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Savo pareiški- Jis užreiškė: 
nepavyks in-

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mas Apskritys, Chicago, 
nutarė gauti 150 naujų narių 
į Draugiją. Jis šaukia į lenk
tynes 10-tą — Michigano ir 
15-tą — Ohio valstijų apskri- 
čius. Lenktynės bus įdomios — 
vienas prieš du. Pasisekimo, 
draugai!

Pereitais motais Chicagos 
apskritys gavo virš 200 naujų 
narių ir pralenkė 2-rą, Brook- 
lyno apskritį.

LAISVE-LIBERTY
Thfl Only Lithuanian Dally 

• In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn G, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

KRISLAI
{domios Lenktynės. 
Jiems Gaila Vokiečių. 
Ką Sako Kareiviai? 
“Misija” Liks Be Darbo. 
Indonezijos Reikalavimai.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

KANKINO RAMSTIS 
SAKO, NEGALI BŪT 

DEMOKRATIJOS
New York. — Čionaitinis 

veteranų komitetas veda 
aša- kovą už teisingą darbininkų 

Vokietijoj “žmonės I samdymą ir prieš žmonių 
kad jiems reikia'skirstymą bei skriaudimą 

” Jau 34 senatoriai dėl jų religijos, tautybės ar- 
peticiją ir smerkia ba spalvos. Savo pareiški- 

i* muose tas komitetas sako, 
žiaurų nusistaty- demokratija reikalauja visų 

V ”5 s lygybes.
Ernie Adamson, advoka-

Na, tai jau prasidėjo 
ros,” kad 
vargsta,” 
“pagalbos, 
pasirašė 
prezidentą Trumaną už “užsi
spyrimą” ir “: 
mą” linkui vokiečių. Išrinko! 
jie ir komisiją, kuri važiuos i 
Vokietiją tyrinėti “vokiečių 
vargus.” Vis tai tie anti-valdiš- tas Rankino kongresinio ko
ki, anti-liaudiški senatoriai, ^miteto neva tyrinėti prieš- 
Priešakyj stovi republikonas lamerikiniams judėjimams, 
Wherry ir jam talkininkauja į parašė veteranams laišką, 
dešinysis demokratas Russell! reikalaudamas atsiust jam 
iš Georgia valstijos. i tų veteranų vadų vardus.

★ ★ ★ Adamsonas savo laiške mo
kina veteranus nevartot de
ni o k r a t ijos vardo; sako, 
“Jungtinės Valstijos nebu
vo įsteigtos kaip kokia de
mokratija.”

Jiems “Vokietija despera
tiškoj padėtyj, badauja.” Bet 
tie ponai nenori nei girdėti, 
kad Indijoj badas gręsia 100,- 
000,000 žmonių! Jie nei žode
lio netarė apie rytų Europos 
nacių apiplėštus žmones. Jiem 
svetimi lietuviai, lenkai, Uk
rainai, 
slavai, 
čių!

rusai, bulgarai, jugo- 
jiems gaila tik vokie-

kartu Daily News įtai
kai p atrodo 

moterys, kaip jos ;
Atsakymus davė I

Trukšmas dėl Jungt 
Tautų Sėdybos New 

Yorko ApylinkėjeTuo 
pino klausimą: 
Vokietijoj 
apsirengę? Atsakymus davei New York. — Daugelis 
kareiviai, sugrįžę iš Vokie- farmų bei dvarų savininkų 
tijos. Visi atsako, kad Berly-!’ ---------------------
ne vokiečių moterys gražiai 
apsirengę, gražiai atrodo ir 
visoj Vokietijoj.

Kareivis 
tarpe 
kietės 
rengę, 
grobė 
nente ir vežė į Berlyną. Ir di
džiuma tų turtų ten ir dabar 
yra.” ★ ★ ★’

Chinijos komunistų vadas 
generolas Chu Teh pareiškė, 
kad Jungtinių Valstijų karinė j apribotą savivaldybę ir ja- 
misija Chinijoj “nelabai rei- me likę "amerikonai netektų 
kalinga.” Tą misiją paskyrė balsavimo teisės kaip šios 
prie generolo Chiang Kai-she- 
ko. Jos vyriausias tikslas bu
vo — organizuoti, lavinti ir 
ginkluoti reakcijos armiją 
prieš Chinijos liaudį.

