos piokinė. Aido Cho
ras, taipgi yra gerai prisirengęs pa
sirodyt šiame 30-ties metų savo vei
klos atžymėjimo koncerte. Taip pat 
šauniai pasirodyti ruošiasi ir solistai 
J. Sabaliauskas, Norma čeponaitė. 
Pradžia 3 vai. dieną, Liet. Salėje, 
29 Endicott St. Kviečiame dalyvauti.

, (102-103) ’

Lapkričio 30
. Pagaliau sučiupau valandą liueso laiko nueiti į Vil
niaus turgų (rinką) ij- pasidairyti. Sniegas paleistas, 
tai turgaus vietoje labai šlapia, daug purvo. Tai bus 
virš 30 metų, kai nebebuvau matęs lietuviško turgaus. 
Nepasikeitęs jis, nė kiek. Vilniaus turguš^nesiskiria nuo 
anų senų laikų turgaus Kamajuose, Kupiškyje bei Ro
kiškyje. Ta pati nešvara, ta pati netvarka. Bet visko 
ęia gali gauti: nuo adatos ir siūlo, spilkutės iki batų ir 
palto, nuo barankos iki palties lašinių. Turėk,tik pini
gų, nusipirkti gausi visko. Daugiausia suvažiavę ir su- 
sivežę daiktus valstiečiai. Kainos labai aukštos, supran
tama, nes jos yra spekuliatyves. Karo metu Amerikoje 
mes jas vadindavome juodosios rinkos kainomis. Jos 
kelis sykius aukštesnės, kaip valstybinėse krautuvėse, 
kur daiktai gaunami pagal korčiukes (points).

Klausiu viršininkų, kodėl jie tuos “marketus” ir tas 
dainas toleruoja? Atsakymas maždaug toks: Jei būtų 
užtenkamai daiktų, tos kainos savaime nukristų. Jeigu 
neleisi tuos daiktus viešai pardavinėti, arba vogčiomis, 
slaptai pardavinės, arba paslėpę laikys ir nestatys rin
kom .Yra žmonių, kuf’ie nepraleidžia visų pinigų pirki
mui ant korčiukių. Tad jie gali dasipirkti turguje. Vals
tybei yra naudos, kai daiktai 'išeina į visuomenės nau
dojimą, vietoje kur nors pūtį. Tai visa išnyks arba bus 
naudinga panaikinti arba uždrausti, kai pramonė at- 
sisteigs ir pramonės produktų visiems pilnai užteks. 
Kam žmogus eis į turgų ir mokės tris sykius daugiau, 
jeigu jis galės visko pakankamai nusipirkti nustatyto
mis žemomis kainomis?

Šiandien turėjau nepaprastą ir. labai garbingą įvykį. 
Vakare lankiausi Vilniaus Vaikų Prieglaudos No. 2. Tai 
mergaičių prieglauda. «Be galo man džiugu buvo, kad 
sandėlyje pas gerovės komisiją dar radosi mūsų atsiųstų 
dovanų, tai susitarėme su prieglaudos namo vedyva ir
as jas mergaitėms išdalinau.

(Daugiau bus)

Edward Zito, 21 metų am
žiaus antrojo pasaulinio karo 
veteranas, apsirengęs naciška 
(nazi luftwaffe) uniforma ir 
nacių oficieriaus kardu, per 
su virš pusvalandį laiko mai
šą vo žymiąja "Berginline Avė. 
Naciško nusistatymo vokie
čiai, išrodė, tam tyčia stovėjo 
ant šaligatvių ii 
rius pagyrimus : 
Viena senyva 
mus rankas ir 
šaukė:—“Koks 
Tikras karžygis!

