
KRISLAI
Istrija ir Mr. Byrnes.
Anglai ir Palestina.
OPA ir Kainos.
Marshall© Manevrai.
A. Bimbos Prakalbos.

I lašo D. M. ŠOLOMSKAS

Mr. James Byrnes, jeigu ga
lėtų, tai nuo Jugoslavijos at
imtų ir jos sostinę ir pridėtų 
Italijai. Istrijos klausime jis 
toliau eina, kaip Anglijos im
perialistai. Net anglai steni 
giasi mažiau to pusaalio at
plėšti nuo Jugoslavijos ir per
duoti Italijai, kaip 
Byrnes.

Mat, Mr. B vines

daro Mr.

turi vilti,

kapitalizmas, (’.i Mr. Byrnes 
yra iš Carolina valstijos, o ten 
reakcininkai visai nesiskaito 
su darbininkų demokratinėmis 
teisėmis.
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2 Užmušti dėl Gegužės 
P i rmosios Italijoj,

Benamių Stovykloj

Roma. — Du asmenys už
mušti ir penki sužeisti per 
susikirtimus dėl Gegužės 
Pirmosios minėjimo bena
mių stovykloje Reggio Emi

lija, Italijoje. Žydai ir re- 
'i voliuciniai rusai planavo 
gegužinės minėjimą. Tam 
pasipriešino fašistiniai ru
sai. Dėl to ir kilo stovyk
loje riaušės. Policija šau
dė i riaušininkus, v

Anglai imperialistai nori 
palaikyti žydus šovinistus, bet 
tas sukelia arabu pasauli 
Egipte, Su d a re n, Sy rijoj, Ira
ke, Lebanon e ir kitur.

Anglu nusistatymas Pales
tinos reikale, tai nusistatymas! 
imperialistu grobiku. Jie ren
giasi siųsti dar 60,000 armi
jos į Palestiną. Bet tas klausi- 

neišriš. Vienatinis teisin- 
būtų anglų pasielgimas, 

išsikraustymas iš Palesti- 
ir palikimas to krašto pa

tiems žmonėms tvarkyti savo 
reikalus, kaip jiems patinka.

Ras 
tai
uos

Mr*

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
. Užsieniuose $8.00

Brooklyne $7.00
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Praaria Sako? .Boghj
Ir Amerikos Spauda

Padėjo VokielSijai
Vadina Tuščiu Byrnes’o Planą 
Delei Vokiečių Nuginklavimo

Areštuota Tuzinai
Buvusių Generolo

De Gaulle Agentų

Socialistas Mėgina 
Sudaryti Sudėtinę 
Japonu Valdžią

Tokio. — Premjeras K. 
Shidehara pakvietė socialis
tų vadą •Tetsu Katayamą 
sudaryti naują Japonijoj 
ministerių kabinėta. Socia
listų Partijos komitetas 
įgalino Katayamą kviesti į 
ministęrius taipgi liberalus, 
“p r o g r esistus” (tikrumoj 
reakcininkus) ir komunis- 

— $1.10 iiytus. '
Shidehara pirmiau buvo 

pakvietęs fašistuojantį “li- 
iberalą” Ichiro Hatoyamą 
Įsuorganizuot naują minis- 

.. . ...... teriu kabinetą. Dėl to kiloAmerikos imperialistai gin- ( . \
*k)avo ir sa VO laivais bei or]ai-|skaitlingi protestai, iki ge- 
viais veže generolo Chiang 
Kai-sheko armiją, kad tik ji 
daugiau užimtų Chinijos mies
tų. T;.me padėjo 
armija ir kvislingai. Daug 
svarbių centrų pateko i reak
cijos rankas.

Bet tas reakcijai nevyksta 
Mandžurijoj, tai Amerikos ge
nerolas C. Marshall reikalau
ja nuo komunistų, kad jie iš
trauktų liaudies armiją iš 
Changchuno, Mandžurijos sos
tinės, tai 4tada generolas 
Chiang Kai-shekas kalbės 
apie taiką. Vargiai tas Mar- 
shallo manevras pavyks.

Jeigu pelnagrobiams pa
vyks pasmaugti OPA, tai grei
tai kainos nustebins piliečius. 
Pagal New Republic redakci
jos apskaitliavimą, tuojau bū
tu už pieno kvortą 36 centai; 
(už duonos band.žiukę — 25c; 
už sviesto svarą — $1.20; už 
kiaušinių tuziną ■ 
už gazolino galioną — 40c. 1 
štai, kodėl pelnagrobiai nori i 
kuo greičiausiai panaikinti 
OPA.

nerolas MacArthur atmetė
Hatoyamą.

Per paskutinius rinkimus
Japonijos liberalai laimėjo 142 vietas

Mandžurai yra didelė tau
ta. apie 40,000,000. žmonių. 
Jų šalis virš 500,0(UVketvirtai- 
nių mylių, tai apie pustrečio 
karto, kaip Francija. Tokia 
šalis jau pati viena‘gali gerai 
gyvuoti. Gi jeigu pridėti Je- 
hol ii- tūlas šiaurių Chinijos 
provincijas, kur liaudis yra 
galioj, tai būtų didelė valsty
bė su apie 130,000,000 gy
ventojų. Kodėl nepalikti ją 
ramybėje? Kodėl generolas 
(Chiang Kai-shekas, su pagal
ba užsienio imperialistų, turi 
užkarti savo galią ant to kraš
to?

Drg. Antano Bimbos pra
kalbos visur labai gerai vyko. 
Kaip atrodo, tai netruksime 
sukelti $50,000 pagalbai Lie
tuvos žmonių — Medicinos 
Institutui Vilniuje.

Pirmoji dalis maršruto jau 
baigėsi, už kelių dienų prasi
dės antroji.

Kalbėjuasi su drg. K. B. 
Karosiene. Ji sako, kad Kali
fornijos ir bendrai vakaru 
draugai ‘jau “ultimatumą” 
stato, kad ateinantį rudenį 
pas juos turi .būtinai atvykti 
d. A. Birrtba, o vėliau ir vie
ną kitą iš rytiečių jie nori pa
matyti.

seime, socialistai, 94, komu
nistai 5. Neoficialiai ’ pra
nešama, jog Katayamą ne
nori priimti komunistų ir 
“progresistų” į ministerių 
kabinetą.

DERYBOS DĖL TAUTINĖS 
LAISVES INDIJAI

Simla, Indija. — Eina de
rybos tarp Indijos Kongre
so Partijos atstovų, indėnų 
Mahometonų Sąjungos ir 
Anglijos ministerių pasiun
tinybės dėlei laisvės Indijai. 
Kongreso Partija reikalaut 
ja vieningos Indijos, o Ma
hometonų Sąjunga norinti 
atskiros sau valstybės.

ARGENTINA ŽADA 500,- 
000 TONŲ GRŪDŲ BA- 

DUOLIAMS

Kritikuoja Byrnesą jr 
Morgenthau

Pravda peikė Amerikos 
valstybės sekretoriaus, Byr- 
neso pasiūlymą daryti nau
ją keturių didžiųjų talkinin
kų sutartį dėlei Vokietijos 
nuginklavimo. Sako, jog 
Byrnes, kaip ir Henry Mor
genthau, su naujais savo 
pasiūlymais nori pridengti’ 
faktą, jog Amerika nevyk
do senosios (Potsdamo) su
tarties dėlei Vokietijos nu- 

, ginklavimo ir nunacinimo.spaudos! Pravda todėl rašo:
“Tokie nedori politikavi- 

tikrumoje ' apmigdė 
, senosios 

|Tautų Lygos laikais.. Kam 
j reikia naujųjų dabar

Maskva. — Anglijos ir 
Amerikos laikraščiai padėjo 
priešams karo metu,—rašo 
Pravda, t oficialis Sovietų 
komunistų organas, — o da
bar jie kursto prieš Rusiją 
ir stengiasi suardyti taiką.

Amerikonų ir anglų lai
kraščiai veikė kaip “bai
liai ir išdavikai,” kuomet 
jie priešinosi antrojo fron
to atidarymui prieš Vokie
tiją ir kada jie reikalavo 
neduoti Rusijai karinės pa
ramos, tęsia Pravda. Tatai i 
buvo vadinama “f 
laisve” Jungtinėse Valstijo- ■ 
se ir Anglijoje.

Sovietuose nušluota ša-!mai i-------- d-
lin išdavikai ir bailiai, sako | žmonių budrumą 
Pravda, ir sovietiniuose 
kraščiuose niekam nebuvo' 
leista kenkti demokratinių pareiškimų, kuomet senieji 
kraštų kovai ir pergalei pareiškimai nevykdomi gy- 
prieš fašizmą.

Paryžius. — Francijos 
valdžia suėmė Andre de 
Wavrina (pulk. Passy), bu
vusio francūzų valdovo ge
nerolo de Gaulle politinių 
šnipų galvą, ir 50 jo agen
tų. Neskelbiama, už ką jie 
areštuoti. Bet kalbama, kad i

. ' I

jie su tūlais aukštais deši
niaisiais planavo užgrobt 
Francijos valdžią ir pervest 
ją generolui de Gaulle.

Japonų Caras Turi 
Būti Teisiamas, 
Pareiškė Maskva

vertime?”

Patvirtina, kad Sovietine 
Kariuomenė Apleido Iraną

Ira- 
sos- 
pas- 
rau-

Teheran, Iran. — Sekma
dienį/ Irano kariuomenės 
vadm pranešė, jog Sovietai 
ištraukė jau visą savo ka
riuomenę iš to krašto, 
niškojo Azerbaidžano 
tinės Tabrizo radijas 
kui paskelbė, kad visi
d o n a r m i ečiai apleido tą 
šiaurinę Irano provinciją. 
(Sovietų vyriausybė buvo 
pasižadėjus atšaukt visus 
savo karius iš Irano iki pir
madienio, gegužės 6 d.)

United Press rašo, kad 
išsivystę nauji nesutikimai

tarp Irano centralinės val
džios, iš vienos pusės, ir 
azerbaidžanų. ir kurdų de
mokratinių savivaldybių, iš 
antros. Irano valdžia siun
čia daugiau kariuomenės į 
tas‘sritis. Pirm kelių dienų 
pranešta, kad Irano valdžia 
pripažino tam tikras tauti
nes teises Azerbaidžanui; 
buvo sakoma, jog visais 
klausimais susitaikyta. Da
bar skelbiama, kad kurdų 
kraštas ir Azerbaidžanas 
padarę santarvę kovai už 
tautines savo teises.

London. — Maskvos radi
ją sakė, talkininkai turi 
teisti ir japonų imperatorių 
Hirohito, kaip vieną žymių
jų karinių kriminalistų. Ra
dijo komentatorius Kari 
Hoffman priminė, kad:

“Potsdamo konferencijoš 
pareiškimas sako, jog rei
kia teisti ne tik karinius 
japonų vadus, bet ir tuos, 
kurie juos veikliai rėmė; o 
jų rėmėjai buvo imperato
riaus šeima, žymieji politi
kai, bankų ir fabrikų virši
ninkai,v -kurie buvo ginklų 
pramonės vadai, kurie buvo 
vyriausia militaristų atra
ma ir yra atsakingi už ka
rinius japonų žiaurumus.”

Detroite įsteigta
Darbininkų Taryba.

Moksli ninkas Einstein 
reikalavo tarptautiniai kon- 
trojiuot atomų jėgą.

SOVIETAI PAGERBĖ 87
AMERIKONUS

vy-

Araby Moterys Apkūlė 
Anglijos Policininkus 
Jeruzalėje

Washington. — Argenti-’ 
nos valdžia pasižadėjo do
vanai pasiųsti šį mėnesį 
500,000 tonų kviečių ir kitų 
grūdų alkaniesiems pašelpti 
Europoje.

Jeruzalė, geg. 6. — Keli 
tūkstančiai arabų demons
travo prieš anglų - ameri
konų komisijos patarimą 
įleisti 100,000 europinių žy
dų į Palestiną. D monstran- 
tams vadovavo 300 arabų 
moterų ir merginų. Jos ap
daužė anglų policininkus, 
kurie mėgino suardyti de
monstraciją.

Nušauti 3 Kaliniai 
Alcatraz Sukilėliai

36 
sa-

San Francisco. — Po 
valandų mūšio, Alcatraz 
los kalėjimo sargai ir mari- 
ninkai nuslopino mėginusių 
pabėgti kriminalinių kalinių 
sukilimą. Nušauta 3 kali
niai, 2 sargai ir sužeista 14 
sargų ir 1 kalihys. Liku
sieji sukilimo vadai būsią 
teisiami kaip žmogžudžiai.

Paryžius. — Keturių Di
džiųjų užsieniniai ministe
rial šį antradienį svarstys 
sutartį su Italija.

London. — Pranešama, 
kad anglai ir Prancūzai iš
traukę savo kariuomenę iš 
Syrijos ir TLebano.

Amerika teiraujasi apie 
Sovietų prekybines sutartis 
su jų kaimynais

■t

BYRNES GRIEŽTAI
PERŠA TRIESTE
ITALIJAI

Paryžius, geg. 6. — Ame
rikos valstybės sekretorius 
James Byrnes griežtai rei
kalauja priskirt Italijai 
Trieste miestą ir ginčijamą 
Venezia Giulia ruožą, Ju
goslavijos pasienyje. Sovie
tų užsienio, reikalų ministe
ris Molotovas Keturių Di
džiųjų užsieninių ministerių 
konferencijoj siūlė prijungt 
Trieste Jugoslavijai ir pa- 
daryt tūlas nuolaidas dėlei 
Venezia Giulia. Bet Byr
nes “nė colio nesitrauksiąs 
nuo savo reikalavimo.”

Maskva. — Sovietų 
riausybė apdovanojo orde- 
nais ir medaliais 51 Ame
rikos oficierių ir 36 saržen- 
tus už drąsą ir didvyrybę 
karinėse pareigose ir reik
menų gabenime • į Sovietų 
Sąjungą. Generolas Alfre
das A. Kessleris gavo aukš- 
čiauslą k a r inės garbės 
ženklą, Suvorovo Ordena. 
Jis buvo amerikinių oro ba
zių komandierius Sovietu 
šalyje.

Vidujinė Sovietų Paskola 4 
Bilionai, ne Miliohai

Pirmadienio num. Laisvė
je per klaidą išspausdinta, 
kad Sovietų vyriausybė at
sišaukė 4 piliečius paskolin
ti valstybei 20 bilionų rub
lių, ir kabutės buvo įdėta 
“4 milionus dolerių.” Turėjo 
būti 4 bilionus dolerių, nes 
oficialė dolerio vertė yra 5 
rubliai.

Dauguma Fraaciiaij 
Atmetė Naująją 

Konstituciją
Klerikalai ir Kiti Dešinieji 

Sumušė Pažangią Konstituciją
Paryžius, geg. 6. — Bal

savimuose sekmadienį dau
guma piliečių atmetė- nau
jąją konstituciją, pasiūly
tą steigiamojo Francijos 
seimo. Todėl birželio 2 d. 
bus renkamas naujas stei
giamasis seimas, kuris ga
mins kitą konstituciją. Bu
simoji konstitucija taip pat 
bus leista piliečiams tvirtin
ti visuotinais balsavimais. 
Naujasis steigiamasis sei- gal komunistų ir socialistų 
mas užtruksiąs kelias savai
tes iki keliu mėnesiu šiai 
konstitucijai išdirbti.

nesuskaičiuota balsai tik 
Francijos salos Korsikos ir 
koloniniu kraštu. Bet tei- 4. 4.
giama, kad nežiūrint tu bal- 
sų, dauguma bus prieš nau
jąją konstituciją.
Klerikalų ir Kitų Dešiniųjų 

Laimėjimas
Naujoji konstitucija buvo 

pagaminta daugiausiai pa- i

seimo atstovų pasiūlymus. 
Komunistai ir socialistai bu
vo dvi stambiausios steigia
mojo seimo partijos. Vajų 
prieš šįą^konstituciją varė 

visuose katalikų partija, pasivadi- 
92-se pačios Francijos aps- nusi liaudiškais respublikie- 
kričiuosė už naująją kons- čiais ir tariamieji radikalai 
tituciją balsavo 9,238,646 socialistai (liberalai). Su- 
piliečiai, o prieš ją 10,406,-• prantama, kad ir daugelis 
176. į socialistų

Šiuos žodžius berašant, prieš ją.

Vidaus reikalu ministeri- 
paskelbė, jog

padavė ‘ balsus

v
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Dešinieji Vadino Naująją 
Konstituciją Diktatoriška

Paryžius.—Francijos kle
rikalai ir kiti dešinieji, ko
vodami prieš naująją kons
tituciją, šaukė, kad ji esanti 
per daug kairi, “diktatoriš
ka.” Žymieji klerikalų va
dai yra generolas Charles 
de Gaulle ir užsienio reika
lų ministeris Georges 
dault.
Konstitucija Siūle Seimui 

Aukščiausia Galia c. c

Naujoji konstitucija siū- kiti dešinieji reikalavo dau- 
lė sudaryti seimą tik iš vie- giau valios prezidentui ir 
no atstovų rūmo, be senato, teisdarystės skyriui.