Dabar Chinija eina prie tai
kaus gyvenimo. Atrodo, kad 
ta misija paliks be darbo. Ko
munistų vadas sako, kad Chi- 
nijai, kuri taip daug metų bu
vo teriojama karo, yra reika
linga budavoti industriją — 
gamybą, kuri teiktų žmonių 
gyvenimui reikmenis, o ne gin
klus ir amuniciją. Chinijai 
reikalingi patarėjai, kaip pa
daryti geresnį ir malonesnį 
žmonių gyvenimą, o ne kaip 
tęsti per metų metus karą.

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII. Z

Homesteado Biznieriai ir Valdininkai 
Dalyvauja Kovoje prieš Indžionkšiną

IPH. MURRAY SAUKIA 
SUMUŠT SUMANYMĄ 

PRIEŠ STREIKUS
KETURIS KARTUS DEGĖ 

CHICAGOS VIEŠBUTIS /
Chicago. — Istorinis Con

gress viešbutis, prie Michi
gan Boulevardo, užsidegė 
keturiais paskirais atvejais 
per 11 valandų, vasario 3 d. 
Vienas asmuo žuvo, keli 
sužeisti. Policija nužiūri, 
jog kas tai tyčia mėgino su
degint viešbutį.

UŽDARINĖJA KARI
NES VOKIEČIŲ 

PRAMONES

Demonstrantai Pareiškė., jog 
Nepavyks Indžionkšinais 

Sulaužyti CIO Streiko

JAVOJ AREŠTAVO SOCIA
LISTĄ LAIKRAŠTININKĄ Washington. — CIO uni

jų generalis pirmininkas 
Philip Murray atsiuntė laiš
kus kongresmanų vadams, 
reikalaudamas sumušt re- 
publikono kongresm ano 
Case’o sumanymą. Murray 
rašo jiems: . 1

“Tas sumanymas užkuria 
verstiną darbininkų taiky
mą su samdytojais. Jis prie
varta šaldo streikus per 35 
dienas. Jis daro paramą 
streikui nelegaliu, baustinu 
nusikaltimu. Jis atgaivina; 
federalius indžio nkšinus 
prieš streikierius. Jis išplė
šia apsaugą, kurią darbi
ninkams teikia Darbo San 
tykių Įstatymas... Jūs tu 

’ ’ rite milžiniška balsų daugu
ma atmest šį nedorą, nede
mokratinį bilių.”

Batavia, Java. — Rolan
dų policija suėmė socialistą 
holandą laikraštininką J. de 
Kadtą. Tai todėl, kad jis 
kalbėjosi su Indonezijos 
tautininkų vadu Sjahriru ir 
sakė, jog reikia pripažint 
indonezų respublikai lygybę 
su Holandija.

Homestead, Pa. — Dau
giau kaip 50 smulkiųjų biz
nierių ir politinių vadų sy
kiu su keliais šimtais Home
steado piliečių demonstravo 
priešais Carnegie Illinois 
Plieno kompanijos fabriką. 
Kartu jie protestavo prieš 
republikonę teisėją Sarą M. 
Soffel, kuri išdavė in- 
d ž i o n kšiną, uždrausdama 
streikieriams masiniai pi- 
kietuoti šį antrą didžiausią 
Amerikoj plieno fabriką.

Buvęs P e n n s y 1 vanijos 
valstijos senatorius Elmer 
Holland, amerikonų armijos 
majoras, nešė demonstraci
joj didžiulę Amerikos vė
liavą. Savo kalboje jis sa
kė, jog fabrikantai su to
kiais savo teisėjais vartoja 
hitleriškas priemones prieš

darbininkus. 
“Bet jiems 
džionkšinais 
streiką!” *

D a b a r t inis Homestead 
miestelio valdžios galva dr. 
John McLean, buvęs Mc- 
Keesporto miesto majoras 
Frank Buchanan, kandida
tas į kongresą, ir kiti kal
bėtojai pareiškė, kad jie pa
tys, smulkieji biznieriai ir 
piliečių dauguomenė pilnai 
remia šią CIO unijos kovą 
prieš plieho korporaciją.

Unija kreipiasi į Penn- 
sylvanijos aukščiausią teis
mą, kad panaikintų teisėjos 
Soffel indžionkšiną. Jinai 
tuo indžionkšinu uždraudė 
statyti daugiau kaip 10 
pikietininkų prie kiekvienų 
fabriko vartų.