Aš, tėmydamas iš automo- 
biliaus, jokiu būdu negalėjau 
sau išsiaiškinti šio nacio de
monstracijos. Pagaliau, priė
jo prie manęs naciškų palin
kimų mano pažįstamas ir pa
aiškino demonstraėijos tiks
lą sekamai:

“Tai geriausias išbandymas, 
ar dar ir dabar žmonės yra, 
tafp fanatiškai nusistatę prieš 
vokiečius ir vokiečiu tauta.” 4* v
Aš jam atkirtau, kad čia jo
kio tautiškumo nėra, bet tik 
naciška propaganda ir bjau
rus erzinimas tų tėvų ir moti
nų, kurių sūnūs yra žuvę pra
eitame kare ap likę invalidais. 
Tuomi pasikalbėjimas ir pasi
baigė, v »•Tas Maciukas nudemonstra- 
vo net į Secaucus,. N. J. 
miestelį, bet čia tapo tuoj nu-

reiškė įvai- 
tam naciukui. 
vokietė susiė- 
gaikšč iodama 

jis gražus. . .

Bridgeport. Conn.
Teatras ir Balius

LDS 74 kp. rengiasi prie 
teatro ir baliaus, šeštadienį, 
gegužės 4 d.',/Lietuvių Jaunų 
Vyrų Draugijos salėje. Bus 
perstatyta du po vieną aktą 
veikaliukai: “Fifty-Fifty” — 
pusiau anglų kalboj ir pu
siau lietuvių. Antras — “Mo
terų Kerštas.” Tai labai juo
kingas ir pamokinantis vaidi
nimas. Be to, 4 jaunos mer
gaitės, Beverly Shydiskis, Al
bina Bendoraitis, Dorothy Ma- 
siulevich ir Geraldine Mach- 
lunas sakys gražias lietuviš
kas eiles, pritaikintas sezonui 
ir laikams. Veikalai yra ko
miški ir kartu pamokinanti. 
Mergaitės čia gimusių ir čia 
augusių tėvų, o lietuviškas ei
lutes gražiai deklamuoja, 
nedažnai tokia proga, 
ko. Po programos bus 
šokiai.

Noriu priminti, kad 
k p. kas metą auga ir
ma svarbesnį vaidmenį lietu
viškoje visuomenėje. Todėl 
pakvietimas tų, kurie dar prie 
LDS nepriguli, yra vietoj. Ap
sisvarstykite ir stokite į LDS. 
Prirašykite savo jaunuolius ir 
vaikus, nes LDS priima na
ikiais nuo 2 metų iki 60 metų 
amžiaus. Stokite visi į LDS. 
Turėsite sau naudą ir naudą 
visuomenei.

J. J. Mockaitis

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDW 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 šiame 
susirinkime, nes turėsime daug 
svarbių reikalų aptarimui. — V. J. 
Zelin. (101-102)

PATERSON, N. J.
Gegužinės apvaikščiojimą rengia 

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

s&y • j.- tits

Tai 
pasitai- 
smagūs

LDS 74 
vis uži-

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas Iš mūs_ Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

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

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and. minerals.) susi- 
deda iš 11-kos. Vitaminų ir 5xkių mineralų. 

Pv’ . Užtenka tik trijų tabletelių i dieną. Naudin-
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me- 

‘ tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100
Tabletelių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.
'Balanced Brand Vitamin B-Complex f ą Table teles naudinga yra vartoti kiekvienam,
, ' dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi_ di-

j/i delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tuks- 
'.j tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 

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

už 1000 tik $5.05, prisiuntimą mes ap- 
I mokame.

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu Į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

IR LIVE
Loa Angeleo 55» Calif

mm >;4h^

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubas užkvieČia 

Hartfordo ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti Motinų Dienos minėjimo 
parengime. Gegužės 5 d., 155 (Hun
gerford St. Pradžia 3 vai. dieną. Ge
ra muzika šokiams. Kalbės V. J. 
Valley. Ai' bus įgilta ar šalta, bet šia
me parengime visvien dalyvaukite.— 
Rengėjos. (101-^02)

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

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

(108)

(104)

(103)

(105)

Penktas Puslapis

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 
WEST POINT, NEW YORK.

PATYRĘ
OPERATORIAI

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

VALANDINĖ MOKESTIS
IR BONAI

DARBININKAI PRIE 
VALYZŲ 
PATYRĘ

DĖJIMUI VIRŠŲ APKARPYMUI 
Taipgi operatoriai prie Singer.