Prie senosios konstitucijos, 
senatas buvo kapitalistų ir 
reakcininkų tvirtovė. Pagal 
naująją konstituciją, seimas^ 
būtų rinkęs respublikos pre
zidentą, premjerą ir vy
riausius -teisėjus; seimas 
kartu su premjeru taipgi

Bi- būtų davęs naujų įstatymų 
pasiūlymus.

Katalikų partija, vadina
mieji radikalai socialistai ir

DIDŽIULIAI MŪŠIAI
TARP CHIANGO IR
CHINŲ KOMUNISTU Išėjima iš Irano

U1
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Bus Raportuota apie 
Sovietų Kariuomenės

Nanking. — Siaučia žiau- New York, geg. 6. —Pra- 
rūs mūšiai tarp puolančių "nešama, kad Irano ambasa- 
310,000 Chiang Kai-sheko dorins Hussein Ala šį ant- 
tautininkų armijos ir besi- ‘m.../.. _____ m J
ginančiu 60,000 chinu komu-; . Q . .
mstų kariuomenes Hankow, 
Kiangsu ir Taiyuan srityse, 
rytiniai vidurinėje Chinijo-1 
je, ir ties Kungchulingu, 
Mandžurijoje. T e i g iama, 
kad Chiang Kai-sheko armi
ja pasiryžusi sunaikinti ap
supamus komunistus vidu
rinėj Chinijoje. Komunis
tai smerkia Chiang Kai- 
sheką už pertaikos laužymą 
ir pasalingą užpuolimą.

Nanking. — Siaučia žiau-

; Tautų Saugumo Tarybai 
[ kariuomenės 

pasitraukimą iš Irano. Ne
žinia, ar Sovietų delegatas 

‘Gromyko sutiks ar atsisa
kys duoti apie tai raportą iš 
savo pusės.

Franci ja Nori Nugink- 
luot Italy Pasienį

I ■ *
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Našviefis Karys Vincas Veranis Tragiškai Žuvo Chinijoj-
Nashua, N. H. — Ilgame

tis Laisvės skyaitytojas, 
William Verahis, gyvenąs 
po num. 38 Bowery, Nash
ua, N. H., prieš trejetą die
nų gavo iš Chinijos tokią 
tragišką telegramą:

“Private first class Vin
cent William Veranis, U. S. 
M. C., mirė 1946 m. gegužės 
mėn. 1 d. nelaimėje, pagau-

tas elektros sriovės, Tient- 
sino mieste, Chinijoj. Jo pa
laikai palaidoti American 
Legion Memorial Kapiny
ne (Plot B) ir kapas atžy
mėtas No. 144... Prašau 
priimti mano 
simpatiją..

Pasirašė: A. 
grift, General
Com. of the Marine Corps

nuoširdžią

A. Vande-
US. M. C.,

Vincas Veranis^ gimė 
1927 m. rugsėjo mėn. 8 d. 
Tai buvo rimtas ir gabus 
jaunuolis. Baigęs vidurinę 
mokyklą 1945 m., * tuojau 
įstojo į Jungt. Valstijų ma- 
rininkų korpusą. Į Chiniją 
jis buvo nugabentas lapkri
čio mėn. ir ten tarnavo 
elektrikierftim. Darbe jam 
esant, jis ir žuvo. Tai buvo

Paryžius. — Francijos 
užsieninis ministeris Bi- 
dault^Keturių Didžiųjų mi
nisterių konferencijoj rei
kalavo nuginkluot šiaurinį 
Italijos i^uožą, kuris rube- 
žiuojasi su Franci ja. So
vietų užsieninis ministeris 
Molotovas tam pritaria, o 
Amerikos atstovas Byrnes 
priešinasi.

i

vienintelis Williamo ir Fe- 
lisės Veranių sūnus ir dėl 
to jo tragiška-mirtis labai 
sukrėtė tėvus ir gimines.

Laisvės redakcija reiškia
nuoširdžią užuojautą W. F.
Veraniams šioje jų didžiu
lio liūdesio valandoje.

(Vinco Veranio pavedi x 35,000 laivastačių laimėjo 
las tilps Laisvėje neužil- po 18 centų priedo už dar 

įbo valandą.
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Gubernatorius Dewey ir Negrų Klausimas
Vasario 5 d., Freeporte, N. Y., policininkas Joseph 

Romeįka nušovė du negrus,—kareivį Charles Fėrguson 
ir jo brolį Alfonzo. šaltakraujiškai nušovė du brolius.

Lokalinė valdžia nesiima reikalingų žygių nubau
dimui* Romeikos. Todėl specialė komisija, priešakyj su 
nušautojo žmona, ir jo broliu korporalu Edwardu nu
vyko į Albany, kad įteikti gubernatoriui Thomas E. De
wey reikalavimą, kad jis imtųsi žygių patraukimui at
sakomybėn policininko. Kad ta komisija atvyks, buvo 
iškalno pranešta. >

Bet gubernatorius Dewey, užuot priimti delegaciją, 
tai išvyko į Pawling ūkį “vakacijoms.” Tai taip jis 
pinasi žmonių reikalais, taip jam apeina teisybė ir 
skriaustos negrų šeimos reikalai!

Tada delegacija pikietavo gubernatoriaus namą,
sirinko apie 200 žmonių. Eilė kalbėtojų, jų tarpe New 
Yorko miesto tarybos narys Benjamin Davis pasakė kal
bas. Kalbėtojai sakė: “Mes neleisime gubernatoriui Mr.

■ Dewey nepaisyti šio reikalo.” Demonstrantai nešiojo pla
katus su užrašais: “Ronieika nužudė du Ferguson bro
lius; jis turi būti teisiamas!”, “Gubernatorius Dewey tu
ri tuojau veikti, kad pastoti kelią negrų linčiavimui!”

Taip Mr. Dewey atsineša linkui nuskriaustos negrų I 
šeimos, linkui teisybės, kuri šaukia nubausti prasikaltėlį 
polininką. Lai jis nemano, kad New Yorko valstijos ir 
visos šalies demokratiją mylinti piliečiai pakęs jo tokį 
pasielgimą.

ru-
nu-
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KAIP IR KADA BUVO 
NUŽUDYTAS THAEL
MANNAS?

Kas negirdėjo narsaus, 
energingo Vokietijos ko
munistų vado, Ernesto Tha
elmanno ?! Kai tik Hitleris 
pagrobė galią į savo rankas 
Voki etijoje, 
tuojau buvo 
lintas ir ten 
jokio teismo,
ligi 1945 m. balandžio mėn. 
25 d.

Thaelmannas 
suimtas, įka- 
kankintas be 
— kankintas

Antradienis, Gegužes 7, 1946

THESE ARE THE TIMES
me skyriuje. įsistojęs Vokietijos darbi-

Bal. 25 d. nacių spauda, ninku priešakyj.
Deja, jei. ne tas nelaba-dar vis veikusi Vokietijoje, 

paskelbė, būk Thaelmannas! sis “jei”!... 
buvęs “u ž m uštas anglų 
bombomis,” kai jos buvo 
numestos ant paminėtos 
k o n c e ntracijos stovyklos. 
Bet tai buvo nacių sugal
votas nj 
tuo metu anglai ten nenu
metė j’okių bombų.

Pasirodo, kad praeitų

ARGENTINA GULA 
URUGUAJŲ

Uruguajus — mažiausia 
Pietų Amerikos respublika, 

elas! Pasirodo, kad i Tačiau tai pati demokratiš
kiausia respublika. Kadan
gi ji maža ir yra Argentinos 
kaimynė, tai Perono pata-

metu bal. 25 d. naciai, bude^ [,imas. Argentinos preziden-
liai paėmė Thaelmanną ir 
social- demokratą Breit- 
scheidą, išvedė juodu iš sto
vyklos, nuvilko į pastatą, 
kuriame buvo žudymo prie
monės ir ten nužudė. Tha-

Apie Thaelmanną buvo 
dainos dainuotos, pasakos 
įpasakotos, nes Thaėlmannas 
buvo pastojęs simboliu Vo
kietijos darbininkų, kovo
jančių prieš fašizmą.

Apie Thaelmanno mirtį 
buvo rašyta daug sykių, ■ 
buvo skelbta, kad jis tada 
ir tada buvo nacių nukan
kintas Berlyno kalėjime. 
Bet vis tai buvo ' gandai. 
Naciai jį iš tikrųjų nužudė 
1945 m. bal. 25 d., kai Rau
donoji Armija supo Berly
ną, kai tūli Raudonosios Ar
mijos daliniai jau buvo į va
karus už Berlyno, prie EI- ■ 
bes upes!

Thaelmanas buvo laiko- ( 
mas savo kankinimais i 
g a r sėjusioje Buchenwaldo j vaitės laiko jis jau būtų bu- 
koncentracijos1 stovykloje; vęs laisvas ir, po 12-kos me- 
jis buvo laikomas specialia- tų kentėjimo, būtų ir vėl at-

tu nežada jai nieko' gero. 
Žinių agentūros praneša, 
jog fašistinė Argentinos 
valdžia yra pasimojusi su
trempti demokratiją. Uru- 
guajuj arba šį kraštą visiš-

n .... . - kai pavergti, padarant ji
_.£ . J \ 'Argentinos provincija.
— y ^u^ai *-• | Vyriausias Perono sėb-

Šią. baisią-, žinią parvežė Ii TT------ ’
amerikiečiai jūrininkai iš, 
Vokietijos. . Jiem ją sukei
kė Bremeno komunistų vei
kėjas Heinrich Schramm. 
Jūrininkai tatai pasakė žur
nalistui John Meldon’ui, ku
ris parašė š. m. geg. 3 d. 
Daily Workeryj.

Thaelmanno našlė ir duk
relė tebėra gyvos ir saugios.

Jei budeliai nebūtų Tha- 
iš-lelmanno nužudę, tai už sa- i! •« — •• • i—i i

K. Reikalai

By Malt Sholomskas

those around us, especial^ our 
parents, but also feelings, at
titudes and opinions.

When we have grown up we 
have already “pictures in our, 
mind” of many 
whom we’ve had 
contact.

Some of these
described by War Talk 70 in 
the following manner:

people with
little or no

pictures are

illness 
to na- 
disas-

ras Uruguajuj yra sen. 
Eduardo Victor Haedo, šu
las herreristų partijos.

Ligi šiol Uruguajus gau
davo iš Argentinos kviečių, 
bet dabar vargiai iš ten jų 
begaus. Argentinos fašis
tai ruošiasi keršyti urugua- 
jiečiams, kam jie nepučia į 
tą pačią dūdą, į kurią Ar
gentinos fašistai pučia.

Uruguajuje gyvena keli 
tūkstančiai lietuvių darbi
ninku. Jie leidžia demokra
tiniai liaudišką laikraštį 
Darbą.

& Čechoslovakijos Vadai Yra Susirūpinę 
Amerikos Šnipais }

Iš Čechoslovakijos sostinės Pragos rašo Marguerite 
Higgins, kad Čechoslovakijos vyriausybė yra rimtai su
sirūpinusi Jungtinių Valstijų agresyve šnipų veikla. Pa
sirodo, kad Amerikos agentai plačiai veikia Europoj, jie 
palaiko turčius prieš demokratinę liaudį; jie net imasi 
diversijų.

Kada Marg. Higgins išsireiškė, kad gal baimė yra 
perdidelė,. tai Klementis Gottwaldas, Čechoslovakijos 
premjero pavaduotojas, tarė: “Ką jūs manote, sakydama, 
kad gal mes perdedame? Ar jūs pamiršote, kaip Ame
rikos šnipai su armijos daliniu įsiveržė į Čechoslovakiją 
pereitą vasario mėnesį, apšaudė mūsų policiją ir po dvie
jų dienų darbo iškasė mūsų dokumentus ir išsivežė Vo-

Tas amerikiečių įsiveržimas buvo Stechowice srityj, 
kur jie paėmė dokumentus, susikrovė į trokus ir išsivežė. 
Nors tie dokumentai vėliau buvo grąžinti, bet čecho- 
slovakai nežino, ar jie visi grąžinti, ar nebuvo pasilai
kyti toki,* kurie yra reikalingiausi. Rašytoja praneša, 
kad tokis Amerikos šnipų ir karininkų, elgęsis sukėlė 
tarpe čechf>slovakų nuožiūrą. Ji rašo, kad cechai daž
nai rodo į amerikietį, kaipo į svetimos valstybės šnipą.

Tas parodo, kad nesiskaitymas su kitų šalių žmonių 
teisėmis ir valia, perdaug'didelis “mandravojimas,” tik 
žemina Amerikos vardą.

Prašome pasiskaityti laiš-į kų rinkime daugiausia pa
kų, kuriuos gavo Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite
to Centras.

Jewett City, Conn.
“Draugai: Mes, Antanas 

ir Jieva Žvingilai, priside
dam prie Vilniaus Inst. 
įrengimo po $25. Čia ran
date čekį sumoje $50.” ;

<

Pittsburgh, Pa.
“Gerbiamieji: Čia randa

te 3 čekius, viso vertės $1,- 
255.00. Tai dalis aukų, su
keltų vakar per d. Bimbos 
prakalbas. Pinigai skiria
mi Vilniaus Tiriamosios 
Medicinos, Vėžio Ligos Inst. 
įrengimui. Tai dar ne visos 
aukos čia prisiųstos, nes 
daugelis aukotojų dar da- 
pildys savo aukas vėliau, 
nurodo, kad dar susidarys 
keli šimtai (įol. vėliau. Drau
giškai, LP'į'K, Pittsburgh 
Skyr. kasierius, J. D. Slie
kas.”

sidarbavo viet. skyr., nariai. 
Draugiškai, Ig. Liužinas, 
ižd.”

2

Brockton, Mass.
“Brangūs Draugai: 

imkit auką, Vilniaus 
įrengimui nuo- -Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšio. 
Surinkta Sąryšio suvažia
vime per drg. Petrikienės 
prakalbas, Cambridge. Viso 
$483.30. Draugiškai, J. Sti- 
gienė.”

Hartford, Conn.
“Gerbiamieji: Mūsų viet. 

skyr. LPT,K turėjo paren
gimą kovo 31 d., taigi šia
me laiške prisiunčiu $104.80, 
visas pelnas. Panaudokite 
p irki m ui reikalingiausių 
daiktų Lietuvos žmonėms. 
Draugiškai, W. Brazauskas, 
sekr.”

Inst.

!

Siuntiniai į Europą
Brooklynor pašto skyrius pateikė daugiau davinių 

apie siuntinius į Pabaltijį, Balkanus ir kitas Europos ša
lis. ’ Pagal International Trade Dept, of Commerce’su
reguliavimus, į Europą, tame skaičiuj ir Lietuvą, galima 
siųsti reikmenų, prisilaikant sekamų taisyklių:

(1) Galima siųsti tik vienas pundelis tam pačiam 
asmeniui per savaitę laiko.

(2) Pundelis neturi sverti dąugiau, kaip 11 svarų.
(3) Siunčiami daiktai turi būti negendanti-nepūvan- 

ti ir nedūžtanti.
(4) Už pirmą svarą reikia mokėti 22 centai,, paskui 

po mažiau, taip,.kad už 5 svarus bus 78 centai, už 11 
svarų bus $1.62.

Čia tenka pridėti,-kad^ siuntinys neturi būt labai 
, ilgas arba aukštas. Taipgi visai nepatartina siųsti bent 

ką, ’jeigu neesi tikras, kad tas žmogus .yra gyvas, ku
riam nori* siųsti arba jis ten gyvena. Tokis siuntinys 
tik apsunkintų paštą, nes jis tektų grąžinti.

Kol dar pašto susisiekimas yra apsunkintas, kol dar 
tarpe Amerikos ir Europos susisiekimas nėra normalus, 

r tol mūsų patarimas yra: kuo mažiausiai siųsti asmenims 
siuntinių. Reikia teikti pagalbą per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą, kuri pasiekia visus tuos, kam ji la
biausiai yra reikalinga.

Hart, Mich.
“Gerb. Draugės: siuomi 

siunčiu money - order $44.- 
50, kuriuos vargais negalais 
surinkau Vilniaus Instituto 
įrengimui. Aukavo: V. Bla
žienė (Litkevičiūtė), $25; J. 
K., $10., Geo. Preikšą, $3.50, 
B. Gaušienė, $2. Po $1: J. 
Česnius, A. česnienė, A. 
Višniauskas, J. Vaitkus. 
Draugiškai, John Kraus.”