WATERBURY SUSTREI
KAVO TŪKSTANČIAI 

DARBININKU
Waterbury, Conn., vas 

—P i r m adienį sustreikavo 
keli tūkstančiai Chase 
Brass and Copper ir Amer
ican Brass kompanijų (mi- 
singio ir vario) darbininkų. 
Trečiadienį skirta streikuot 
šešiem tūkstančiam Scovil
le komp. darbininkų, jei ne
susiderės dėl algų priedų. 
CIO unija reikalavo 30 nuo
šimčių daugiau algos. Sco
ville siūlė 10 nuošimčių. Ki
tos kompanijos rtieko nesiū
lė.

Berlin. — Keturiu talki
ninkų kontrolės taryba už
darė dar devynias Vokieti
jos pramones, galėjusias 
dirbti karinius reikmenis. 
Dabar uždaryta dirbtinio 
gazolino; gumos ir amoni- 
jos fabrikai, aliumino ir 
magnezijos dirbyklos, di
džiųjų traktorių ir mašini
nių įrankių fabrikai ir me
chaninių šruotų (ball-bear
ings) dirbtuvės. Vokiečiams 
paliekama audimų fabrikai, 
elektrinių įrengimų, muzi
kalių instrumentų, odos dir
binių, gėrimų ir kitų civilių 
dirbinių pramonės.

s
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VALDŽIOS IŽDAS GRAŽINA 
KORPORACIJOMS SIMTVS 

MILIONĮJ DOL. TAKSU

šios

Daugiau žinių 5 puslp.
r

AMERIKONAI VOKIETIJOJ SAMDO IR GINKLUOJA LENKUS IR KT. FAŠISTUS
Lenky ir Jugoslavų Fašistai, Amerikonų Globoje, Kursto į Karų prieš Sovietus ir Lenkijos, Jugoslavijos Respublikas

kraustytų iki 50,000 žmonių 
iš 51-nos ar daugiau Jung
tinių Tautų. Plotas turėtų

Cannon Beach, Oregon.— 
Susmuko Į jūrą 50 pėdų ka
rinio plento grindimo.

ORAS.—Būsią sniego ar 
lietaus.

na ir sausyj, kada viešpatau
ja dideli šalčiai.

W. W. Stasney, 
kitko, atsako, kad vo- 
gražiai atrodo ir apsi- 
“nes vokiečiai viską 
visame Europos konti-

i ir kitų senųjų . gyventojų 
į Westchester, N. Y., ir Fair- 
i field, Conn., apskričių kam- 
pe protestuoja, kad Jungti
nių Tautų Organizacijos 
pasiuntiniai parinko ten 42 
ketvirtainių mylių plotą, 
kaip pastovią tos organiza
cijos sėdybą. Menama, kad

Egipto Tautininkai Rei- 
, kalauja Nepriklauso

mybės nuo Anglijos

šalies piliečiai.
Jungt. Tautų Organizaci

ja dar nėra galutinai pasi
rinkus tą vietą.

Indonezijos Liaudies Fron-1 
to konferencijoj dalyvavo 141 
delegatas nuo įvairių organi
zacijų. Jie reikalauja: (1) At
šaukti iš jų žemės britų ir ho- 
landų armijas. (2) Suorgani
zuoti liaudies valdžią ir liau
dies armiją. (3) Nuginkluoti 
visus Japonijos armijos liku
čius ir (4f Išspręsti ten esa
mų europiečių klausimą.

Štai tikrieji demokratijos 
reikalavimai, kurie yra baisūs i 
Anglijos ir Holandijos impe 
rialistams.

Žuvusiųjų Skaičius Hiroshi- 
moj nuo Atom-Bombos

Tokio. — Talkininkų ko
manda Japonijoje oficialiai 
pranešė vas. 2 d., kad ato
minė amerikonų bomba per
nai rugpjūčio 6 d. užmušė 
78,150 žmonių Hiroshimos 
mieste, Japonijoj. Be to, 
nežinia kaip dingo 13,983 
asmenys; pavojingai sužeis
ti buvo 9,428; lengviau su
žeistų skaičius siekė 27,997.

Kairo, Egiptas. — Išsi
vysto platus Egipto tauti
ninkų judėjimas prieš kara- 
raliaus Farouko sutarties 
planą su Anglija.* Judėjimui 
vadovauja buvęs Egipto 
premjeras Mustafa Nahas 
Pasha, kuris reikalauja vi
siškos n e p r i k lausomybės 
nuo Anglijos. Nahas Pasha 
atstovauja WAFDĄ, skait
lingiausią egiptėnų partiją. 
Jie sako, ta sutartis būtų 
Egipto pavergimas Angli
jai.