Metropolitan ir Puritan siuvamųjų mašinų
Union Shop

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

BERGEN 3-2280

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

SAVAITĖ VAKACIJŲ
VASARA

RAŠYKITE AR ŠAUKITE

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PERKASIE
THROWING MILLS

9TH IR WALNUT STS., 
PERKASIE, PA.

PERKASIE 861

(104)

HELP WANTED—MALE 
1 REIKALINGI VYRAI

REIKALINGOS OPERATORES
Lengvas Fabriko Darbas 

Linksma Aplinkuma 
GERA ALGA. PAKILIMAI

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

BROOKLYN

MERGINOS
Mokintis gero amato. 5 DIENOS—124 PRA
DŽIAI. Greiti pakilimai. Lengvas darbas.

Nuolatinis darbas. Kava nemokamai.
HYGRADE, 195 WILSON AVE.. B’KLYN.

(102)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI

NUOLATINIS DARBAS

NATIONAL FIREPROOFING
CORPORATION

)

JURNEE MILL ROAD 
SAYREVILLE, NEW JERSEY.

(106)

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

rinkimas jvyks gegužės 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.

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 va
karienės bus šokiai prie geros or- 
kestros. — Kom. (101-102)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Moterų Mezgėjų Kliubas 

rengia gegužinį išvažiavimą geg. .. 5 
d., pas dd. J. F. Deltuvus, 4811 Jen
son Ave., Arbutus, Md. Pradžia nuo 
pusiaudienio. Turėsime įvairių už
kandžių ir gėrimų, taipgi ir kitokių 
pasilinksminimų. Nuolankiai . mel^ 
džame gerbiamą publiką dajyvauti 
ir praleisti kelias valandas 
pavasario ore.—Rengėjos. (101-1ŲĮ

yrame

PARDAVIMAI
Puiki proga nusipirkti 15 akri/Viš- 

tų farmą, 12th Ave., Dorothy, N. J. 
7 akrai gatavi sėjimui vaisių me
džių ir grapes. 300 ft. vištinyčių. 
Automatiški fountains. 4 kambarių 
namas. 50x22 darbo šapa su kam
bariais; 3,000 White Leg Horn Lay
ers. 1942 Farmal l “B” Track tor su 
plūgu, akėčiom, com planter, culti
vator. Bėgantis vanduo, 32 volt, 
electricity. Pereitų metų įeigos 
$3,400. Kaina1 $11,000. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės pas John S.

lyn 4, N. Y. Telefonas BE. 2-8737, 
(101-106 ) . •

APVALYTOJAI IR
APMAZGOJIMUI VYRAI

Darbas Aptarnavimų Departmente 
Pilnas Laikas.' Nuolatinis Darbas.

Naktiniai Šiftai.
Patyrimas Nereikalingas.

Kreipkitės:
PERSONNEL DEPARTMENT

ART COLOR PRINTING
DUNELLEN, NEW JERSEY.

^APVALYTOJAI
IKI 50 METŲ AMŽIAUS 

;D1ENŲ AR NAKTŲ DARBAS 
Patogioje Vietoje

ALGA $31 l SAVAITĘ
Kreipkitės 9—lt A.M.

3-Č1OS LUBOS*

41 BROAD STREET
NEW YORK CITY

(104)

MEDŽIO IŠDROŽINETOJAI
AUKŠČIAUSIOS AIŽIOS 
NUOLAT. VIRŠLAIKIAI 

VAKACIJOS IR 
ŠVENTES SU ALGA 

TIK 10 MINUČIŲ 
NUO TIMES SQUARE 

COCHEO BROS.
1801 Willow Avc. ( 

WEEHAWKEN, N. J. S
CHECKERING 4-2642

UNION 5-3760

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, tarpe 35-40 metų am
žiaus. Esu singelis, 40 m. amžiaus. 
Rimto būdo. Svaiginamų gėrimų 
mažai vartoju. Myliu progresą. Tad 
pageidauju moters kur tiktų mano 
būdui. Rašykite: J. S. 160 Claremont

Toronto, Ont., Canada.
(100-105)

’ (102)

STAL1ORIAI IR VYRAI PRIE MAŠINŲ 
l-mos klases, unijiniai, yrio Architektfiros 
medžio daria?. Puikiausios darbo sąlygos* 
Nuolat. TKCHN1CAL APPLIANCE DOŠRP

41-06 DeLons Street, FLUSHING. L. I.
(108)

SKELBKITĖS
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8th

Ksavera B. Karosienė Pamiršimas ar Apsileidimas

SUSIRINKIMAI
No.BROOKLYN, N. Y.