Binghamton, N. Y.
“Draugai: Čia prisiunčiu 

čekį už $625.00. Tai Vil
niaus Inst. įrengimui. Au
kavo demokratiją ir Lietu
vą mylinti žmonės, norėda
mi prisidėt prie- įrengimo 
tos svarbios įstaigos, kad 
ateityje žmonės turėtų prie
monių apsaugoti sveikatą ir 
gyvybę. Smulkios aukos 
surinktos LPTK Bingham
ton skyr. $200. Mary Žvirb
lis Kazlowsky, $100. Po $50: 
Antanas ir Josephine Na
valinskai, Jonas ir Katrina 
Vaičekauskai, Ignas ir Ma
rijona Liužinai,- Valerija 
Kaminskienė., Po $25: Ma
rijona ir Antanas Bekerai, 
Adelė Tvari jonas, Alena ir 
Jurgis 'Vezis, 'Amerikos 
Liet. Literatūros Drg., 20 
kp., Stasys Vaneikis. Au-

Detroit, Mich. x
“Brangi Drauge: Laiške 

randate čekį vertės $500. 
Manau, kad jau gavote ki
tus du čekius vertės $900 
per skyr. ižd. A. Litvinienę. 
(Gavome, laiškas telpa že- 

Tuos visus 
pažymėkite 

skyr. LTPK 
ir Vėžio Li-

miau—L. K.), 
čekius $1,400 
nuo Detroito 
Vilniaus Med.
gos Inst. Pinigai sukelti per 
specialiai tam tikslui su
rengtą bazarą. Vardai se
kami: Hamtramck ALDLD 
188 kp. ir LDS 86 kp. ben
drai turėjo stalą bazare, su
kėlė $135. Detroito, Aido 
Choras sukėlė $115. Po $50: 
Aukojo Detroito Lietuvių 
Vyrų Kliubas, Detroito Lie
tuvių Moterų Pažangos Kl. 
ALDLD (Detroit) 52 kp.,

Los Angeles', Calif.
“Drauge: Čia rasite čekį 

sumoje $300. Tai pelnas ir 
aukos nuo pietų, surengtų 
per drg. Elzbietą Sleserū- 
nienę, kuri iš savo kišeniaus 
supirko visus valgius, iške
pė, suruošė ir tt. Bendras 
Draugijų Kom. padėjo tai 
įvykdyti. Minėta draugė 
dar pridėjo’ $38 pinigais, 
kad «padaryti lygiai tris 
šimtus dolerių. Jos noras, 
kad visi pinigai eitų Lietu
vos vaikučiam. Draugiškai, 
Ignas Levanas, viet. skyr. 
ižd.”

New Britain, Conn.
“Brangūs Draugai: Čia 

rasite čekį sumoje $25. Pra
šau paskirti tuos pinigus 
Vilniaus Inst. įrengimui. 
Draugiškai, Frank ir Uršu
lė Gardauskai.”

Baltimore, Md.
“Drauge: Čia randate če

kį vertės $815. Tai aukos, 
surinktos prakalbų ir filmų 
vakare. Gerai pavyko, bet 
darbas nebaigtas. Šiam pa
čiam reikalui (Vilniaus In
stitutui) LDS 48 kp. rengia 
išvažiavimą geg. 12 d. Tai 
gal pavyks užbaigti mūsų 
pasiskirtą kvot<į $2,000. 
Draugiškai, l\ Paserskis.”

Mahanoy City, Pa.
“Gerb. Drauge: Siunčiu 

jums 'LDS 104 kp. čekį, tai 
yra auka draugės Mortos 
Sakalauskienės - Buragiu- 
tės, kilusios iš Antakūdės 
kaimo, Griškabūdžio pą- 
rap., Lietuvoj. Ji aukoja 
$25 Vilniaus Inst. įrengi
mui. Viso gero jūsų darbe. 
Draugiškai, Stasys Kuržins- 
kas, kp. sekr.”

Johnson City, N. Y.
“Gerbiamieji: Čia rasite 

čekį sumojė $100. Aukoja- I T T • 1 • T k. * * *

jVTEARLY ALL of us have
1 our pet dislikes. Some of us 

dislike eating foods we’ve never 
tasted. Others of us may dislike 
certain styles in clothing qp 
loud neckties. But such dislikes 
do not harm any of us.

There are dislikes, however, 
which can harm us and those 
around us. While there is no 
harm in disliking a certain co
lor of a necktie, to dislike a per
son because of his color, ra^e 
or nationality, or religion is a 
dislike of a different color. 
Such dislikes can do plenty of 
damage to all. of us. 
t. .... —o— / '

Prejudice is a human 
which too often has led 
tional and international
ters. All of us are today aware 
of the disaster that overtook the 
German people when the Nazis 
exploited prejudices. Few of 
us will forget the Second World 
War, which grew from the 
twisted roots of prejudices.

—o—
How damaging and dange

rous prejudices can be was re
alized by our War Department, 
which during the war devoted 
its Orientation Fact Sheet No. 
70 completely to the subject of 
prejudice.

—o—
Text of Army Talk No. 70 is 

uow being distributed by the 
International Labor Defense, 
which has reprinted the Army’s 
attitude on prejudice by ----
mission of the War Depart- color, 
ment. That the ILD is doinglty.”

“We may havc~a stereotyped 
picture of Negroes as lazy, stu
pid, happy-go-lucky; of Jews or 
Scots as stingy and money- 
mad; of Irishmen as hot-tem
pered, brawling, whiskey-lov- 
Nlg.”

Of course, our “picture” would 
soon vanish in most cases once 
we came into actual contact 
with such people, and if our 
prejudices waren’t fanned 
“through newspapers, movies, 
conversations and jokes, and 
books and radio.”

After a thorough investiga
tion of harmful prejudices and 
how they originate, War Talk 
No. 70 concludes with the irre- 
mutable fact “that there are mo 
‘superior’ or ‘inferior’ people 
in America.”

“The men who built and are 
building America—who clear 
her forests, span her rivers, 
dig her coal, plough her fields, 
work her machines—the men 

„ who made America strong and 
per-] free—are men of every race, 

religion, and national i-

the American public a valuable 
service by distributing this ma
terial cannot go unrecognized. 
It is unfortunate, however, that 
such distribution will not reach 
the greatest possible audience. 
This columnist believes that it 
is necessary education for every 
good American.

—o—
How do we acquire our pre

judices?
When we are children we 

imitate not only acitvities of

So the next time some narrow 
minded bigot harps about 
“foreigners,” about Jews, Liths, 
the Irish or the Greek just read 
this list of American casualties 
of World War II from the New 
York Times of March 29, 1945: 

“Agostinello, Cohen, Curran, 
Grunwald, Hrubec, Ivanoski, . 
Kuzian, Marshall, Thomas, 
Warblanski.”

Then ask him or her: “Were 
any of these ‘inferior’?”

MKaai'fUi a.; ■>,«■■■ ...-

$40. Detroito LDS '21 kp., 'me Vilniaus Inst. įrengimui. 
$31.25. Po $25: Detroito (Taipgi linkim geriausio pa- 
Liaudies Teatro Kuopa, Pr. sisekimo Veikiančiajam Ko- 
ir Elz. Jočioniai, Pranas D. !mi’tetui šiame darbe. Drau- 
Stakvilevičius, Juozas Va- giškai, Anthony ir Helena
liukas ir Jokūbas .Jokubie- 
nas. • Draugiškai, M. Ginai 
tienė, viet. skyr. sekr.”

Detroit, Mich.
“Drauge:. Čia randate du 

čekius sumoje $900. Gau
site kitą čekį nuo sekreto
rės už $500 ir paaiškinimą 
kas link pinigų. Draugiš
kai/ A. Litvhnienė, ižd.”

< •'> . .■ -

Pagiegala.”
Carnegie, Pa,

“Drauge: Čia rasite $25. 
Tai mano auka Vilniaus 
Med. Inst. įrengimui. Kaip 
Pittsburghe kalbėjo A. Bin> 
ba, tai aš tuo sykiu negalė
jau dalyvauti. Tai dabar 
prisiunčiu money - orderį, 
priskaitykite'tą auką prie

Pittsburgh! ečių aukų. Jeskevičienė. Ačiū už palau- 
Draugiškai, X Gataveckas.”

Montello, Mass.
“Draugai: Mes montellie- 

čiai prisiunčiame $100 Vil
niaus Inst. įrengimui. Po 
$25: Antanas Sauka, Teat
rališkas Ratelis, ALDLD 6 
kuopa ir nuo Alex Micke- 
viče pares. A. ir A. Stankus, 
$5. Draugiškai, P. Baron, 
LPTK, viet. skyr. ižd.” (Pa
staba: Surašė pažymėta 4 
aukos po $25 ir viena po 
$5, pasidaro $105. Money- 
orderis gauta už $100. —

kimą! Draugiškai, E. N. 
Jeskevičiute, už visus tris— 
Juozą, Ameliją ir save.”

Varde Lietuvos žmonių, 
tariame širdingai ačiū! 
Laukiame daugiau gražių 
laiškų. Prašome įsitėmyti: 
Visus čekius ar hioney-orde- 
uius išrašykite Committed 
to Aid Lithuania, 417 Lori
mer St., Brooklyn 6, N. Y. 
(arba ir iždininkės vardu 
F. Pakalniškienė), bet ne
rašykite kitų asmenų var
dais. Ačiū!

L. Kavaliauskaite,
1 LPTK Fin. Sekretorė.

Binghamton, N. Y

Dėl

Cleveland, Ohio
“Gerbiamieji: Čia pri

siunčiu čekį sumoje $1,500, 
Vilniaus lųst. įrengimui. 
Tie pinigai yra nuo Cleve- 
lando skyr. LPTK. Drau
giškai, A. Gendrenas.”

Baltilnore, Md.
“Gerb. Darbuotojai

Lietuvos Žmonių! Malonė
kite priimti nors šią mažą,'’* 
auką $15.00, kurią skiriu.’" 
įrengimui Vilniaus Med. ir 
Vėžio Ligos Inst. Lietuvo
je. Jonas Kasparavičius.”

Pittsburgh, Pa.
“D r a u ge: Negalėdamas 

dalyvauti prakalbose (nesi-' 
jaučiu gerai su sveikata),! 
tad prisiunčiu $25. Prašau- 
priskaityti prie Vilniausj 
Inst. įrengimo. Draugiškai, i 
J. K. Mažukna.” • <

Bellrose, L. L, N. Y.
“Brangi Drauge: Čion 

įdedu čekį sumoje $50. Tai 
mūsų šeimos pažadėta au
ka Vilniaus Vėžio Ligos Ins
titutui. Mes tatai aukojam 
atminčia mūsų velionės mo
tinas, tad į surašą Inst. dė
kite vardą—Ona; Akelaitytė-

Klaidos Pataisymas
Balandžio 24 d. Laisvėj til- 

pusioj korespondencijoj apie 
moterų skyriaus parengimą, 
kuris įvyks 18 d. gegužės, bu
vo pasakyta, kad pelnas ski
riamas įrengimui Medikalio 

* i Instituto Vilniuje. Turėjo būti 
(pažymėta, kad pusė pelno bus 

skiriama. J. K. N,

Pirkite Laisvę
ant

TIMES SQUARE
New York City

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

Kasdien 4 vai. po pietų 
dienraštis Laisvė yra 

ant tos stoties.
Sekmadieniais nuo 10 vai. 

ryto rasite ten Laisvę.



ntrad ion is, Gogu žės Trečias Puslapis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Grupė -karininkų, vadovaujant divizijos vadui pul
kininkui Vladui Motiekai ir gen. Jonui Macijauskui, ap- 
rodinėjo kazarmes. armijos įrankius ir paaiškino visą 
jų veiklą. Kalbėjausi su keletu karių, paklausinėjau, iš 
ktir jie yra. O jie yra iš visų Lietuvos kraštų.

Iš lauko kariai sumaršavo į armijos salę. Prisipildė 
pilnutėlė, daugelis netilpo. Visa eilė didvyrių sveikino 
amerikiečius ir dėkavojo jiems už dovanas. Tarė žodį 

t Macijauskas i* pulk. Motieka. Paskui perstatė 
kalbėti, kaip 1 ietuvai Pagalbos Teikimo Komite- 
ininką ir Amerikos lietuvių atstovą. Suūžė sa- 
idismentai, sustojo tie jauni vyrai ir šaukė “Va- 
ai pirmu sykiu man buvo taip sunku kalbėti, 
mo ašaromis prisipildė akys, o susijaudinimas 

beveik ūčmė žadą. Padėkavojau aš jiems už tokį šiltą 
priėmimą, pasveikinau aš juos vardu Komiteto ir visų 
demokratinių lietuvių. Paaiškinau mūsų pastangas su
teikti Lietuvos kbvūnąms nors mažytės paramos.

Po susirinkimo buvau pakviestas pietauti. Susirin
ko aukštieji karininkai ir grupių vadai, viso trejetas de- 
sėtku vyrų. Visi buvo gražiai .pavaišinti. Ištraukėme 
po stiklą kitą lietuviškos “Dar Po Vieną.“

Ir ko toji šaunioji divizija nematė ir nepergyveno! 
Mažai belikę tų, kurie diviziją sudarė originaliai. , Kiti 
žuvo mūšiuose, jie paaukojo savo gyvybę, gindami lietu
vių, tautos ir visos žmonijos laisvę Ir garbę.

Sakau divizijos vadui Motiekai: Gal daugiausia kri- 
. to mūšiuose prie Oriolo? “Ne,” jis ir kiti tuojau atsakė, 

“daugiausia mūsii drąsuolių krito Kuršiuose, Latvijoje. 
Mūsų divizijai buvo pavesta .atlaikyti sunkias pozicijas, 
pramušti priešo eiles ir jį supliekti. Ir kovojo mūsų 
Šetuviai, kaip nesuvaldomi ir nesulaikomi liūtai! Krito 
pe nuo priešo ugnies, kaip rudenį lapai, bet atlaikė pozi
cijas, pralaužė priešo eiles ir jįjį supliekė. Daug lietu
viško kraujo Kuršiuose išlieta. Daug lietuviškų kapų 
tenai sunilta...” t

Plačiai išsikalbėjau su divizijos vadu pulk. Motieka. 
Tai nepaprastai malonus ir visų karių mylimas vyras. 
Aukštas, šviesus, stiprios sveikatos, dar gana jaunas 
žmogus. Motieka buvo žymiu žmogum smetoninėje ar
mijoje, Šiandien jis yra užsigrūdinęs kovūnas, vadas, 
ištikimas Tarybinės Lietuvos rvnėjas. Nuo pat pradžios 
karo jis buvo su divizija ir dalvvavo josios visuose žy
giuose — žygiuose, kurie kiekvienas apsivainikavo per
galėmis ir visos Raudonosios Armiios pagarba. Motie
ka savo drąsa virto tam tikra legenda.

Pasakojo jis man atsiminimus iš pradžios karo. Tas 
geriau parvškino šio aukšto karininko būdą. Traukėmės, 
sako, per Vilnių. Traukėmės su skausmais ir žaizdomis. 
Žvgiavan ta gatve, kur gyveno mano žmona su vaiku
čiais. Žygiavau pro tą namą, kur šeimą .gvveno. Kas 
daryti? Užeisiu pasimatvti, atsisveikinti. Pradės jinai 
verkti, pradės vaikai klykti: Bijau, neatlaikysiu, suklup
siu savo pareigose, pasiliksiu! O čia sąžinė sako: Ne
suklupk, būk su armija, būk su šiais kovūnais, kovok 
iki galo už teisingą reikalą. Pramaršavau pro namus, 
pro šeimą!

Džiaugiasi pulk. Motieka, kad sugrįžęs susirado visąę 
šeima gyvą ir sveiką. Man irgi teko susipažinti su jojo 
žmonele—maloni, graži, grakšti, mokyta lietuvaitė. Net 
nustebau, kai pasisakė, kad ii yra dvieju sūnų motina, 
kad vyresnysis sūnus jau 18 metų. Nebūčiau tikėjęs, 
jeigu nebūčiau matęs tosios gražios, smagios šeimos sa
vo akimis.

Vakare Lietuvos Raudonasis Kryžius buvo suruošęs 
mitinga, kuriame padariau pranešima apie Amerikos 
lietuvius ir mūsų pastangas pagelbėti Lietuvos žmonėms. 
I susirinkimą galėio įeiti tiktai su užkvietimais. 
prisirinko pilna. Filharmonijos sale ir visi gražiai 
sė ir šiltai pTiėmė pranešimą.
Gruodžio 4

Didysis Vilniaus Universitetas! Daug mes
apie jį skaitę ir ‘girdėję. Skaičiau didele garbe ir privi
legija pakvietimą ateiti ir pakalbėti studentų ir profeso
rių susirinkime. *

Didžiulė Universiteto salė persipildė studentais ir 
profesoriais. Vienas profesorius sako: Tai rekordinis 
skaičius šiai salei! • Užsikimšo visi kampai apačioje ir 
ant viškų žmonėmis — jaunais, energingais, mokslo iš
troškusiais žmonėmis, jaunaisiais lietuviais. Paaiški
nau aš jiems apie Amerikos lietuvius, plačiau apsistoda
mas ties Amerikos lietuviškuoju jaunimu. Paraginau 
juos siektis mokslo, nes jų laukia dideli darbai, iš jų 

, daug tikisi lietuvių tauta.
Po mano pranešimo labai gražiai padainavo nese

niai suorganizuotas didžiulis Vilniaus Universiteto Cho
ras ir keletas jaunimo porų pašoko tautiškų liaudies 
šokių. Visa šio susirinkimo nuotaika man labai patiko.