SUOMIJA DĖKOJA AME
RIKAI Už PASKOLĄ 
Helsinkiai, Suomija. — 

Suomių premjeras Juho K. 
Paasikivi pareiškė nuošir
džią padėką Jungtinėms 
Valstijoms už $35,000,000 
paskolą.

Mr. B. Atkinson rašo iš 
Maskvos, kad jis važinėjo į 
Sovietų Ukrainą. Visu keliu 
matė milžiniška atsibudavoji- 
mo darba. Nauji gvvennamiai, 
keliai, tiltai ir gelžkelių sto
tys. Jis stebisi iš liaudies ener
gijos, kiek ji jau suspėjo atsta
tyti ir atbudavoti! Darbas ei-

Munich. — Sovietų Są
jungos, Lenkijos ir Jugosla
vijos valdininkai protestuo
ja, kad amerikonų koman
da Vokietijoje samdo ir gin
kluoja fašistinius lenkus ir 

'carinius jugoslavus. Ameri
konų oficieriai sako, jog tie 

i lenkai ir jugoslavai esą rei
kalingi kaip sargai ir kari
niai darbininkai vietoj grą
žinamų namo jankių. O tar
naudami po Amerikos vėlia
va, fašistiniai lenkai ir ju
goslavai atvirai veda karinę

propagandą prieš Sovietų 
Sąjungą ir siūlosi į karą 
prieš demokratinę Lenkijos 
valdžią ir prieš Jugoslavijos 
Respubliką, vado vau jamą 
premjero maršalo Tito. 
Taip rašo New Yorko Ti
mes korespondentas Ray
mond Daniell (vasario 4 d. 
laidoje).

Amerikonų armijoj Vo
kietijoj dabar tarnauja apie 
17,000 lenkų, aprengti kari
nėmis Amerikos uniformo
mis. Amerikiniame Vokieti
jos ruože yra koki 10,000

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždas, be kitko, su
grąžino sekamas taksų su
mas už 1945 metus šešioms 
korporacijoms ir vienam as
meniui :

Henry F. duPont — $1,- 
375,000; Eli Lilly ir Co.; 
Sharp ir Dohme tarp $1,- 
856,774 ir $2,239,065; Par
ke, Davis ir Co. $1,610,613; 
Upjohn ir Co. $1,146,074. 
Šios kompanijos, apart du 
Ponto, yra vaistų-chemika- 
lu bizniai.

CIO unijų centras ap
skaičiavo, kad vien plieno 
fabrikantai atgaus iš val
džios 200 milionų dolerių 
taksų už 1945 metus. Ge
neral Motors, W e sting- 
house, General Electric ir

kitos didžiosios korporaci
jos laukia milžiniškų sumų 
taksų sugrąžinimo.

Taip yra daroma pagal 
kongreso nutarimą, girdi, 
atlygint taksais visus kom
panijų nuostolius, kurių jos 
turės rekonversijos metu, 
tai yra, pereinamajame lai
kotarpyje iš karinės gamy
bos į civilių reikmenų dir
bimą.

Gaudami tokią paramą iš 
valdžios, fabrikantai veda 
sėdėjimo streikus prieš dar
bininkus, r e i k a laujančius 
algų priedų. Nes ir laikant 
uždarus fabrikus, vis tiek 
plaukia kompanijom gau
singi pelnai, lėšomis val
džios ir mokančių taksus

Jieško Rumunu Žmog
žudžių, Kurie Užmušė 

Sovietinį Oficierių

Pageidauja 425,000 
Milicininkų

Valtis Suardė Kearny, 
N. J.. Tiltą

Bucharest, Rumunija. — 
Vyriausybė tebejieško fa
šistinių asmenų, kurie nu
žudė sovietinį pulkininką 
P. Nekrasevičių, talkininkų 
kontrolės komisijos narį. 
Keturios rankinės granatos 
buvo paleistos į Nekrasevi- 
čiaus automobilį už 25 my
lių nuo Bucharest©, Rumu
nijos sostamiesčio.

Jo laidotuvėse dalyvavo 
ir Amerikos ir Anglijos Val
dininkai.

Orlaivis per 7 Vai. 27 
Minui. Atnešė 52 iŠ 

Calif. į New Yorką—
New York. — TWA lėk

tuvas su 45 keleiviais ir U 
įgulos nariais per 7 valan
das 27 minutes ir 48 sekun
das atskrido 2,490 mylių iš 
Burbanko, Californijos, 
La Guardia lėktuvų ai 
New Yorke, praeitą sekma
dienį. Vidutiniai jis lėkė po 
332 mylias per valandą. —• 
Bet greičio-tolio rekordus 
sumušė rakietinis (švirkš
čiamasis) armijos lėktuvas 
P-80, kuris sausio 26 d. at
skrido iš Burbanko į New 
Yorką per 4 valandas 13 mi
nučių ir 26 sekundas.