5802 Et.

M.

MIRĖ kp.

ar

Funeral Home

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue

Tel. SOuth 8-5569
i'lmfuri

X.

* - - ■-*■ —--------- ------------- ----------------------------------- -x:—.—xz__-------------------------------------------------3«

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

į

>)

H4-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

pa- • 
tu-1 
to-

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Valandos

Penktadieniais Uždaryta

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

St, 
čia 

ir

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: ■ 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

—-”r—

■ Stanley Teatre, New Yorke, 
rodoma nepaprasta filmą 
‘‘Days and Nights.’* Plačiau 
apie ją matysime sekamose 
laidose.

New Yorko miesto teršėjai 
jau sumokėję baudomis $10,- 
000. Kaip matyti, tai dar 
daug pinigų turės ateiti mies
tui, kol žmonės pradės galvo
ti, kad miestai statomi žmo
nėms gyventi.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Ketv., geg. 2 d., LDS 1 kp. svar
bus susirinkimas įvyks Laisvės salė
je, 419 Lorimor St. Bus renkama de
legatai j LDS 7-tą Seimą, kuris įvyks 
birželio mėn. So. Bostone. Taipgi 
šiame susirinkime btis diskusuoja- 
ma kas link pakeitimo L.D.S. vardo. 
Taipgi turime ir kitų svarbių reikalų 
aptarimui. Visi dalyvaukite. 
Stakovas, užrašų sekr.

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrieon lr Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway lr Stone Are.
orte Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191
Drs. Stenger & Stengei

Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8842

Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

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

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOtflCE in hereby 'riven that License 
GB 191-73 has been i 
to sell beer,, at retail under 
the Alcoholic Beverage 

Hamilton 
, County of 
premises;
SPITZKOEE
(II. & J. Grocery & Dairy) 
Hamilton Parkway, Brooklyn

5802 Ft. 
Brooklyn, 
off the 
HARRY

4. CHARLES
2^ Ul’-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck I? Maujer Sts. 
BROOKLYN •, N. Y.

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

Puikios Pirmos Gegužės Pa
rade nešti iškabos ir šūkiai, 
darbas dailininko 
Feiferio, jau 
Mokantieji

MASPETH, L. I., N. Y

LDS 14 kp. ir ALDLD 138 
bendras susirinkimas įvyks • ketv., 
geg. 2 d., pradžia 8 v. v. Rusų Name, 
56-58 61st St. Malonėkite visi nariai 
dalyvauti susirinkime, atsiveskite 
naujų aplikantų, turėsime svarbių 
dalykų aptarimui. — V. Karlonas, 
org.

'riven that 
rtrtuod to the undersigned

Section 107 of 
Control Law at 
.vay, Boroutfh of 

Kings, to he consumed

& JOSEPH KROENER

N. Y.

Juozas Zeidat
' t

411 Grand St. Bruuhljti

A

4__
Tj

suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL BT. 2-2178 ATDARA VAKARAIS

.... -reilllJIWMMl

Reumatiški Skausmai 
it

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo- 

paliko nuliūdime rtų pagelbėjo ir tamstai pagelbės.’ ..... ... ----- įsigyk
rašy- 

$1.00;
dėžė

faWaYiiZi
L.1 * «. ‘-V L * X * - l—:—.—J •

o

Šeštas Puslapis

Lankėsi K. B. Karosienė
Balandžio 29-tą mus ątlan- 

kė Ksavera B. Karosienė iš 
San Leandro, Calif. Užsuko 
grįždama iš Audėjų Unijos 
nacionalės konvencijos, ką tik 
užsibaigusios Atlantic City, 
N. J. Viešnią pasėmus palydė- 
jo-atvežė jos duktė ir žentas, 
Eugenia ii- Eugene Staneliai iš 
Bayonne, N. J.