Čia susipažinau su visa eile profesorių, kaip Kai
riūkštis, Mažeika, Pakarklis, Čepulis ir kiti. O Univer
siteto direktoriaus Bieliuko asmenyje radau aukšto iš
silavinimo, malonaus, būdo vyrą.

Čia susitikau su lietuvių kalbos ‘žinovu ir tobulintoji! 
Balčikoniu. Tai jau nebe jauno amžiaus žmogus, bet 
draugiškas, energijos pilnas, paskendęs savo specialy
bėje. Jis veikiausia ir dieną’ir naktį sapnuoja apie lie
tuvių kalbos reikalus. Tarybinė vyriausybė' yra jam 
pavedus tęsti leidimą lietuv^kojo žodyno, Ir dabar jis 
prisimygęs prašė • manęs, kad aš, Amerikoj, pasisteng
čiau pajieškoti. Valančiaus “Antano Tretininko Pasako
jimo” rankraščio. Jis girdėjęs, kad rankraštis 'esąs pa- 

itekęs Amerikon Ir kur nors tebesąs. Jisai jam būtų

labąi naudingas. Pažadėjau tuomi reikalu rūpintis. 
Labai džiaugėsi jis,' kai aš jam papasakojau, kad mes 
steigiame Literatūros Archyvą, kurį žadame atsiųsti į 
Vilnių. Tai būsiąs neapsakomai svarbus šaltinis tokiems 
reikalams, kaip lietuvių kalbos tyrinėjimas ir tobuli
nimas.

Labai patenkintas esu šiuomi Vilniaus Universiteto 
studentų ir profesorių susirinkimu, jųjų draugišku pri
ėmimu ir nuoširdžiu pašnekėsiu. < Jie suteikė man daug 
žinių apie tąją garsiąją mokslo įstaigą.

Tiesiog stebėtis reikia tokiu greitu universiteto at
sikūrimu. Nors dar jiems trūksta vadovėlių, patalpų, 
medžiaginių išteklių, aparatūros ir tt., bet jie jau dirba 
ir savo padėtį kiekvieną dieną gerina.

- šiuo 'tarpu Universitetą lanko apie du tūkstančiai 
studentų. ,-

Šiandien kalbėjausi su vfena tarnaite, tykia, darbš
čia njoteriške, 11 m. berniuko motina. Pasakojo ji man 
karštai ir supykusiai. Šaukė ji:

“Per dvidešimts metų aš tarnavau pas ponus. Pa
žįstu aš juos. Karo metu tarnavau pas vieną lietuvį 
advokatą Panevėžyje. Oh, kaip džiaugėsi Panevėžio po
nai, kai atėjo vokiečiai. Broliais jie vokiečius vadino, 
tie prakeiktieji. Kaip tik vokiečiai atėjo, buožių sūnūs, 
mano broliuko mokyklos draugai, suėmė jį, išvedė lau- 
kan ir sušaudė. Lietuviški niekšai nušovė mano švogerį. 
|Jie įdavė vokiečiams išsivešti mano sesutę, apie kurią 
ir šiandien dar’nieko negirdžiu, gal bus žuvus.

“Kai vokiečiam pradėjo nebesisekti, kilo panika tar
pe Panevėžio vokiečių ir lietuviškų ponų. Baimė ir siau
bas apėmė, juos visus. Ir kai Lietuvos išlaisvintojai 
įžengė į Lietuvą, šitie lietuviški juodvarniai, kaip audra,- 
pakilo ir išsinešdino su vokiečiais Vokietijon. Iš ten 
je dabar kolioja Lietuvą!”

Šis nuoširdus ir graudus tarnaitės pasakojimas dar 
daugiau manyje sustiprino? tą įsitikinimą, kad daugu
ma pabėgėlių yra kriminališkai nusidėję prieš Lietuvą 
ir žmoniją. Jie yra praradę teisę į laisvą gyvenimą Lie
tuvoje. Kartu su jų “broliais” vokiečiais grobikais jie 
yra užsitraukę Lietuvos žmonių rūsčiausį pasmerkimą. 
Šios lietuvaitės švogerio; brolio ir sesutės likimas am
žiais liudys tų fašistų kriminalystes.

Šiandien išleidau tolimą ir artimą svečią. Buvo at
vykęs su sūnum brolis Jonas Bimba. Jisai dabar gy
vena Panilės apylinkėje. Tai buvo pirmutinis iš mūs 
šeimos1 išvykti Amerikon. Keletą metų dirbo Burling- 
tone plieno įmonėje. Po Pirmojo karo sugrįžo Lietuvon, 
nusipirko žemės ir apsigyveno toj apylinkėje, gana toli 
nuo gimtinio krašto. Džiaugiasi, kad' visa šeima- gyva 
ir sveika.
Gruodžio 5, Sekmadienis

Prisiekiau sau: Ši diena priklausys išimtinai man 
pačiam. Susitariau su viena drauge smarkiai pavaikš
tinėti po Vilnių. Dar daug yra vietų, kurias reikia ap
lankyti. Gi neužilgo rengiuosi Vilnių apleisti.

Bet dar tebegulint lovoje pasigirdo telefono zva- 
nelis. šaukia Lietuvos prezidentas Justas Paleckis. Sa
ko jis: Žinote ką, šiandien labai gražu, važiuokime ap
sidairyti į Trakus.

Tiek daug esu girdėjęs ir skaitęs apie šį istorini 
“miestą.” Argi" galima atsisakyti tokios progos! Suiro 
visi mano.planai ir pasižadėjimai. Sėdam į automobilių 
ir važiuojam.

Trakiečius užklupom visiškai iš netyčių. Nieko ne
žinojo jie apie tai, kad juos aplankys net du svečiai, 
vienas net iš Amerikos. Susiradome draugus Krasauską, 
žymų veikėją, buvusius drąsius partizanus Zečių ir Ali
mova, Trakų Apskrities Vykdomojo Komiteto pirminin
ką Stasį Stankevičių ir kitus. Mes jiems sakome, kad 
mes nprime pamatyti garsiąsias Trakų pilis. O tos pi
lys randasi ant salos, ežeras nuo miestelio pusės jau

Jau buvome nusiminę, nes manėme, kad nebegalė
sime salos pasiekti. Tačiau suradom laivelį ir vietinį 
senuką, kuris tuojau sutiko mus perkraustyti. Iš viso 
buvome šešiese, šiaip taip sulipome nuo ledo į valtelę 
trys ir leidomės skersai ežerą. Paskui sugrįžęs senukas 
paėmė ir perkėlė kitus tris.

-V*

Ant gražiosios Trakų salos prie garsiosios pilies su 
Lietuvos prezidentu Justu Paleckiu.

Ir štai atsidūriau ant salos Trakų pilyse! Tai visgi 
būta milžiniško Lietuvos valdonų apsaugos punkto. Vie
na pilis jau gerokai restoruota, kita reikalauja daug 
darbo, kad apsaugojus ją ateičiai. Tie nesvietiško storio' 
mūrai, tie vingiuoti laiptai į pilies viršų! Pusiau resto- 
ruotoj pilyje kampe guli didžiulė medinė atdara dėžė, 
beveik pilna kaulų ir kauliukų. Tai esą senovės žmonių 
ir gyvulių kaulai. Mokslininkams bus darbo juos at- 
rankioti. Gal čia randasi kaulai ne vieno Lietuvos galiū
no, o kas žino!

Vasarą čia turi būti nepaprastai graži vietovė. Di
džiulis ežeras, su daugeliu salų, aplinkui maži kalneliai. 
Iš pilies matosi labai toli. Trakiečiai žadėjo pilis resto- 
ruoti ir visą šį ežerą ir jo salas paversti turistams poil
sio ir pasigrožėjimo vietove. Gal ne taip greitai,, bet 
neužilgo turės taip būti. Trakai vėl pagarsės visoje 
Lietuvoje.

Trakiečiai didžiuojasi savo darbo pradžia. Jie jau 
pajėgė atstatyti pbpierio fabriką. Jie ir elektros jėgos, 
dalį teikia Vilniui.

Jie sako: Mfes turime ir mokytojų seminariją! Ge- 
rai, sakome, parodykite. Ir užklupome mes seminariją 
iš netyčių. Susiradome seminarijos rektorių Bronių Po
nišką! tį. Jis pasakojo mums, kad darbas yra sunkus, 
daug, daug ko trūksta, studentų turi apie 120. Jau
nuoliai ir jaunuolės ruošiasi garbingam mokytojų pašau
kimui. Mokosi, sako, labai gerai.

(Daugiau bus)

Wilkes-Barre, Pa
Mirė M. Narbuda

Balandžio 12 *d. mirė M. 
Narbuda. Velionis ątvažiavo į 

[šią šalį 1904 metais. Apsigy
veno anglies kasyklų apylin
kėje. Dirbo sunkius darbus. 
Apsivedė ir išgyveno vedęs 
virš trisdešimts metų. Išaugi
no pavyzdingą šeimyną, du 
sūnus ir tris dukteris. Visi jau 
vedę. Abu sūnūs ir viena duk
tė gyvena New Yorke, o dvi 
dukterys gyvena Wilkes-Bar
re.

Velionis paėjo iš Lietuvos 
iš Karlupėnų kaimo, Pajavo- 
nio valsčiaus, Vilkaviškio ap
skričio. >

Buvo labai malonus drau- 
gas. Su visais gražiai sugyve
no. Prigulėjo prie LDS 7 kuo
pos, LLD 43 kuopos ir prie 
Progresyvio Kliubo. Buvo ak
tyvus draugas. Buvo LDS 7 
kuopos pirmininku per kelis 
metus. Jeigu 
perstatymas, 
suomei 
užduotį 
riausia. 
šyviam 
šią savo išgalę. Platindavo 
parengimų tikietus. Visuomet 
daugiausia išparduodavo.

Paskutiniu laiku išvažiavo 
į New Yorką ir ten gyveno 
per porą metų. Pradėjo svei
katoj jaustis blogai. Kreipėsi 

' pas daktarus New Yorke. Bet
■ negalėdamas pasigydyti, tai 

parvažiavo į savo vietą ir 
kreipėsi' pas daktarą. Dakta-

■ ras patarė, kad turi eiti ant
■ operacijos. Tai velionis ir su

tiko. Už dienos po operacijos 
welronis numirė.

Velionio moteris ir vaikai 
dėjo visas pastangas, kad iš
gelbėti jo gyvastį, 
buvo veltui.

Velionis paliko 
nuliūdime savo 
draugę Marga retą 
n^, du sūnus, tps 
šesis anūkus.

Laisvai palaidotas 16 d. ba
landžio. Prie jo karsto buvo 
daug gėlių. Daug palydovų 
palydėjo į laisvas kapines.

Velionio žmona Narbudienė 
ir šeima dėkavoja visiems už 
gražių geliu suteikimą ir pa
lydėjimą į kapines. Visiems 
draugams ir pažįstamiems di
delis ačiū.

Senas Wilkes-barrietis.

būdavo koks 
tai velionis vi- 

paimdavo rolę ir savo 
atlikdavo kuo ge- 

Velionis dirbo progre- 
veikime pagal geriau- 

išgalę.

Bet viskas

dideliame 
gyvenimo 
Narbudie- 

dukteris ir

Lietuvos Žmonių Padėka Amerikos Lietuviams už Drabužius ir Kitas Dovanas
Lietuvos žmonės prisiuntė 

padėkos laiškų Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui, 
Brooklyn, N. Y. Čia juos tal
piname:

Padėka Amerikos Lietuviams

Tačiau 
išklau-

esame

demobilizuotas karys, 
Zubrus, gyv. Alytui, 

5, kuriantis
Vladas
Vilniaus g-vė Nr.
Lietuvos daliniams ginti savo 
kraštą,įstojau ir aš į jų eiles 
su ginklu rankoje, kad grei
čiau galėtume pribaigti tą vi
siems žiaurų vokiškąjį hitle- 
rizmą. Karas baigėsi visišku 
Vokietijos pralaimėjimu. Aš 
grįžau iš kariuomenės ir įsiti
kinau, kad ne veltui kariavo
me, nes karius ir karių šeimas 
šelpia ne tik savo valstybė, 
bet ir užjūrio lietuviai mūsų 
nepamiršta. Grįžęs iš kariuo
menės, per Alytaus Karių šei
mų Aprūpiu, 
savo šeimai 
amerikoniškų 
kuriuos labai 
liai lietuviai.

na apdengė nuo šalčių ir daug 
širdžių iš Lietuvos siunčia 
Jums dėkingumo jausmus.

Tikiuosi, kad ir mano dėdė 
Mandziukas Povylas, gyven. 
Amerikoje, prisidėjo prie gra
žių dovanų, kuriam siunčiu 
geriausių linkėjimų.

Dėkinga Lietuvos , 
laukų dukra,
O. Kazanskiene. (

Padėka:
Dėkojam jums už mums su

teiktas dovanas, kurios mums 
buvo 
džiai 
širdį.

labai naudingos. Nuošir- 
dėkojame už jūsų gerą

Kybartu miestas, 
Vilkaviškio apskr., 
A. Blauždrūnienė.

Skyrių, gavau 
penkias štukas 

drabužių, už 
ačiū jums, bro-

V. Zubrus.

dabar 
v a žmona,
Juozo,

Mielieji Broliai, 
Amerikos Lietuviai:

Aš, buvusi kario, 
tėvynės karo invalido 
Kazanskiene 1 Olga,
eyv. Vilniuje, šventikų 15-1, 
širdingai dėkoju už dovanas, 
kurias gavau per Karių šeimų 
Aprūpinimo Skyrių.

Laike karo labai nukentėjo- 
me. Mano penketas vaikučių 
ir aš pati buvome likę žiemai 
be paltų.

Jūsų, piielicji broliai, ver
tingos dovanos ne vieną kū-

Amerikos Lietuviams:
Aš, Liolienė Antanina, 

vau jūsų dovanas: paltą, suk
nelę, ^vaikišką paltą, dvi vaik. 
sukneles ir t.t., už kurias nuo-, 
širdžiai dėkoju.

Linkiu viso gero.
Kario žmona,

ga

Vilnius, 3 sausio 
1946 m.

Brangūs broliai ir seses, 
lietuviai:

Nuoširdžiai ir su gilia padė
ka dėkoju jums už suteiktą 
man paramą rūbais, kuriuos 
gavau per Telšių Apskrities 
Karių šeimų Valstybihio Ap
rūpinimo Skyrių.

Brangūs užjūrio tėvynai
niai! Jūsų ir mūsų, širdyse de
ga karšta tėvynės meilė, ir 
plaka lietuviškas kraujas ir ši

jūsų parama rodo, kokia di
dele yra jūsų meilė mums ir 
visų mūsų brangiai ir myli
mai tėvynei. Todėl už šią pa
ramą mes niekada nepamirši
me jūsų ir nors mintimis siun
čiame -nuoširdžiausią padėką.*

Ą. Dagely te-,

Kapų g-v ė No. 2 
LTSR

Padėkos Laiškas
Nuoširdžiai dėkojame 

liems broliams, sesutėms ir ki
tiems amerikiečiams, aukoju
siems mums taip brangias do
vanas (rūbus) - žuvusio kario 
motinai ir sesutei, kuriuos mes 
gavome per Telšių Apskr. 
Karių šeimų Valst. Aprūpini
mo ir Buities Sutvarkymo Sky
rius. Liekame amžinai jums 
dėkingos,

mie-

Motina ir sesute,
A. Sadauskienė ir
A. Sadauskaitė.
Telšių Apskr.,
Telšių miestas
Respublikos g-vė
Nr. 1,
LTSR

amerikiečiai!
labai toli esate nuo

Brangūs
Nors

mūsų šalelės Lietuvos, bet la
bai didelį džiaugsmą mums 
suteikėt, paskirdami dėl mū
sų, kaipo karių šeimos, tokias 
brangias dovanas.

Todėl jums nuoširdžiai sa- 
tūkstantį kartų dėkui!

Pranė Putrytė,
Orelių km., 
Pušaloto valsč., 
Panevėžio apskr.

kau

‘A» •'.$&& tfčhfer

Širdingiausia padėka!!!
širdingai dėkoju brangiem 

tautiečiam ir tautietėm, Ame
rikos lietuviams ir visiems ki
tiems, aukojusiems aukas, 
(drabužius), kurias aš gavau 
per Telšių Apskr. Karių šei
mų Valstybinio Aprūpinimo 
Skyrių, kaipo k aido, tarnau
jančio Raudonojoj Armijoj, 
žmona ir vaikučiai.