Washington. — Amerikos 
kariuomenės vadai reika
lauja, kad kongresas užgir- 
tų 425,000 valstijinės milici
jos priedan prie miliono re- 
guliarės armijos.

I

Kearny, N. J. — Anglinė 
valtis Jager Earn, 4,000 to
nų, suardė geležinkelio tiltą 
tarp Kearny ir Jersey City 
miestų. Tai keblumas ir va- 
žiuojantiem į'New Yorką 
dirbti.

KIEK ANGLAI PRAGE
RIA PER METUS

London. — Dvasinis bap
tistų bažnyčios vadas R. 
Wilson Black paskelbė, kad 
anglai 1943 ir 1944 metais 
pragėrė 5 bilionus 756 mi- 
lionus dolerių, tai yra, po 
2,876 milionus dolerių me
tams.

Nesutinka Perdaug Mažinti 
Francijos Armiją

Paryžius. — Francijos 
prezidentas Felix Gouin, 
taupumo sumetimais, siūlė 
sumažint Francijos armiją 
iki 400,000 vyrų. Su tuom 
nesutinka keli ministerial. 
Komunistas ginklų ministe
rs Charles Tillon sakė, 
Franci j a privalo palaikyti 
stiprias apsigynimo jėgas, 
kad galėtų turėti talkininkų 
ir būti gerbiama užsienyj.

Roanoke, Va. — Nukrit 
kariniam lėktuvui, žuvo 
trys asmenys.

fašistinių jugoslavų, kurie 
vadinasi “Karališkąja Ju
goslavijos Armija.” Jie ko
manduojami generolo Rado- 
vano Popovičiaus ir prisie
kę j ištikimybę buvusiam 
Jugoslavijos carukui Pet
rui. Amerikonų oficieriai 
samdo ir Petro caristus.

Jugoslavų fašistai leidžia 
du savaitraščius ir ruošiasi 
išleisti naują savaitraštį 
keturiomis kalbomis. Jie 
laisvai agituoja ginklais nu
verst Jugoslavijos Respubli
kos valdžią iiv sugrąžint ka-

ralių Petrą į sostą. Tų ju
goslavų komandierius gen. 
Popovičius neseniai pasi
kvietė vieną amerikonų pul
kininką ir suruošė jam ca- 
ristinį paradą. Popovičius 
paragino jankių pulkinin
ką pasveikinti Jugoslavijos 
ex-karalių, ir amerikonų 
pulkininkas tris kartus šau
kė: “Ura karaliui Petrui!”

ALGA LENKAMS
Fašistiniai lenkai palaiko 

savo brigadą ir turi visas 
pirmenybes, lygiai su Ame-

kurie kiti iš to ruožo slap
tai grįžta į Lenkiją, kur sy 
kiu su likusiais ten fašis
tais žudo demokratinius 
valdininkus ir žydus.

Amerikiniame Vokietijos 
plote yra 170,000 tokių len
kų. O anglai palaiko ištisa 
f a š i s t inių lenkų armijas 
šiaurvakarinėje Vokietijoj 

! ir Italijoje.
Sovietų, Jugoslavijos R< 

(folksdoitše). ,spublikos ir Lenkijos valdi
Slaptai atvyksta daugiau ninkai žiūri į tokius lenku 

fašistinių jugoslavų ir len- ir jugoslavus, kaip konti 
kų iš savo kraštų į ameriki- i revoliucinio karo branduc 
nį Vokietijos ruožą.—O kai liūs.