Konvencija d. Karosienė 
patenkinta. Buvusi viena iš 
pažangiausių tos unijas. Pri
ėmė geras rezpliucijas-tari-/ 
mus. Pačifiko srityje, kur ji
nai yra organizatore-vedėja, 
unijos padėtis abelnai gera. 
Visom tekstilės šapom, apart 
vienos, jau pasirašyti kon
traktai, geriausi visoje teksti
lės unijoje ir. visi gauti be 
streiko., Tam viskam reikėjo 
solidarumo tarp narių ir daug 
pastangų, rūpesties, darbo. 
Tačiau džiaugiasi jinai, kad 
nors šis tas laimėta darbiniu- 
kų būviui pagerinti.

Šiaip jau darbininkai kito
se industrijose turi ir gana 
audringų laikotarpių. Strei- 
kierių paramai ir audėjai yra 
užsidėję mokestis.

Po trumpo pasimatymo su 
įstaigoje sutiktais brooklynie- 
čiais, d. Karosienė išskubėjo į 
Easthampton, Mass., atlanky
ti savo mamytę ir patėvį Bal
čiūnus, taipgi brolius. Po to 
vėl grįš į Kaliforniją, į darbą 
unijoje.

Moterų kliubiečių prašoma, 
d., Karosienė pažadėjo steng
tis pirm išvažiuodama dar 
kartą pasimatyti su brookly- 
niečiais Mpterų Dienos pietų 
proga, gegužės 5-tą, Laisvės 
salėje.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Gegužines Paskiausios 
Žinios

Roberto 
laukia nešėjų, 

dainuoti miklina 
balsus dainoms ir visi kiti de
rina savo balso toną, nors šū
kiams. Organizacijos gražina 
vėliavas, paparčius. Veteranai 
(we hope) blizgina kariškus 
batus ir apžiūri uniformas, ar 
neišaugtos. Merginos renkasi 
gražiausius kostiumus ir lau
kia saulėtos dienos. Bet jeigu 
ir lytų, -Įjos vistiek maršuos už 
taiką, už gerovę ir demokra
tiją.

Gegužinės Komitetas prašo 
mūsų dar kartą pranešti, jog 
visi veteranai prašomi atvykti 
į maršavimą uniformose. Ko
mitetas teiravosi pas žymius 
autoritetus ir nustatė, jog Pir
mos Gegužės Paradas yra ce-1 ryje.

romonialis, tradicinis, tad leis
ta vartoti uniformas ir po
žymius.

Lietuviai Išmaršuosime:
Nuo Lituanica Square-Pilie- 

čių Kliubo tarp 4 ir 4:15 po; 
piet.

New Yorke mūsų stotis tarp 
estonų ir armėnų, 37th 
(tarp 8 ir 9th Avės.) Iš 
išmaršuosime tarp 5:15 
5:30.

Visa eisena bus ant
Avė. iki 17th St. ir ant 17th 
iki Union Square.

Pirmiausi maršuotojai susi-1 
rinks 12:30 ir pradės maršuo-1 
ti 1 vai. per pietus, nuo 59th 
St. Paskutiniai pradės mar
guoti tarp 5:30 ir 6 .vai., nuo 
37th St.

Visi kviečiami. Lietuviai 
prašomi maršuoti lietuviu bū-

Komitetas.

Gegužės 12 d. Įvyks ^Ginies bendrovės dalininkų suvažiavi
mas. Vilniečiai surinko $214 ir prisiuntė su pasveikinimu 
Laisvės suvažiavimui. Tai buvo draugiškas atsinešimas vaka
riečių link rytiečių ir brooklyniečiai privalome turėti mintyje 
Vilnies suvažiavimą. Prisimindami chicagiečių gražų atsine- 
šimą, turėtume pasiųsti pasveikinimą Vilnies suvažiavimui 
su pora šimtukų dolerių ir tai būtų pyragas prieš pyragą.