Ieva Urnikienė, <• 
d. Antano 
Telšių apskr.
Juodinkių km., 
Gadunavo) pašt.

siminkite nors retkarčiais Lie
tuvą ir joje, likusius brolius. 
Reiškiu pagarbą ir kartu šir
dingai dėkoju.

Albina Burdulevičienė,
, Marijampolė,
Partizanų g-vė No. 10. 
LTSR.

Brangūs amerikiečiai!
Nors labai toli esate nuo 

mūsų šalies Lietuvos, bet la
bai mus pradžiuginot, atsiųs
dami dėl mūsų, kaipo karių 
šeimų, labai brangias dova
nas.

Taigi atsilyginimui siunčiu 
aš * už tai tūkstantį kartų 
ačiū! ♦ 

Marijona Černauskiene, 
Orelių km.,
Pušaloto valsč., 
Panevėžio apskr., 
LTSR

Brangūs broliai ir sesės, 
amerikiečiai!

Aš, Jonas Pamakštis, gyv. 
Utenos mieste, . širdingiausiai 
jum dėkoju už prisiųstas do
vanas, kurias mes iš jūsų ga
vome.

Mes gerai žinome, kad bro
liai amerikiečiai nepamiršta 
mūsų, gyvendami už plačiųjų 
jūrų. Mes, lietuviai, visuomet 
jumis prisiminsime ir nepa
miršime tą jūsų gerumą.

J. Pamakštis.

Padėka
Dėkojame jums, broliai ir 

sesės, už jūsų geras širdis, 
kad jūs mūs neužmirštate ir 
dovanėlių atsiuntėte.

Lietuvnikienė,
Vilk/rViskio apskr., 
Kybartų miestas.

Broliam, Amerikos Lietuviam, 
Padėkos laiškas

širdingai dėkoju brangiems 
broliams už dovanas, kuriomis 
mus apdovanojote. Esu gavusi 
paltą moterišką, baltinius, ke
purę, kojines^ kaipo kario 
šeima. Todėl nuoširdžiai dė
koju ir kartu džiaugiuosi su
teiktomis dovanomis.

Linkiu jums kuo daugiau
sia laimės ir gero pasisekimo 

Ijūsų antroje tėvynėje, ir pri-

Mieli mūsų broliai išeiviai!
Širdingai dėkojame, mieli 

broliai ir sesutės, už suteiktą 
mums paramą. Labai džiau
giamės, kad toli už jūrų pla
ka širdys, kurios atsimena 
mus ir kiek galėdami mums 
padeda.

Prašome mielus išeivius, 
brolius ir sesutes, ir toliau 
mūsų nepamiršti.

Pareigis,

(JBus daugiau)
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(Tąsa)
—Atrodo juokinga, bet tai paprastas 

dalykas. Pernai metais daug sidabro ta
po išvogta kontrabandistų anan šonan 
Didžiosios Chinijos Sienos, kur stovėjo 
mūsų muito sargyba, žinoma, ginkluota. 
Kontrabandistai užsigavo arba susižeidė, 
šokdami nuo aukštos sienos. Tuomet mi- 
litarinė japonų pasiuntinybė pareikalavo 
penkių tūkstančių dolerių atsilyginti už 
jų sužeidimą. Taipgi pareikalavo su
stabdyt muitinę sargybą išilgai visos Di
džiosios Sienos. Grūmojo jėga, jei ši
tie reikalavimai nebus išpildyti. Ir mes 
turėjom pildyt. Taip mes praradom pa
togesnes vietas ant Didžiosios Sienos ir 
turėjom veikti atsargiai tolėliau, kad iš
vengus da didesnio kemėro. Matot, Ry
tų Hopei’jaus valdžia tikrovėj yra japo
nų valdžia, bet jūrinis muitas yra po 
chinų - kitataučių kontrole. Ir taip mes 
einam savo pareigas tokiam kvailam su- 
mizgime.

—Pereitą rugsėjo mėnesį • japonų ko- 
mandierius davė žinią muito komisio- 
nieriui, kad muito sargyba revolverių 
daugiau nebesinešiotų. Paskui kitas ja
ponų komisionierius pareikalavo, kad ap
saugomieji muito laivai būtų nuginkluo
ti. Da už kelių dienų atėjo reikalavimas, 
kad visi apsaugomieji muitiniai laivai 
būtų prašalintl^visu trijų mylių pakraš
čiu “demilitarizuotoj srity,” nuo Manču- 
rijos sienos iki Tiencin’o. Lyg kad da 
ir to negana: japonų laivyno autoritetai 
pradėjo nebepripažint chinų 'muito tar
nybos dvylikos mylių pakrančių. Ir dar 
perspėjo, kad nedrįstume kliudyt japo^ 
nų laivų, o ne, tai apseis su mumis, kan 
po su piratais arba jūrų plėšikais... To
kiu būdu visas pajūrys pasidarė “lais
vas”: ten pilna visokių laivų, laivelių, 
didelių ir mažų, ii’ jų nekliudyk.

Visi klausė Asuan’o, akis iškėtę. Čen 
San’as dadėjo, kad tai ne kontrabanda, 
bet stačiai plėšikavimas dienos metu: 
“drauginga valstybė” apvagia. Chinijos/ 
valdžios muitinį pelną. Vieną dieną aš, 
girdi, suskaičiaus 38 kontrabandos lai
vus, tykojant pakrančiais netoli nuo 
prieplaukos. Pašiūrės, palapinės, sto
vyklos stovi pajūry, kaip koks miesčiu
kas. Krūvos raijono, cukraus, papierū
šinių popierių, dviračių ir jų dalių, žiba
lo, ratvalkių, alkoholio, • vielų nėrinio 

' riogso ten per dieną. Kiekviena krūva 
pažymėta baltu vėluku su parašu japonų 
susinešimų kompanijos. Iš ten prekės 
eina į vasarius motoriniais sunkveži
miais, arkliais, asilais, mulais ir stačiai 
ant pečių, po japonų sargyba. Mes ban
dom juos sustabdyt. Chiniečiai vežikai 
paprastai pabėga, bet japonai mėto ak
menis, kurių turi prisikrovę vežime.

—Šalys sukelia karą dėl pirklybos,— 
tarė Huan’a, bet čia da keisčiau, kai ša
lis varo kontrabandos šmugelį dėl pirkly- 
binės konkurencijos. Argi Japonija su
byrės, jei ji neišparduos tų “ekstra” gor
čių žibalo ir tų krūvų vielinio nėrinio?

—Bet tai visai ne mažmožis, — patai
sė Afei’jus: — Kontrabandos vagiliškos 
prekės pasiekia net Jangce’s klonį ir varo 

'anglus ir amerikiečius iš biznio. Suskai
čiuota, jog muitinių mokesčių nuostoliai 
išneša pervirš po du milionu dolerių per 
savaitę. Mes pagaunam tų kontraban
distų ir chinų ir japonų. Kai kada ja
ponai persirėdę, kaipo chinai, net ir chi- 
niškais vardais pasivadinę. Bet mes juos 
paprastai pažįstam iš jų žemo ūgio, juo
dų kuokštuitų ūsų, kreivų kojų ir krei
vos eigasties. Keista. Ana šalis siun
čia į svetimą šalį žemiausius padaužas, 
po savo įstatymų apsauga.

—Ką jūs darot, kai užgrėbiat prekes 
arba suareštuojat japonus?
’ Čen San’as atsakė: — Mes juos perve
dant į Japonijos konsulato policiją. Ta
da atvyksta japonai ir reikalauja savo 
prekių. Jei tos prekės pažymėtos para
šais: “militariniai patiekalai” arba ad
resuotos japomj militariniam štabui, tai 
mes jau žinom, jog tai morfinas, heroi
nas, kokainas arba opiumas, ir mes nie
ko daugiau nebegalim padaryt.- Pernai 
buvo šimtai tokių suėmimų.

—O muito komisionierius argi nepro
testuoja Japonijos autoritetams? — pa
klausė lifu’s.

ke Asuan’as: — Komisionierius užpro
testuoja, ir militariniai autoritetai pa
siunčia ji į japonų konsulato policija. O, 
kai mes protestuojam to konsulato poli
cijai, tai ji atsako, kad, girdi, kontraban
da Chinijoj nėra jokis nusidėjimas Japo
nijos įstatų akyse, ir ji negalinti nieko 
padaryt arba ją sustabdyt. Vadinas, vi
si suareštuoti japonai turi būt paliuosuo- 
ti, pagal japonų įstatymą. Be to, ji dar 
tvirtina, kad kontrabanda teesanti gali
ma šalies pakraščiais, pasieniais ir todėl 
turi būt sulaikoma prie Didžiosios Sie
nos, o ne užu jos ribų. Ir tai, kada japo
nai jau užgynė mūsų apsaugos policijai 
veikt ir saugot tą Sieną...

Mania, susirūpinusi Asuan’o saugumu, 
užminė, ar nebūtų jam geriau persikelt 
kur toliau.

Asuan’as atsakė, kad nėra reikalo. Kur 
tik yra japonų,* ten eina ir kontrabanda. 
Be to, prasišalinti iš čia atrodytų ne
gražu, tai būtų bailio darbas. Negalima 
apleist draugų, kai jie taip uoliai darbuo
jasi. Kasgi tada išeitų iš tos mūsų mui
to tarnybos?

Keistas dalykas su tuo stebėtinu se
neliu Jao’u. t Ot nemiršta ir gana. Be 
juoko. Jam net ir apetitas atsigavo. To
kia jo stipri, gaivi dvasia. Mulan’a su 
Močou’a nusitarė lukterti. Mulan’a mu
šė telegramą Atung’ui, kad, baigęs mok
slą, ir jis čia atvažiuotų.

O kontrabanda klestėjo po visą šalį. 
Chinijos valdžia protestavo Japonijai už 
tokius milžiniškus muito nuostolius, bent 
8 milionų dol. per vieną balandžio mėne
sį. Iš Tokio negauta atsak/mo. Svetim
šalių biznis Chinijoj ėjo žemyn. Spau
dos konferencijoj Japonijos atstovas bu
vo apibertas klausimais apie tą kontra
bandinio šmugelio skandalą. Tasai at
stovas pasiteisino, girdi, Chinijos muitas 
peraukštas, tai( todėl ir eina kontraban
da. Be to, girdi, Chinijos muitinyčioj 
apsileidimas, uolumo nėr. Na, ir kalbėk 
tu su tais Japonijos nachalais... Nėr 
kas daro. Tai Centrinė politinė Chinijos 
taryba įvedė mirties bausmę bet kuriam 
Chinijos piliečiui, varančiam kontraban
dą svetimai šaliai.

Dabar Afei’jus darė kratas ir areštus 
Pekine, gaudė narkotikų dirbėjus ir var
totojus. Čen San’as tapo perkeltas irgi 
tan pačian darban opiumui stabdyti.

Vieną dieną atėjo raštinėm raportas, 
kad reikia surast heroino fabrikas ame-' 
rikiečių ir europiečių apgyvantoj miesto 
daly. Afei’jus pakvietė ir Lifų būt kai- 
tu- . . ’

Tai Afei’jus, Lifu’s, Čen San’as ir gin
kluota policija nuduzgejo į nedidelį na
muką tarpe dviejų aukštų^Švetimšalių 
pastatų. Tai buvo kitataučių apgyVen
toj srity, kur vaikšto tik mėlynakiai, 
šviesiaplaukiai džentelmenai ir lėdės. 
Ten juk nesitikėtum narkotikų gamyklos.

Čen San’as nuėjo su keliais policistais 
prie užpakalinių durų. Jis ir pJts turė
jo revolverį. Afei’jus su Lifu’m ir poli
cijos sargais priėjo prie priekinių durų. 
Pabarbeno ir tuoj visi įsiveržė vidun, 
taip mikliai, kad ten giliau kambariuo
se nė negirdėjo niekas. Matyt, buvo pa
sitikima slapta japonų apsauga.

Kieme Lifu’s pamatė ant aslos eiles 
lyg kad muilo plytelių. Afei’jus paaiš
kino, kad čia heroino plytelės, sudėliotos 
su klastuotais parašais: “higieniškas 
muilas,” “Coty parfumuotas muilas,” 
“Colgate’s muilas”...

Pro pertvaros langą kyšterėjo mote
riškas veidas ir dingo. Policistąi nuėjo 
giliau. Tai buvo vieno aukšto' namas, 
septyni kambariai. Afei’jus įsakš /visus 
viduj sulaikyt. Keliolika merginfjir ke
turi vyrai, užsirišę burnas ir nosis nosi
nėmis, darbavosi ant dviejų ilgų plačių 
lentų, vietoj stalo. Ant aslos stūksojo 
du kakaliukai. Oras pilnas prišvinkęs 
koktaus, svaiginančio tvaiko.

Ant vieno stalo stovėjo bonkos, stik
lai, šaukštai ir balti milteliai ant plonų 
popierėlių. Čia dirbo merginos. Prie kį- 
to stalo sukinėjosi vyrai. Čia stovėjo 
ypatinga mašina ant ratelių, maišė, vil
gė miltelius. Kita vėl mašina slėgė ir 
piaustė plyteles. * *

*__ _ {Daugiau ta) ____
r \

Lowell, Mass

Būnant senoj

drebėti, arba 
neįvykęs.

Pirmutinis Sekmadienis 
Nuosavam Name.'

Balandžio 28 d. buvome jau 
visi persikėlę į Lietuvių Piliečių 
Socialiu Kliubo nuosavą namą, 
kuris tik nupirktas, po No. 16 
Tyler St., Lowell.

Persikėlimo darbas buvo ga
lutinai užbaigtas šeštadienį — 
balandžio 27, sunkiai pasidar
bavus būreliui darbščių drau
gų. Draugas Juozas Puskunigis 
nors ir su nedidele savo “para
pija,” bet puikiai pasidarbavo 
persikraustymo reikale. Su pia
nu, kurį jis vadina savo 
“vargonais,” buvo kiek kebliau. 
Bet ir tai, jis sako: “Jie turėjo 
mane klausyti, o ne^aš jų.”

Ir tas šeštadienio vakaras, 
nedidelio būrelio draugų, jau 
buvo praleistas namo virtuvėje. 
Tai buvo lyg ir atsilsėjimas po 
gana sunkaus persikraustymo 
darbo. Kambarys, buvo puikiai 
apšildytas ir gana jaukus to
kiam pailsini
vietoj, tokiame šaltokam ore, 
būt reikėję dar 
visai suėjimas būt 
Tai buvo pirmutinis patyrimas,
koks skirtumas turint patogią 
vietą I

Gi ant rytojaus, sekmadienį, 
balandžio 28, apie antrą vai. po 
pietų, jau prisirinko daug žmo
nių. Kiti dar tik pirmą kart 
naujoj vietoj. Tie nuostabiai 
vaikščiojo po visus aukštus ir 
kambarius su dideliu žingeidu
mu. Dairosi, stebisi namo 
struktūra, ir taria ką nors iš 
savo įspūdžių: vienas tą, kitas 
kitą, bet vis tai kliubo kreditui, 
kad Lietuvių Piliečių Kliubas 
pagaliams įsigijo vietą, kokios 
jam jau seniai reikėjo.

Draugas Rapolas čiulada sa
ko: “Draugai, būtų gražu pasi
sėdėti, betgi atminkime, kad tik 
sėdėdami nieko nepadarykime. 
Ogi mums reikia svetainę di
dinti, — sienas griauti, taisyti, 
kad dar gražiau ir erdviau bū
tų. Tad nėra laiko sėdėti, 
me ir dirbkime.”

Gi draugas Puskunigis 
“Na, ką gi paradysiu, 
šiandieną sekmadienis, 1

Eiki-

sako: 
nors 

bet ir 
darbo labai daug, tai imkimės 
už įrankių ir griaukime, kas 
mums nepatinka. Pavėlinu 
jums, nes tai bus dėl mūs pa
čių ir visuomenės labo.” '

Ir taip tą popietį tapo suleis
ti du didėli kambariai į vieną. 
Vėliau bus padidinta da dau-

Telef. HUmboldt 2-7964

giau, ir tokiu būdu pasidarys 
puiki svetainėlė, kuri pilnai ‘ątį- 
tiks mūsų reikalams.- žmbnės 
pilni ūpo, kad turime gerą vie
ta, v

Vakare atlaikytas kliubo ko
miteto bord-direktorių ir šiaip 
narių tinkamas pasitarimas kas 
link tolimesnio darbo. Padary
tas tarimas, kokį pertvarkymą 
darysime viduje, žemutiniuose 
kambariuose, ir išlaukiniame 
namo darbe. Darbo bus daug. 
Jau mes dabar matome, bet su 
tokiais entuziastiškais draugais, 
kaip mūsų kliubas turi, tai 
nieks nebus persunkti atlikti.