rikos kariais. Lenkams ka
reiviams, apart pilno aprū
pinimo reikmenimis, yra 
mokama alga, pradedant 
nuo $19.22 mėnesiui, o ofi- 
cieriams iki $105.98 per mė
nesį. Tarp tų lenkų yra 
daug savo tautos išdavikų, 
tarnavusių nacių armijoj ! 
pabėgėlių ir vadinamų “vo- 
kiečių tautos draugų”
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kodėl Anglija negali laikyti armijos 
Graikijoj. Jungtinės Tautos laiko armi
jas tik buvusių priešų valstybių okupa* 
vimui, kaip tai Vokietijos, Italijos, Japo
nijos, Rumunijos, Vengrijos, Austrijos 
ir Bulgarijos. Taipgi gali laikyti ir buvu
sioj talkininkų šalyj, jeigu per tą šalį 
reikia savo armiją aprūpinti priešo že
mėj, kaip Amerika ir Anglija laiko ar
mijas Francijoj, Belgijoj, Italijoj, nes 
per tas šalis palaiko ryšius su savo armi

jomis — Vokietijoj ir Austrijoj. Sovietų 
Sąjunga laiko armiją Lenkijoj, nes per 
Lenkiją ji palaiko susisiekimą su Rau
donąja Armija Beriyne ir Vokietijos 
okupuotoj dalyj. Graikija nėra ant kelio 
anglams palaikymui armijos priešo vals
tybėj ir Anglija neturi jokio pasiteisi
nimo ją laikyti.

Anglijos “socialistas” Bevinas “teisi
nasi,” kad Graikijos dabartinė valdžia 
prašo anglus, kad jie palaikytų ten ar
miją. Žinoma, šis pasiteisinimas yra ab
surdas! Kodėl gi Graikijos ta valdžia 
prašo anglų armijos? Todėl, kad. ji ne
atstovauja Graikijos žmones, kad ji yra 
tokia, kuri be anglų durtuvų negali iš
silaikyti! Tas tik patvirtina, kad anglų 
armija ten laikoma remti reakciją prieš 
Graikijos žmones.

Įdūkęs “socialistas” Bevinas šaukė, kad 
būk Sovietai skleidžia “propagandą,” ku
ri “sudaro taikai pavojų.” Jis šaukė, kad 
jeigu anglai būtų norėję, tai būtų suda
rę “mažumos valdžią Graikijoj,” kaip 
Sovietų Sąjunga “sudarė” Rumunijoj.

Šis Mr. Bevino “argumentas” yra la
bai skystas. Viena, Rumunija buvo prie
šo valstybė ir Sovietų Sąjunga negalėjo 
fašistus palikti valdžioj, kaip negalėjo
me Hitlerio valdininkus palikti Vokieti
joj. Bet niekas neįrodė, kad Raudonoji 
Armija palaikytų dabartinę ‘Rumunijoj 
valdžią. Rumunijos valdžia remiasi ant 
valstiečių, darbininkų ir inteligentijos ir 
ji pati turi užtektinai jėgų ne vien nu
slopinti ponų ir kapitalistų prieš ją vei
kimą, bet ir buvo sukuopus daug jėgų 
karui prieš Hitlerį ir fašistų Vengriją. 
Rumunijos valdžia yra milžiniškos kraš
to žmonių daugumos valdžia.

Gi Graikijos valdžia yra mažumos 
valdžia ir be anglų negali išsilaikyti. Jei
gu ji būtų didžiumos valdžia, tai ir be 
Anglijos armijos galėtų išsilaikyti. Reiš
kia, ji yra sveėma Graikijos žmonėms! 
Tikrumoj, Ji yra ne Graikijos, bet Angli
jos valdžia, pastatyta ant žmonių. Tą

Laisvės 25 nr-y (1946 m.y 
sausio 30 d.) tapo atspaus
dinta Antano Bimbos .tele? 
grama, kurią jis atsiuntė iš 
Lietuvos Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui/ ,

Graikija, Anglija ir Žmogaus 
T eisės

Kova už Graikijos demokratijos teises 
yra kova už visos demokratinės žmoni
jos teises. Per šimtmečius Anglijos val
donai viešpatavo pasaulyj. Per šimtme
čius jie darė visokias provokacijas prieš 
kitas tautas. Ilgai Anglijos karaliai, jų 
politikai, admirolai ir generolai darė vi
sokius “šposus”, kad neleisti Jungtinių 
Valstijų žmonėms gyventi mūsų demo
kratiniu gyvenimu.

1776 metais Amerikos žmonės sukilo 
prieš Anglijos despotizmą, po kelių me
tų sunkaus karo britus išvijo. Bet jie 
kiekvienoj sunkesnėj padėtyj vėl puolė 
Jungtines Valstijas, darė viską, kad pa
vergus mūsų šalį ir degino miestus.

Taip buvo, kada anglai degino Balti- 
morę, Bostoną ir 1814 metais sudegino 
Baltąjį Namą Washingtone! Taip jie lai
ke Civilio Karo 1861—1865 metais kelis 
kartus prisiuntė savo karo laivus užpuo
limui ant Linkolno. Tik Rusijos prisiųs
tas karo laivynas į New Yorko prieplau
ką ir atsistojęs greta Linkolno karo lai
vų “atšaldė” anglų imperialistų apetitus.