Suvažiavimas Įvyks už savaitės laiko, o Brooklyne dar nie
kas nė žodžio neprisiminė apie pasveikinimą ir dovaną savo 
broliškam dienraščiui vakaruose! Kas čia pas mus atsitiko? 
Pamiršome ar apsileidome?

Praeityje Brooklyne organizacijos paskirdavo asmenys, ku
rie pasirūpindavo Vilnies suvažiavimo reikalu. Šiemet orga
nizacijos to nepadarė. Negerai!

Nors paskutinėmis dienomis subruzkime ir paremkime 
dienrašti Vilnį. Užeikite Į Laisvės raštinę bile valandą nuo 8 
ryto iki 8 vakare ir palikite savo dovaną dienraščiui Vilniai 
suvažiavimo proga. Nereikia čia daug agitacijos, turime kiek
vienas pats suprasti reikalo rimtumą ir tuojau atlikti savo 
užduotį. P. Buknys.

Moterų Bankieto (geg. 5) 
Tikietų Pardavėjoms

Visos, draugės, prašomos 
pranešti komisijai paskiausias 
savo darbo pasekmes ne vė
liau 3-čios gegužės, penkta
dienį. Ir visi dalyvausiantieji 
prašomi pirm tos dienos įsigy
ti tikietus. Jeigu neturite pro
gos susitikti pardavėjų, tele- 
fonuokite: EV. 7-8524.

Komisija.

Subway teršėjai, jose pasi- 
rūkytojai už tai dabar pasi
moką pagal teisėjo nuožiūrą. 
Vioh šį mėnesį jau 1,441 pa- 
simokėję už rūkymą, 302 už 
teršimą šiukšlėmis, 75 už 
spjaudymą.

Dvi moterys tapo lengvai 
sužeistos vienai pavirtus ir 
parvertus kitus du asmenis 
ant keliaujančiųjų laiptų In
dependent subway 53rd St. ir 
Lexington Ave. stotyje, New 
Yorke.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Jinai Jau Mums 
Pažįstama *.

Ne kartą teko Inums, brook- 
lynieČiams ir apylinkės lietu
viams, matyti ir girdėti gabiai 
naudojančią pianinės akordio- 
nos klavišus, dar gana jaunu
tę merginą Florencę /Kazake
vičiūtę. Ji jau ne kartą mus* 
žavėjo savo malonia, liūdna 
ir linksma muzika.*

Aido Choras tikrai gali 
sididžiuoti ir didžiuojasi, 
rėdamas savo narių tarpe 
kią muzikoje ir dainoje gabią 
jaunuolę.

Savo metiniame koncerte, 
šeštadienį, gegužės (May) 4- 
tą dieną, Liet. Amerikos Pilie
čių Kliube, 280 Union Avė, 
Aido Choras dar kartą turės 
progos perstatyti jums, publi
kai, Florencę Kazakevičiūtę, 
kaipo viena iš savo pažibų. 
Tada ją girdėsite ne vien dai
nuojant kartu su choru ir jo 
grupėse, bet taip pat Floren
ce apsiėmė išpildyti dalį pro
gramos piano accordion solo.

Nepraleiskite šios, retai pa
sitaikančios, progos išgirsti 
daug gražių dainų ir muzikos.

Koncerto pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga (su taksais) 
65c. Po koncerto bus šokiai 
prie geros orkestros. Įsigykite 
tikietus iš anksto ir dalyvau
kite koncerte.

John Maknarick (Makna- 
vičius), 39 m, gyveno 104-16 
103rd St, Richmond Hill, N. 
Y, mirė balandžio 25 d, San 
Francisco, Calif. Jo kūnas bus 
parvežtas į New Yorką geg. 
2 d. ir bus pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave, Brooklyne. Laido
tuvės įvyks geg. 4 d, šv. Jo
no kapinėse. f

' Velionis
žmoną Anną ir tėvą Joną 
Maknavičių, kuris gerai žino
mas tarp lietuvių^ Laidotuvių 
pareigomis rūpinasi graborius 
J. Garšva.

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

F.W.Shalins
(Shalinskas)

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.

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

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

9—12 ryte 
1— 8 vakare

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Lietuviškas

THAKTYRIUS