Kliubas džiaugiasi ir net di
džiuojasi turint draugą Gecevi- 
čių — puikų statybos meistrą, 
kuris atliks puikų vedamąjį 
struktūros darbą. Gi draugas 
R.' čiulada, J. Puskunigis, tai 
irgi ne bile kas — jie gerai nu
simano statybos ir padailinimo 
darbuose. Todėl daug iš jų gali
ma tikėtis dėlei išpuošimo 
kliubo vietovės, už ką Kliubo 
nariai bus jiems visiems didžiai 
dėkingi. Ir jų- darbas įsirekor- 
duos į. Kliubo vedamas knygas.

Draugai “Laisvės” skaityto
jai ir šiaip geri lietuviai, mes 
norime turėti kliube pertis žmo
nes. Prisirašykite prie Lowellio 
Lietuvių Piliečių Kliubo 
kite kartu savininkais 
įsigyto gero pastato, 
kliubas, kurs vedamas
tvarkoj ir susiorganizavęs tam, 
kad tarnauti visuomeniškiems 
reikalams ir plėsti kultūrą, tei
kia garbę'tiems, kas prie jo pri
klauso. Gali 
ir moterys, 
žmonės ypač 
ir veikti.

ir bū- 
naujai 
Tok i s 
geroj

priklausyti vyrai
Taipgi jaunieji

turėtų priklausyti
J. M. Karsonas.

DIENRAŠČIO
LAISVES

PIKNIKAS
Įvyks

Birž. 30 June
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CLINTON PARK
MASPETH, N. Y.

J. J. Kaškiaučius, M. D
53b Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: Sekmadieniais nėra'Valandų.

Lietuvių Kuro Kompanija
' Nelaukite, iki jūsų, anglis išsibaigs ilti paskutiniam 

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

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

California Išleido Vadovėlį Savo Polici 
ninkams Apie Rasinius Santykius

Californijoj gyvena įvairių 
tautų žmonės. Viena iš svar
biausių problemų tenais yra 
su japonais amerikiečiais, 
ypač, kada jie sugrįžo į savo 
namus.

California rimtai stengiasi 
išrišti problemas, liečiančias 
savo visokius gyventojus. Ji 
nori visiems savo žmonėms 
priminti jų atsakomybę pada
ryti geresnius santykius ne 
tik tarpe amerikiečių japonų, 
bet tarpe visų tautinių kilmių, 
tikybų ir rasių.

Pirmas žingsnis įvykdinti tą 
buvo padarytas praęitais me
tais, kada Teisingumo Depart- 
mentas išleido puikų vadovė
lį “Guide to Race Relations 
for Police Officers.” Kadangi 
policininkams lieka išrišti vi
sokias problemas, šis vadovė
lis jiems skirtas.

Tikslas šio vadovėlio yra 
geresnis supratimas visokių 
rasinių problemų, kad patys 
policininkai apsipažintų su 
žmonių papročiais, jų tikyba, 
jų gyvenimu, ii’ t.t. Suprasti, 
kad visi piliečiai yra lygūs pa
gal įstatymą — pirmas prin
cipas. Policininkas yra įstaty
mo ranka, ir jis turi pripažin
ti faktą, kad visi piliečiai yra 
lygūs.

“Tas,” sako vadovėlis, “yra 
pirma pamoka profesionalui 
policininkui.”

Šiandien beveik visi žmo
nės jaučia kokią' nors skriau
dą. Atyda nekreipiama į pilie- 

|čių skriaudas, bet tegul sve
timšalis arba negras išsitaria, 
kad kas jiems nepatinka, ar- 

y ba su kuom nesutinka, ir tuoj 
daug apie tai kalbama ir ra
šoma. šiandien ypač yra daug 
visokių neaiškumų, nėra už
tektinai gyvenimo vietų, dar
bai ne koki, daug bedarbės, 
keliavimas sunkus ir pan.

Patys policininkai turi tą 
viską suprasti, kad nediskri
minavus prieš kokią rasę.

Californijos vadovėlis sako, 
kad neapykanta įgyta; kad 
maži vaikai nejaučia jokios 
neapykantos. Knygelė prime
na, kaip motinos gązdina sa
vo vaikučius, kada jie ką nors 
blogo padaro, sakydamos, 
“jeigu nebūsi geras vaikas, 
pašauksiu policininką.” Ir ka
da motina taip gązdina vai
ką, jis išmoksta ne tik bijoti

restauranus 
vietas. Čia 

paaiškinti

ir kitas 
vadovėlis 
policinin-

policininko, bet jo nekęsti.
Tuo pačiu būdu, kaip vai-' 

kai išgirsta tėvus kalbant apie 
negrus, japonus, žydus, kata
likus ir kitus, jie pradeda žiū
rėti į tuos žmones, lygiai, kaip 
tėvai žiūri.

Vadovėlis rodo, kad neapy
kanta veda prie diskrimina
cijos. Ir diskriminacija reiš
kia, kad dėl savo rasės, spal
vos arba tautinės kilmės, daug 
Amerikos piliečių neturi tei
sių ir privilegijų, kurios kiek
vienam priklauso.

Mes visi žinome, kad nebal
tos spalvos žmonės daugelyje 
atsitikimų neįleidžiami į vieš
bučius, 
viešas 
bando
kams, kaip apie tą viską ma
no negrai, meksikięčiai ir ki
niečiai. žmonės juos nesu
pranta ir jie kitus žmones ne
nori suprasti.

Californijoj gyvena didelis 
skaičius meksikiečių, negrų ir 
kitu rytiniu žmonių ir šis va
dovėlis maždaug Juos liečia. 
Vadovėlio tikslas yra, kad de
mokratija tikrai veiktų Cali- 
fornijos valstijoje, ne gana , 
kalbėti apie ją. Policininkai 
turi suprasti, kas yra demo
kratija ir kasdien ją prakti
kuoti.

Vadovėlis buvo išleistas po 
eilės konferencijų Richmond, 
California. Tikima, kad ir ki
tos valstijos seks šį puikų pa
vyzdį.

FLIS—Common Council.

San Francisco. — Sukilę 
Alcatraz salos kalėjimo ka
liniai nušovė jau du sargus 
ir sužeidė 14.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TE L. MARKET 2-5172

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuolas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. ' BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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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

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną • 

' ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
moderniškai įruošta mū-. • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis a 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Bostono ir Apylinkes Žinios
Jsisteigė Žinių Agentūra

Šiomis dienomis, laikrašti
ninko R. židžiuno iniciatyva, 
Bostone įsisteigė agentūra 
teikti lietuvių spaudai žinias 
apie Bostono lietuvių veiklą 
ir gyvenimą. Agentūros var
das Press Information Centre. 
Tai bus visuomeniška, liau
diško pobūdžio įstaiga, be pa
taikavimo skirtingiems nusi
statymams, vadovaujantis fak
tais ir tiesa. Įkūrimui šios 
įstaigos pritarėfvisi žymesnie
ji lietuvių veikėjai, profesio
nalai ir verslininkai, su kuriais 
šis reikalas buvo asmeniškai 
aptartas, 
adresas 
way, So.
lietuviai prašomi kooperuoti ir 
šiuo adresu priduoti vietinės 
veiklos ir nuotikių žineles, ku
rios bus tinkamai sutvarkytos 
ir perduotos lietuvių spaudai

lesią žmoniškiau gyventi. Iki 
šiol buvusi vidutinė savaitėje 
alga $32-36 pakilsianti iki 
$40. Tai didelis skirtumas, pa
lyginus su senovine alga ir tas 
parodo, ką reiškia darbinin
kams būti organizuotais.

Laikinai P1C ofiso 
yra 332 W. Broad-

Bostone. Vietiniai

Pakelta Mokestis Cukernės 
Darbininkams

CIO unijos vadovybėje cu
kernės darbininkai iškovojo 
15c daugiau mokesties per 
valandą, nusileidžiant nuo sa
vo originalaus reikalavimo — 
l»8c, ir dabar tikisi gauti 
“back pay” už praeitą laiką, 
pridėčkus siekiant iki šimto ir 
daugiau dolerių. Tai kartu 
bus jiems kaip ir atlyginimas 
už keletos savaičių nedarbą 
kovos metu.

Boątono cuke.rnėje dirba 
daug lietuvių. Randasi tokių, 
kurie be pertraukos yra išdir
bę čionai apie 40 metų. Jie 
visi džiaugiasi CIO unijos 
veikla ir laimėjimais. Tarp cu- 
kerninkų randasi ne mažai 
^merkiniečių dzūkų, kaip for- 
manas Rokas Žitkevičius, Ro
kas Janulevičius, Feliksas Ga
linis. Jie pasakoja apie sunke
nybes ir mažus uždarbius pir
miau. kuomet nebuvo organi
zuotais. Tada už $10-13 sa
vaitėje reikėjo sunkiai ranko
mis dirbti, be mašinų, ir skur
džiai gyventi. Unijos laikais 
cukerninkai jau gaudavo po 
82-86 centus į valandą ir sun
kiesiems darbams jau varto
jant mašinas.

Su dabartiniu algos pakėli
mo laimėjimu, cukerninkai 
gausią apie $1 į valandą ir ga-‘

Legijonieriai Nusipirko Namą
Stepono Dariaus Postas, A. 

L., nusipirko mūrinį namą, se
niau buvusią miesto nuosavy
bės mokyklą, ir dabar jį in
korporuoja. 1 n k o r poravimu 
rūpintis pavesta dr. J. Land- 
žiui-Seymour, adv. J. Cuniui 
ir J. Romanui. Namas randa
si ant C St., arti Broadway, 
So. Bostone. Sugrįžtant jau
nuoliams iš karinės tarnybos, 
Postas smarkiai paaugo na
riais ir vis tebeauga, šiemet 
legijonieriai turi plačią veiki
mo programą, vajaunikaujant 
naujus narius, ir rengiant va

karines pramogas. Buvusio ko- 
mandieriaus S. Janeliuno in
formavimu, pirmas Posto pik
nikas įvyks birželio 23 d., Ro
muvos parke', Montello, Mass.

šeštadienį, bal. 27 palaido
ta Petronėlė Apšiegienė, Po
vilo Apšiegos žmona, kuri il
gą laiką .sirgo. Apšiega yra 
rimtas sandariečių veikėjas, 
ypač veiklumu pasižymėjęs 
Miko Petrausko laikais prie 
Gabijos Choro. Tūlą laiką jis 
buvo Liet. Pil. Kliubo biznio 
užveizda, gyvena Roslindale, 
Mass. Skaudžioje jo 
valandoje reiškiame 
tą.

gyvenimo
užuojau-

Liet.Kai So. Bostono
Kliubo apatinėje patalpoj 
relis vaišinosi, grįžę nuo

LOWELL, MASS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Pil. 
bu
le a- 

pų ■ ir palaidoję P. Apšiegos
žmoną, gyvenimas ėjo savo 
ruožtu, vieniems teikdamas 
nusiminimą, o kitiems, links
mybę. Tuo pačiu metu, kliu
bo viršutinėje 
vestuvės. Ten 
vieČių, šeimos 
Onytei buvo 
puota. Sako,
kilis. Anot tos pasakos,- ir mės 
ten buvom, alų, midų gėrėm, 
burnoj neturėjom. . . Vis vien 
linkėtina jaunavedžiams lai- 
mingiausio sugyvenimo.

patalpoje buvo 
Leo Rams, lais- 
narei, dukteriai 
iškelta vestuvių 
buvo geras po-

Mūsų ponai nusigando, kad 
CIO Politinio Veikimo Korhi- 
tetas (PAC) nurodinėja, už 
kokius kandidatus balsuoti. 
Kongreso narė republikonka 
Edith N. Rogers sušunka per 
“Lowell Sun” apie “pavojų” 
Amerikai nuo komunistų. Gir
di, komunistai nori pagrobti 
valdžią ir industriją.

Dalykas tame. Jos dirbtuvė 
buvo priverkta pripažinti CIO 
uniją. Reikia prisiminti, kad 
jos dirbtuvė Booth Mill mokė
jo žemiausias algas darbiniu-1 
kams. Buvo nesvietiškas iš
naudojimas darbininkų. O su 
s amt avišku m u, dar prasčiau 
buvo. Bosai buvo viešpačiai, 
nesiskaitė su ’ darbininkais, 
kaip su kokiais vergais.

Kada kiti darbininkai pra
dėjo organizuotis, tai ir B. M. 
dirbtuvės darbininkai pabudo, 
ir į trumpą laiką susirašė į 
CIO uniją. Ponia spardėsi, bet

O ką davei Lowell’io

buvo priversta^išpildyti dar
bininkų reikalavimus. O čia 
ateina kongresiniai rinkimai. 
Nori pasilikti ant toliaus kon
grese. Už tai rėkia apie ko
munistų pavojų. Tai taip, po
niute. Gana ilgai buvai kon
grese.
darbo žmonėms? Nieko gero. 
Jokios kompanijos neįleidai į 
miestą, medvilnės dirbtuves 
iškėlei į pietines valstijas, kur 
pigiau
gauti. O Lowell’y stoyi tušti 
mūrai, čia Fordas nori paimti 
fabriką, nedaleidai. Drataunė 
buvo parendavojus vieną tuš
čią dirbtuvę. Pareikalavai mo
kėti tokią algą, kaip ponia 
Rogers kad moka savo ver
gams. Miestas susmuko. Daug 
namų nugriauta. Darbų nėra. 
Daugelis turi važjuoti į darbą 
i kitus miestus ir miestelius.

darbininkus galima

PRANEŠIMAI

REIKIA
J

PAPRASTU DARBININKŲ

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI

NUOLATINIS DARBAS

NATIONAL FIREPROOFING
CORPORATION

ras-

Laidotuvės, Vestuvės 
Krikštynos

šiomis dienomis buvo 
tas savo bute negyvas, staiga
miręs, barberys Kazys Savi- 
lionis, vidutinio amžiaus lie
tuvis, paeinąs nuo Merkinės, 
ilgametis So. Bostono gyven
tojas. Velionis niekur nepri
klausė, neturėjo šutaupų, nei 
•ipdraudos, neigi artimųjų, 
kurie būtų rūpinęsi jo palai
dojimu. Jis tapo palaidotas 
pastangomis graboriaus Baru- 
sevičiaus, kuris kelioliką do
lerių sukolektavo iš žmonių, o 
kitką savo pridėjo.

Tai liūdnas likimas žmo
gaus, kuris anksčiau besaikiai 
mėgdavo tenkintis alkoholi
niais gėrimais, prarasdamas 
savo biznį, gabumus ir sveika
tą. Kai negerdavo, velionis bu
vo dailios išvaizdos, tvirto su
dėjimo, su muzikališkais ga
bumais vyras. Jis grodavo 
akordionu ir buvo žmonių mė
giamas, kaipo nuoširdus as
muo. Alkoholis jį prįbaigė, 
nors vėlesniu laiku Kazys- jau 
bandė blaiviai gyventi, tačiau 
jau buvo pervėlu.

Kai vieni ženijasi, kiti mirš
ta, tai treti gimsta. Taip jau 
gyvenimo tartum tyčia patvar
kyta, kad gyvybė amžinai cir
kuliuotų. Juozas Genys—Ge- 
nevičius praeitą sekmadienį, 
bal. 28 d., 
gas atlikti: 
laikrodžius 
krikštynas, 
svečias pas
tarnus. Reikia pažymėti, kad 
Juozas Genys yra nepaprastai 
malonaus būdo ir prakilnių 
minčių asmuo, labai atjau
čiantis kitus vargingame pa
dėjime ir todėl visi norėtų tu
rėti jį savo namuose svečiu.

turėjo dvi parei- 
pasukti pirmyn 

ii- skubintis į 
j Bellerica, kaipo 
savo gerus pažįš-

REIKIA DARBININKŲ
Su ar Be Patyrimo—
AUDĖJŲ .Vyrų ir Moterų
METMENŲ RAITYTOJAI Vyrų lr MOteriJ
ABELNAI DARBININKŲ-DAŽYTOJŲ IR PRINTUOTOJŲ VYRU 
RANKOM SUKS J V 
SUSTULPINTOJŲ 
VERPĖJŲ 
MISC. SPINDLE OPERATORĖS 
Su Patyrimu— 
STAKLIŲ TAISYTOJAI 
GARO VAMZDŽIŲ ĮRENGĖJAI

KREIPKITĖS Į

Cheney Brothers Employment Office
116 HARTFORD ROAD, MANCHESTER, CONN.

' (UI)

t.