Ir argi tai geruoju, kad pa'ti Anglija 
užima tik 94,279 ketv. mylių plotą, o su 
jos kolonijomis—pavergtais kraštais ji 
turi 13,344,753 ketvirtaines mylias? An
glijos pavergtos kolonijos yra 150 kar
tų didesnės už pačią Angliją! Anglija tu
ri 47,500,000 gyventojų, o jos pavergtose 
kolonijose gyvena 525,000,000 žmonių! Ir 
tai neįskaitant tas šalis, kur britai, kaip ' patvirtino Graikijos padėtis, kur pilni 
Egipte ir Palestinoj, neoficialiai viešpa
tauja.

Ši jų viešpatavimo padėtis stumia juos 
prie laikymo kolonijų žmonių tamsybėj, 
varge, skurde, kurstymo vienų prieš ki
tus. Ir dabar Indijoj 100,000,000 žmonių 
gręsia badas, bet anglai apie tai nesirū
pina—jie ten kursto musulmanus prieš 
indusus, pastaruosius prieš musulmanus. 
Anglija valdydama milžiniškas šalis — 
šimtus mil. žmonių visur turi taip vadi
namas “gyvenimo linijas,” visur kiša no
sį, visada stengiasi kenkti kitų šalių lais
vei. Tos politikos laikėsi turčiai—torės, 
jos laikosi ir “socialistai”-Bevinai.

Po Pirmo Pasaulinio Karo Anglija 
prie, savo kolonijų prijungė apie 2,500,- 
000 ketvirtainiškų mylių ir pavergė de
šimtis milionų žmonių, nepaisant, kad 
karo laiku kalbėjo apie “kitų tautų lais
vę.”' :

Po Antro Pasaulinio Karo ji siekia to 
paties. Ji jau įsigalėjo Siamo valstybėj ir 
ją pavertė į savo koloniją. Ji pilnai vieš
patauja Ethiopijoj. Ji daro viską, kad 
pasilaikyti buvusias Italijos kolonijas— 
Eritrėją, Somalilandą, Libiją ir kitas. Ji 
stengiasi išstumti Franci ją iš jos koloni
jų. Anglija stengiasi įsigalėti Irane, Af
ganistane, Graikijoj ir eilėj Pietų Ame
rikos šalių.

Irano skundas prieš Sovietų Sąjungą 
buvo niekas kitas, kaip Anglijai paklus
nių žmonių žygis, kad pasmaugti Azer
baidžano demokratinį žmonių judėjimą 
už geresnį gyvenimą ir šalies laisvę. An
glija pasiuntė savo armiją į Graikiją, ten 
palaiko fašistų — reakcijos režimą. Ko
kią teisę ji turi laikyti armiją Graikijoj ? 
Jokios!

Graikija nėra priešo šalis, ji — mūsų 
talkininkė. Sovietų Sąjunga prieš laiky
mą Anglijos armijos Graikijoj ir rėmi
mą reakcijos iškėlė protestus Krymo 
Konferencijoj, pradžioj 1945 metų, Pots
damo Konferencijoj—rugpjūty j, Londo
no ministerių konferencijoj—rugsėjyje 
ir Maskvos Konferencijoj — gruodyje, 
1945 m. Pagaliau, įteikė skundą Jungti
nių Tautų Organizacijai reikalaudama, 
kad Anglija tuojau ištrauktų savo ar
miją iš Graikijos.

“ vietų komisaras “ Višinskis išdėstę,

kalnai ir miškai besislapstančių demo
kratinių piliečių, kur fašistai važinėja 
šarvuotais automobiliais ir iš kulkasvai- 
džių šaudo į demokratinius žmones!

Kas dėl Mr. Bevino šauksmo, kad būk 
“Maskvos propaganda” ir “Komunistų 
Partijos sudaro taikai pavojų,” tai šį ap
kaltinimą demokratinis pasaulis girdi 
jau per daugelį metų—tai Hitlerio, Mus- 
solinio ir Goebbelso “argumentai”! Kaip 
tik taip Hitleris šaukė, kada rengėsi pul
ti pasaulį. Kaip tik taip naciai šaukė lai
ke karo, kad jie kariauna prieš “komu
nistus” ir “prieš komunistinį pavojų”. 
Šis nacių “argumentas” nedaro garbės 
nei Anglijai, kad ji užsienio ministerio 
vietoj turi tokį “diplomatą,” nei pačiam 
Mr. Bevinui!