Vyrų
Moterų
Moterų
Moterų

“Diplomatiškas Stalas”
Strand valgykloje pirmasis 

nuo bufeto stalas gavo pava
dinimą, kaipo “diplomatiškas 
stalas.” Prie šio stalo papras
tai suėda valgyti , žymesnės 
vietinės asmenybės ir’ mitybos 
metu kūliais apverčia visą pa
saulį. Čia kartais kyla gana 
karšty/diskusijų politikos, biz'- 
nio ir mokslo reikalais. Ypač 
tuomi pasižymi nuolatiniai to 
stalo “diplomatai,” kaip P. 
Švedas, J. Stružas, G. Likas, 
J. Palionis, J. Podėlis, A. 
Kupstis, A. J. Namaksy ir ki
ti.

Štai kas prie šio stalo nu
statyta filologijos srity j: kad 
sriubas lietuviškai turi būti 
suktukas, scro-wdriveris—suk
tuvas, sandvičius — tarpduo- 
nis.

Prie diplomatiško stalo vis
kas .apkalbama ir apspren
džiama. čionai pareikšta nuo
monės ir kas link LDS vardo 
pakeitimo — bostoniečiai-veik 
vienbalsiai stovi už esamąjį 
vardą, Lietuvių Darbininkų, 
Susivienijimą; kaip senosios 
kartos, taip ir jaunuoliai na
riai nemato rimtos priežasties 
keisti šios organizacijos jau 
nusistovėjusį, įsigyvenusį ir 
ganėtinai reikšmingą pavadi- 
nifną. —P.I.C.

NEWARK, N. J.
Prašome įsitėmyti! Trečiadienį, 

geg. 8 d., įvyks svarbios prakalbos. 
Kalbės Antanas Bimba, neseniai su
grįžęs iš Lietuvos. Išgirsite labai 
daug įdomių dalykų apie Lietuvos 
žmones. Prašome pranešti savo kai
mynui ir kitiems pažįstamiems, kad 
dalyvautų trečiadienio vakare, 7:30 
vai. vak., Jurginėj salėje, 180 New 
York Ave. Apart prakalbų, dainuos 
Sietyno Choras, vadovaujant Walter 
Žukui. Įžanga nemokama. — Kviečia 
Rengėjai. (106-107)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 8 d., 7:30 v. v. 103 Green St. 
Malonėkite .dalyvauti, nes bus svar
bių reikalų aptarimui. Taip pat pra
šome užsimokėti duokles į Centrą, 
ateikite ir tai padarykite, nes jau 
laikas. Nors dauguma pasimokėjo, 
bet yra ir kur nepasimokčjo, nevil
kinkite, žinote, kad pinigai Centrui 
šiais metais reikalingi prisirengimui 
prie išleidimo knygos. — F. Sekr.

(105-106)

Merrimack Mill darbininkai 
turės balsavimą 7 d. gegužės 
kas dėl unijos pasirinkimo. 
Buto nepriklausoma unija. 75 
nuošimčiai darbininkų susira
šė į CIO uniją, o 25 į Ame
rikos Darbo Federacijos uni
ją. Dabar jau trys mėne.siai, 
kaip varžosi už pirmenybę. 
Rinkimai parodys, kurie, pa
ims vadovybę.

Kurie dirbate Merr^ack 
Mill, balsuokite už CIO. Kitos 
dvi minėtos unijos nieko ne
veikia, tik mulkina darbinin
kus, o vadai pataikauja bo
sams ir kompanijai.

JURNEE MILL ROAD
SAYREVILLE, NEW JERSEY

(106)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 8 d., 8 v. v. LDP Kliubo salė
je, 408 Court St. Dręugai, būtinai 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarimui. 
— V. K. Sheralis, sekr. (105-106)

PARDAVIMAI

Garbarnęs darbininkai dar 
tebestreikuoja. Darbi įlinkai 
laikosi vienybėje. Streiklaužių 
nėra kol kas. Kompanija buvo 
bemėginanti pradėti dirbti su 
streiklaužiais. Bet kada pa
matė pikietuojančius streikie- 
rius, streiklaužiai išsiskirstė. 
Išvažiavo namo, iš kur buvo 
atvažiavę. Jau 8 savaitės, 
kaip šj streiką vadovauja CIO 
unija. Čia dirba daug lietuvių. 
Visi laikosi vienybėje. Jie rei
kalauja pakelti algas po 30 
centų ant kiekvieno dolerio.

Lowellietis.

“APVALYTOJAI”
NUOLATINIS DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga $70. Prisideda pilnas užlaikymas

Linksma Aplinkuma 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177

REIKIA DAILYDŽIŲ
Sustatytojai ir Sulcidčjai, prie 1 šeimos 
namų, prie didelio namų statybos dąrbo; 
unijinės algos, nuolatinis darbas, vieta River 
Edge, N. J.. 10 miliutų nuo George Wash
ington Tilto. Imkite No. 11 busą prie tilto 
iki Voorhis Ave., River Edge, eikite 2 bloku 

vakarus; užmokame round trip fčrą.
Charles H. Reis Homes
PHONE ORADELL 8-1500

■ (106)

i

HELP WANTED—FEMALt 
REIKALINGOS MOTERYS

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. 
Automatiški fountains. 4 kambarių 
namas. 50x22 darbo šapa su kam
bariais; 3,000 White Leg Horn Lay
ers. 1942 Farmall “B” Tracktor su 
plūgu, akėčiom, corn planter, culti
vator. Bėgantis vanduo, 32 volt, 
electricity. Pereitu -metų įeigos 
$3,400. Kaina $11,000. Del daugiau 
informacijų kreipkitės pas John S.‘ 
Carlson, 2152 — 59th Street, Brook
lyn 4, N. Y. Telefonas BE. 2-8737.' 

(101-106)

Prancūzų Socialistai Kenkė 
Naujajai Konstitucijai

MOTERYS
DIRBTI LIGONINĖS 

SKALBYKLOSE
Mazgojimo Darbas

GERA ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

“APTARNAUTOJAI”
PATYRĘ AR BE PATYRIMO 

Gera Alga Prisideda 
Pilnas Užlaikymas 

LINKSMA APLINKUMA 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y. 

TELEFONAS SUFFERN 177 
__________________________________ (H9) 

SUPERINTENDENT 
PATYRĘS. 22 ŠEIMŲ NAMAS. 

GERA ALGA. 
DICKENS 2-J965

(107)

REIKIA PROįiYTOJŲ
Prie geros rūšies vyriškų koutų. Nuolatinis 

darbas. GERA ALGA. S. MARKOWITZ,
17 EAST 16TH ST., New York City.

(109)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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 5-kių mineralų 
Užtenka tik trijų tabletėlių i dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu 1 visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
61«4B—Metro Sta., Dept. C, Lo« Angeleo K5, Calif.

Reiunatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 660, Newark 1, N. J.

Paryžius. — Nors socia
listai ir komunistai Franci- 
jos steigiamojo seimo na
riai išvien gamino naująją 
konstituciją, bet jos balsavi
muose praeitą sekmadienį 
daugelis socialistų nėjo bal
suoti arba prieš ją balsavo.

M ---- -------------------------

Skaitytojų Balsai

ŠEIMININKĖ
DU SUAUGI 

Gyvenanti Pi-ieiynentyjc 
8 valandų DIENA— 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA
$15 i SAVAITĘ

SKAMBINKITE STAGG 2-8620
Klauskite Miss “F”

(108)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKALINGOS 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORES
SU AR BE PATYRIMO 
NUOLATINIS DARBAS 
VAKACIJOS SU ALGA

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinka 

Vien tik dieninis darbas
Kreipkitės

DURA Y MILLS, Ine.
Michelin Building

MILLTOWN, N. J.
; (1Q9)

REIKIA MERGINŲ
Prie Lengvo

Sustatymų Darbo
GERA PRADINĖ MOKESTIS—

PRISIDEDA BONAI
PYRAMID

ELECTRIC CO.
415 TONNELE AV., 
JERSEY CITY, N. J.

(109)

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

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

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

sidaro didelių iškaščių, Tačiau laiku rūpinantis, sumažės ir iška.ščiai. 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 įvairių nesmagumų, kuriom jokios kitos 
mostys negali prilygti. Jos yra sudarytos iš gydančių žolių, nėra kenksmin
gos, bet visados pamačlyvos. Jos turėtų būt kiekvienos šeimynos, stuboje. 
Vardai mosčių ir nuo kokių nesmagumų jos pagelbsti.

No. 1. M. J. S. Miracle Ointment. Nuo dantų gėlimo ir smegenų nesvei
kumo. Kaina $1 už 1 oz. f

No. 2. Mostis nuo išviršutinių skausmu: kojų, rankų, pusiau, strėnų, 
sprando, rheumatiškų "skausmų, sąnarių ir muskulų skaudėjimų. $1.25 
už 2 oz. . ’ «

No. 3. M. J. S. Miracle Salve: Mostis, kuri visados gelbsti nuo daug 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 tie $1.25 
už 2 oz. i' ' ' I

No. 4 Miracle Salvę Mostis: Nuo odos niežėjimo ir nuo Poison Ivy. Jei 
jums dar nepavyko prašalinti niežėjimo, tai tuojau bandykite šitą mostį. 
Be abejo būsite užganėdinti. Kaina tik $1.25 už 2 oz.

Gaunama Beirs vaistinėje, 158 Park St. ir Hudson St., antra gatve nuo 
Main St., Hartford, Conn.

Užsisakydami per paštą, prisiųskite čekius, money-orderius sekamu ant
rašu: ' . .

M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A. Hartford 6, Conn.
Siunčiame ir C.O.D. (prisiųskite 80c štampą)

šis antrašai yra jums naudingas, perduokite Ir draugui.

Kodėl Nepagalvota Pirmiau?
Laisvės No. 99 LDS narys 

P. V. liepia “pagalvot” rašant. 
Atrodo, kad P. V. visai negal
vojo rašydamas. Pas žmones 
yra sakoma, kad tik tas eina į 
kraštutinybes, kuris neturi 
faktų. P. V. kritika pilnai ati
tinka naciam autoriui. Beskai
tant tą^kritiką net skaudu da
rosi. Negali iškęsti netaręs žo
džio. Atrodo, ka<į P. V. per
žengia visas savikritikos ribas. 
Kodėl P. V. pabrango taip 
labai laikraščio vieta? Juk 
laikraštis tam tik yra, kad 
diskusuoti mūsų progresyviš- 
ko judėjimo reikalus. Laikraš
tis yra palaikomas mūsų 
o ne vieno asmens. P. V. 
kad vardo .keitimas yra 
traeilis dalykas.” Jeigu
tai kam vadinti oponentą 
oportunistu ? Aš buvau įsitiki
nęs, kad mes jau seniai už
miršome tą baubą oportuniz
mą. Bet, rodos, kad tas įran
kis vėl atgijo tarpę mūsų. La
bai negražu. Prisimena iš 
šturmingų praeities kovų, kad 
tie draugai, kurie taip leng
vai mato tą žodį “oportuniz
mas” pas -kitus, yra susitepę 
tuo .nelabuoju oportunizmu.

P. V. primeta Ormanui, būk 
jis sakė, kad pakeitus Susivie
nijimo vardą, žmonės pradės 
plaukti į Susivienijimą.

APTARNAUTOJAI
$100 į Menesį 

PRISIDEDA PILNAS 
UŽLAIKYMAS

Ideališki Tranportacijos 
Patogumai 

KREIPKITĖS
NEW JERSEY STATE

HOSPITAL
SULLIVAN WAY, 
TRENTON, N. J.

TELEFONAS TRENTON 8261
(108)

■ ■■ ) ■ 11    11 i« 11, /

FARMU DARBININKAI
GALINTI SUNKIAI DIRBTI 
50c Į VALANDA PRADŽIAI

KREIPKITĖS Į FARMA
Cedar Lane (84th St)

South ^Linden Blvd. Ozone Park, L.I. 
Ar Telefonuokite

Telefonas MICHIGAN 2-0457
(108)

DEŠRUKIŲ
IŠDIRBIMAS

TAIPGI ‘
FRANKFURTER 

IR BACON 
Pjaustymas ir 

Vyniojimas
Nuolatinis Darbas

SU
GERA ALGA >

Kreipkitės į Superintendent 
8 A. M. iki U A. M.

MERKEL, INC. 
94-11 Sutphin Blvd.

Jamaica, L. I.
(109)

f į

's I fei

i

visų, 
rašo, 
“an- 
taip,

Bet Ormanas, taip nesakė. 
Ką Ormanas sakė, tai, kad 
mes turime “laimėti jaunimą 
į LDS ir supažindinti jį su 
darbininkų reikalais.” p kas 
čia blogo?

P. V. primeta Ormanui, būk 
jis stato “aš” aukščiau visko. 
Tai kaip, ar P. V. norėtų, kad 
kitas kas parašytų Ormano 
mintis ?

Atrodo, kad P. V. netiki į 
demokratizmą net nei 
klasės nariams.

Kas būtų, jeigu šitokį 
nes turėtų valdžią savo
koše ? Tai būtų pirmutiniai 
“raganų gaudytojai.”. Laisvė 
turėtų nedėti tokių kritikų į 
laikraštį.

savo

zmo- 
r all

J. Balsys.

....... .............. - .................... ... '
MERGINOS. Lengvas, Svarus fabriko darbas. 
40 valandų savaitė. Laikas ir pusė už virš
laikius. Mokama Bonai ant individualų pro
dukcijos uždarbių. Apmokamos vakacijos ir 
Ligoje Pašalpos. 1 blokas 8th Avė. Subvč. 
2 blokai IRT subvč. DUNCAN MFG. CO., 
Inc. 10-41 — 47th Ave., Long Island City, 
N. Y. . (10>)

“REGISTRUOTOS 
SLAUGĖS”

ABELNAI LIGONINES DARBUI

Gera Alga
Prisideda Pilnas 

Užlaikymas
Linksma Aplinkuma

Kreipkitės
GOOD SAMARITAN 

HOSPITAL
NYACK TURNPIKE, 

SŲFFERN, N. Y.
TELEFONAS SUFFERN 177

(119) .

MOTERYS - MERGINOS, lengvas darbas. 
Vilnų vyniojimui j pundus. Gera pradžiai 

alga! Pakėlimai! Vakacijos! šventės!
BROOKLYN YARN DYK CO., 24 WOOD- 
WARD AVE., BROOKLYN. (14th St. Lini
ja iki Jefferson St.)

k'i



Laisve—Lsbetty, Lithuanian Daily

NewWto^/£Žgfe?lniiK krautu vininke

9
pa-

Tel. SOuth 8-5569

pasveikinimui
Dr

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

Harle- 
sveikino 

pareiškusius, jog 
vieningumas čio-

ir baltos
Į ben-

Golden

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

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

K ryžiu i
Didžiajame New Yorke 

kelta Raudonajam 
$17,000 virš kvotos, kuri bu
vo $ 10,500,000 visam miestui.

Jieškinėjimas prasidėjo Daily 
Workeriui iškėlus aikštėn fak
tus.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas

306 UNION AVENUE 
Tarpe Ten Eyck Ir Maujer St«. 

BROOKLYN 6. N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

has. Dumay
11 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Avea.) 

B’KLYN, N. Y.

VALANDOS:
A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M.

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

Atstovas raportavo iš atei-

Žymus Republikonas 
Ku Kluksą Tėvas

Aido Vyry Choro 
Nariu Domei!

Aido Vyrų Choras turės sa
vo repeticijas ŠĮ trečiadieni, 
gegužės 8 d.. Laisvės salėje, 
419 Brooklyne.

Visi, skaitantieji ši praneši
mą, prašomi pranešti kitiems, 
nariams ir ne nariams, kurie 
gal nebus pranešimo pastebė
ję ir visi ateiti i repeticijas, 
lygiai 8 vai. vakare.

Kviečiami ir ne nariai atei- 
ir Įstoti i vyru dainininkų 

grupę. Bassas.

Harlemo Gyventojai 
Rems Organizavimą
Žmonių Pietuose

IŠ KRIAUČIŲ DIRBTUVIŲ PIRMININKU 
SUSIRINKIMO
ko lietuviu bus. Tas cGegužės 3 d. įvyko lietuvių 

kriaučių dirbtuvių pirmininkų 
ir komisijų susirinkimas. Pir
miausiai buvo pakviesti dirb
tuvių pirmininkai išduoti ra
portą iš dirbtuvių stovio. Iš 
raportų pasirodo, kad dirbtu
vėse yra pusėtinai darbų, bet 
visa būda yra trūkumas tūlų 
darbininkų, kas paliečia ir ki
tus darbininkus ir jų algas.

Dirbtuvių pirmininkai taip
gi siūlė pasikalbėti apie “Be- 
gadies tapkotus” ir Kalifor
nijos “overkotus.” Tos rūšies 
drabužiai yra gana sunkūs 
kriaučiams ir turėtu gauti už 
juos žmoniškesnę mokestį. Pa
sikalbėjus, palikta patiems 
pirmininkams dirbtuvėje su 
darbininkais išspręsti šitos rū-

Taipgi iš raportų paaiškėjo 
ii* kitų keblumų dirbtuvėse. 
Kuoippt sezonas mainosi, tai 
daugiausia ateina “samp’alų” 
darymas ir jų modelių pritai
kymas. Bosai, veikiausia, gau
na už juos daugiau mokesties, 
bet kriaučiai turi daugiau lai
ko išeikvoti už tą pačią mo- 

vietinis pa-'^estb. ir paprastą 
People’s sermgSa- Buvo Įrodymų, kad 

CIO ko-:kriaučiai per daug metų gau-

’ Virš 5,000 negrų 
publikos, susirinkusios 
d ra masinį mitingą 
Gate Ballroom, New 
sekcijoj, vadinamoj 
mu, entuziastiškai 
kalbėtojus, 
darbininkų
nai padės suorganizuoti dar
bininkus pietinėse valstijose. 
O tas išeis naudon abiejiems. 1

Mitingą ir šešių blokų Tlgio 
paradą 
žangus 

. Voice, 
miteto, 
žavimą 
Tą “Operation Dixie 
ziastiškai parėmė visa susie- 
dįja, taipgi Daily Worker, 
darbininkų dienraštis.

Kalbėtojuose taipgi buvo 
visuomenę atstovaujanti žmo
nės: Kongresmanai Clayton 
A. Powell, J r., ir Vito Marc- 
antonio, CIO Public Workers 
viršininkas Thomas Richard
son, komunistas Miesto Tapy
bos narys Benjamin J. Davis, 
Jr., dvasiškis Divine ir eilė ki- daugiau darbo atlikti, 
tų.

Organizavimo darbui 
ta nemažai aukų.

sušaukė
laikraštis 

su talka 
Įsteigto remti organi-
darbininkų pietuose.

entu-

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Susirinkimas įvyko gegužės 
2 d.,’Laisvės svetainė,jo. Na
riai buvo kviečiami atvirutė
mis. Atsilankė nemažas būrys. 
Valdybos raportas priimtas 
be diskusijų.

Skaitytas laiškas iš LDS 
Centro raštinės: aiškino rin
kimų taisyklos ir kokiame 
stovyje delegatai gali būti 
renkami į LDS 7-tą Seimą. 
Laiškas priimtas. Balotų iš
dalinimui ir balsų suskaity- 
mui pirmininkas paskyrė ko
misiją: K. Mizarienę, P. Gra- 
b'auską, S. Petkienę.

Kol balsavimas tęsėsi, sekė 
komisijų ir atstovų raportai :

J. Grub is ir G. Kuraitis ra
portavo surinkę iš payienių ir 
biznierių $55
LDS 7-to Seimo jo programo-

lar ne viskas. Buvo 
įrodymų, kad nuo dirbtuvių 
pirmininko ir komisijų pri
klauso paties lokalo rengiami 
metiniai piknikai: jie sutrau
kia publiką ir jiems reikia 
atiduoti garbę už darbą. Tas 
darbas irgi neįvertinamąs P. 
T. narių, kurie mažai įžiūri. 
Tokie nariai, kurie neseniai 
atvykę į mūsų šalį, turėtų ap- 
sipažinti su organizacijos rei
kalais pirm užėmimo organi
zacijoje bet kokios vietos.

Po smarkių diskusijų, Visi 
dirbtuvių pirmininkai ir ko
misijos pareikalavo pakelti 
jiems mokestį, kaip kad F. T. 
nariai gavo. ’Pas ir buvo pa
daryta. Tas pakėlimas bus ap
tariamas ir lokalo ateinančia
me susirinkime.

Kriaučių rengiamo pikniko 
komisija Ch. Kundrotas ir Pi-ivių teisių gynimo konferenci- 
tersonas atnešė tikietus išda
linti dirbtuvių pirmininkams. 
Bet apsižiūrėta, kad klaidin
gai atspausdinta diena. Tikie- 
tai turės būti pataisyti ir ta
da perduoti dirbtuvių pirmi
ninkams pardavinėti šaposc, 
rengtis prie kriaučių metinio 
pikniko.

J. Stakvilevičius.

New Yorko valstijos gcnera- 
liam prokurorui pradėjus jieš- 
kineti, kas inkorporavo Ku 
Klux Klan’o sekciją Knights 
and Women, vienu iš tų atrasta 
ne kas kitas, kaip Queens moto
rinių vežimą 
Horace A. Demardst.

tus inkorporuoti Alpha Pi Sig-J Brooklyne teisiamas 16 me- 
ma, Ku Kluksų priedangai su-i tų vyrukas Niek Trinchillo. .Ji 
darytą organizadiją. Iš jos, at
likus tam til..... . e---- .............
1925 metais 
K1 an’as.

Raymond rašo, kad prokuro
ras Goldstein skundžiasi nega
lįs įteikti Ku Klūks Klan’o 
steigėjams skundų, nes nežino- 

; m a esą, 
komisionierius' ųasj,

formalumus, j .. ’ 27-ta užmušęs o atvirasis'
Mrs. Pauline
apiplėšti. Vyruko tėvas tikri
na. kad jo sūnus tuo laiku va
žinėjęs su juo troku, vežio
jančiu bažnyčioms žvakes. Už 

kas jie ir kur jie ran- jį liudijo ir du dvasiškiai. Bet 
esą, reikėsią atsidėti ant dvi mažos mergaitės liudijo 

jų pasiekimo per spaudą. Bot tuo laiku Niki mačiusios prie 
Raymond nurodo visų vardus, krautuvės.
o Demarest’o ir antrašą —' 
37-56 85th St., Jackson Heights.

Dar daugiau, Raymond n uro- I 
do, kad Demarest patsai prisi
pažino tą įkorporavimą išgavęs. 
Bet teisinasi, kad jis tuomet 
buvęs bedarbiu advokatėliu, 
jam pasiūlyta pinigų už pasira-^ 
šymą to dokumento ir jis tą 
daręs—už dolerius.

Tačiau ir šiandien jis 
niekur Klano nepasn orkū.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

(Informacijai tų, -kurie .čio
nai neseniai atvyko ar neseniai 
užaugo, ar dėl kurios kitos prie- v
žasties nežinojo, reikia primin
ti, kad Ku Klux Klan yra di
džiausių reakcionierių Įsteigta 
ir palaikoma teroristų, kryžių 
kūrentoji!, lynčo kurstytojų or
ganizuota gauja. Kad žmonės 
negalėtų jų veidų pamatyti, 
įkaitinti, prieš juos liudyti, jie 
savo siautėjimo metu dėvi 
marškas ir kaukes, kaip seniau 
kryžiokų banditai. Nusimetę 
kaukes ir marškas, po nulynčia- 
vimo žmogaus, jie gali net pa
ties velionio šeimai lakštingalos 
balsu čiulbėti “užuojautą” ir 
kurstyti juos prieš komunis
tus, prieš unijas, žydus ar bile 
ką, kas pelnagrobiams ir žmo
nių pavergimo šalininkams tuo 
tarpu atrodo pavojingiausiu. 
Ku Kluksų atsisteigįmas pasta
ruoju laiku pastebimas ne tik 
pietinėse valstijose, bet ir Long 
Islande.) ~

Taigi, sėdi žmogus vyriausy
bės pareigūno kėdėj ir nei gu
gu, kad jo pagimdytasis Kla
nas būriuojasi terorizuoti viso
kius pažangius judėjimus.

Darbininkų dienraščio Daily 
Worker garsusis reporteris 
Harry Raymond, gegužės 1-mos 
laidoje, nurodo, kad Demarest, 
kuris pakėlė aukštyn gub. De
wey ir patį teisėją Goldstein, 
1923 metais pasirašė dokumen-

r

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tol. EVergreen 4-0088

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

]<0_ i kriaučiai per daug motu gau- 
įdavo da*ugiau mokesties už 
1 modelių darymą, tad ir da
bar turėtų už juos daugiau 
gauti. Tad dirbtuvių pirminin
kai turi būti ant sargybos ir 
bosam pranešti, kad darbinin
kas daugiau laiko išeikvoja ir 
turi gauti daugiau mokesties.

Pakeltas klausimas per 
vienos dirbtuvės komisijos na
rį, kodėl Lokalo Pildomos 
Tarybos nariai gavo algas pa
kelti, bot dirbtuvių pirminin
kai ir komisijos nieko ir turi 

Kilo 
rimtos diskusijos. P. T. nariai 
pradėjo nurodinėti, kad dirb
tuvių pirmininkai ir komisijos 
jokio darbo neveikia ir jiems 
užtenka, ką jie gauna.

Toks atsinešimas tūlų P. T. 
narių pasirodė žiopliškas. Pa
tys dirba tose dirbtuvėse. Tu
rėtų matyti pirmininko ir ko
misijų dirbtuvėje atliekamus 
darbus. Bet jie nemato. Tai 
kaip tokie P. T. nariai gali 
Įžiūrėti lokalo ir pačios mūsų 
organizacijos dalykus ir ap- 

(gint pačių darbininkų reikalus 
nuo darbdavių ? Tad dirbtu v. 
pirmininkai ir komisijos nuro- 

Įdinėjo, kad dirbtuvės pirmi
ninkas ir komisijos yra dirb
tuvėse vienatinis darbininkų 
ramsti, kuris turi atlikti sun
kiausius ir žiauriausius dar-

sukel-

Penki jauni vyrai pavojin
gai susižeidė New Yorke jų 
automobiliui paslydus ir atsi
mušus j švilpą prie 49th St. 
ir 3rd Avė.

Sharf 
polici-

I
f. ■

Pas daktarą Rudolph 
vienu kartu atbėgo dvi 
jos nepaprastos pagalbos 
grupės, trys radio auto ir am- 
bulansas. Pasiteiravęs, sužino- 

1 jo, kad tai jo gyvastį saugo
ti subėgę. Kas nors raportavo 
matę ji rengiantis šokti per 
langą, kada jis ramiai, kojas 
nuleidęs nuo palangės, taisęs 
savo ofiso langą 7-me aukš
te namo,, 10 E. 81st St., New 
Yorke.

Nevyko Gyvent, Ne 
Taip Išėjo ir Mirus

Net ir mirusiam ne viskas 
taip pavyksta, kaip norėta, o 
gyvam to nereikia nei tikėtis'.

Mrs. Schiller, 41 m., 5
Wendt Ave., Larchmont, bū
dama liguista, nusprendę ne
gyventi., Tą jinai ir užsitikri
no — paėmusi tabletėlių mie
gui ir atsidariusi gasą, iš tik
ro mirė. Bet jinai norėjusi, 
kad ne vaikai ją atrastų mi
rusią. Užrakinėjusi duris. Ta
čiau vaikai, 15 ir 12 metų 
berniukai, iš lauko užlipo ant 
antro aukšto, rado langą ne
užrakintą, įlipo vidun ir nuė
ję žemyn į virtuvę, rado mo
tiną negyvą. Jų tėvas, Colum
bia Universiteto profesorius 
sugrįžo vėliau.

vice-prezidentą: A.
b.,

J. Weiss

19

31

38

b.,

b.,

b.,

MIRE
rnetų 

Middle 
Great Neck, N.

• wl

Sydney Rayner, tenoras, su San Carlo Opera Com
pany ątvyksta j New Yorką dainuoti operose per po
rą savaičių, Rockefeller Center Teatre, 50th St. ir 6th 
Ave., New Yorke. Čia jis matomas Radames rolėje, 
operoje “Aida,”

William Fertikas, 55 
amžiaus, gyvenęs 733 
Neck Road, 
Y., mirė gegužės 4-tą, Nassau
ligoninėj, Mineola, L. I.'HBus 
palaidotas gegužės 7-tą, į 2 
vai. po piet. Kūnas bus sude-' 
gintas 
rijoje, 
Inge). 
riaus
231 Bedford Ave., Brooklyne.

Paliko nuliūdime brolius 
Adolnh ir Clvlrles^ ir seserį 
Teofiliją Valincius.

Fresh Pond Kremato-
Maspeth (Middel Vil-

. Pašarvotas grabo- 
J. Garšvos koplyčioj,

Komunistams
Ląbai svarbus susirihkimas 

Įvyks ŠĮ antradienį, gegužės 
7-tą, 8 vai. vak., 419 Lorimer 
St. Nariai prašomi atnešti 
Daily WorkerTui gautas au
kas, prašomi tam tikslui ener
gingai pasidarbuti iki susirin
kimo. Valdyba.
_____ c____ :-----------------------------

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas Įvyks 
trečiadieni, geg. 8 d., 8 v. v. Lietuvių 
Neprigulmingo Kliubo Name, 269 
Front St. Visi nariai būkite, nes rei
kės išrinkti delegatus į LDS Seimą 
ir-LDS Centro Valdybos balsavimus 
atlikti. — Valdyba. (106-107)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajie^kau Nikodemo Striugio ir 

Motiejaus Šteinio. Iš Liteuvos kilę 
nuo Šakių kaimo, Pajevonio valse. 
Gavau • laišką nuo Simono Striugio, 
iš Hamburgo, Vokietijos. Prašo, ka'd 
pajieškočiau juodviejų. Prašau kreip
tis po 8910 — 107th Av6. Ozone 
Park, N. Y. Telefonas: MI. 2-3108.

(104-106)

jos, įvykusios balandžio mė
nesį, New Yorko mieste. Sa
kė, delegatai atstovavo dau
geli didžiųjų CIO ir AFL uni
jų, taipgi pašalpos ir apdrau- 
dos organizacijų. Komiteto 
raportai parodė, jog nudirb
ta daug visuomeniškos reikš
mės darbų, kaip tai: laimėji
mas J. V. Aukščiausiame 
Teisme Harry Bridges bylos 
ir kitų, sulaužė reakcionierių 
pasikėsinimus prieš ateivius, 
pastojo kelią juos taip žiau
riai pulti, deportuoti ir atimi
nėti pilietines teisęs.

1 u
Balsavimų Į LDS Centro, 

Valdybą Pasekmės
Į prezidentą ■. J. -Gasiūnas: 

už 34 balsai, prieš 6.
Pirmą

Vasaris 29 b., F. Olson 5 
J. Žebrauskas 6 b.

Antrą vice-prezidentą: Geo.
K wain (Kvainauskas) 
Aldona Pavel on is 20 b.

Sekretorių: J. Siurba 
P. Krakaitis 13-b.

Iždininką : 
prieš 1 b'.

Daktarą kvotėją: dr. D. 
Palevičius 36 b., prieš 2 b.

Iždo globėjus: St. Kuzmic
kas 33, Helen Zablackas 14, 
Akla Ornlanienė 19, Peter 
Čepas 13, K. Petrikienė 24, A. 
Balčiūnas 8, P. Shimon (Ši
monis) 6, V. Čepulis 14.

Vienbalsiai užgirti visi no
minuoti ii* apsiėmusieji dele
gatais i LDS 7-tą Seimą: K. 
Petrikienė, P. Buknys,P. Ka- 
pickas, G. Wareson, V. Če
pulis, F. Mizarienė, G. Kurai
tis. Delegatams nutarta mokė
ti kelionės lėšoms po $25.

Svarstyta keisti ar nekeisti 
vardą iš Lietuvių Darbininkai 
Susivienijimo į Lietuvių Drau
gišką Susivienijimą. Veik 
vienbalsiai tarė nekeisti var
do.

Dar grupė draugų, kurie 
jau pasidarbavo pardavime 
tikietų LDS 3 Apskričio pik
niko, kuris įvyks gegužės 26 
d., Liberty Park, Linden, N. 
J.: Ch. Balčiūnas, Ch. Krei
vėnas ir K. Byronienė prida
vė po $1. Dar keletas draugų 
yra'' nepridavę knygeles. Ma
lonėkite priduoti prieš pikni
ką, G. Kuraičiui. Galite ma
tyti kas dieną 2 vai. po pietų, 
Laisvės spaustuvėje.

Kuopos stovis: ligoniai 2, 
eina prie susispendavimo 8. 
Draugai, užsimokėkite. Maty
kite sekretorių V. Senkevičių, 
427 Loriųmer St., Brooklyn, N. 
Y., dienomis.

Draugas J. Grubis perstatė 
4 naujus narius. Viso narių 
šioje kuopoje turime su virš 
tris šimtus. Norinti prisirašyti 
Į LDS 1-mą kuopą, matykite 
organizatorių J. Grubį, 64 
Ten Eyck St., Brooklyne.

J. Kuraitis, Koresp.

M.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Gegužės 3-čią 4 laivai į 
New Yorko portą atvežė 1,- 
820 kariškius ir 488 karių, 
nuotakas ir jų vaikus. .

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, pavienių, 

padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

kitokių

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

ZZA RESTAURANT
Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

favKrSfirri«vir?4

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Valandos: j

Penktadieniais Uždaryta

*
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse įhiesto.

_TeI. VXrglnla 7-4499

Persodinam Deimantus jums belaukiant.

ir laikrodėlių.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Mes turime jvairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Bernus^ Gruen, Longines,

Jules Jurgensen.

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