Šiandien šaukti prieš “Maskvos pavo
jų,” prieš “komunistus” gali tik tie, ku
rie per dešimts pastarųjų metų nieko 
neišmoko. Komunistų vadovaujama So
vietų Sąjunga išgelbėjo pasaulį nuo na
cių pavergimo ir tame skaičiuje pačią 
Angliją!

Reakcija bandė sunaikinti komunistus 
Jugoslavijoj, Lenkijoj,. Bulgarijoj, Ru
munijoj ir Chinijoj, bet iš to nieko ne
išėjo. Mr. Bevin’as galėtų kaip ko iš 
generolo Chiang Kai-sheko pasimokyti, 
kuris per 18-ką metų kariavo prieš liau
dį, prieš komunistus, tūkstančiams gal
vas nukapojo, o galų gale turėjo prisi
pažinti, kad komunistus negalima nu
galėti ir su jais tariasi.

“Socialisto” Bevin’o “argumentai” ne
paslėps nuo pasaulio akių anglų impe
rialistų kruvinus žygius Indo-Chinijoj ir 
Indonezijoj, kur jie su Japonijos armija 
susivienijo ir puolė liaudį, siekiančią lai
svės ir demokratijos! Jo riksmas nesu
stabdys kovą šimtų milionų žmonių už 
išsilaisvinimą iš anglų vergijos.

Graikijos klatęįmą seks Indonezijos, 
Egipto, Indijos ir kitų šalių klausimai, 
nes britai yra pasiryžę laikyti šimtus mi
lionų žmonių vergijoj, o tų šalių žmonės 
atsisako toliau vergauti. Liaudis bus lai
mėtoja, britų “globa” bus nublokšta, 
jeigu ne diplomatijos keliu, tai sunkioj 
fizinėj kovoj.

mą anglų kalbą, taip kaip 
ji originaliai ątėjo, ./ir. as 
mačiau jos originalą ir tuo? 
jau užsidegiau gyvu noru 
sukrust ir veikt, kad kuo 
greičiausiai realizavus tai, 
kas toj telegramoj pažymė
ta. i •

L.P.T.K. pirmininkas AJ 
Bimba' važinėja dabar po 
Lietuvą, tyrinėja jos būklę. 
Savo akim mato, kaip ji nu
niokota anų rudųjų barba
rų. Susieina su Lietuvos 
žmonėmis, su jos pareigū
nais ir veikėjais. Iš jų-Jis 
dasižino, kaip ir kas. ir ka
da dėjosi, kaip baisiai nu
kentėjo mūsų tėvų šalelė 
nuo Tėvyniškojo karo, nuo 
vokiečių okupacijos.

Patyrinėjęš bendrą Lie
tuvos būklę, Bimba ir mu
šė mums, lietuviams ame
rikiečiams, tą telegramą.

Bimba su Lietuvos veikė
jai “susitarė dėliai tuoj auti
nės Lietuvai paramos pla
no. Amerikos lietuviai turė
tų supirkti reikalingus įren
gimus arba įrankius Tyria
mosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Institutui, kuris yra 
steigiamas Vilniuj. Tie įren
gimai lėšuotų nuo $25,000 
iki $30,000.”

Bimba pa taria mums 
“tuojaus pradėt vajų tokiai 
pinigų sumai sukelti.” Pa
taria “nustatyt tam tikrą 
sumą, už kurią aukotojo 
vardas būtų visuomet mato
mas Institute. $25 gal būtų 
tinkama tam suma.”

Po $25 ir po daugiau au
kojusių vardai bus žymioj 
vietoj padėti tame Sveika
tos Institute. Gal išmušti 
ant tam tikros lentos, gal 
užrašyti knygoj ar ant sie
nos.

A. Bimba paveda man 
“sužiūrėt reikalingus tam 
Institutpi įrengimus ir pa
tirt jų kainą.” Sako, kad 
valstybės sveikatos komi
saras — “daktaras Girdzi
jauskas pasiųs kablegramą, 
prašydamas žinių apie tuos 
įrengimus.”

Mielu noru apsiimu visa 
tai padaryt. Turėsiu susiži- 
not su Niū Jorko didžiąja 
odos ir vėžio ligų ligonine 
(Skin and Cancer Hos
pital), kas labiausiai būtų 
reikalinga tam proponuoja- 
mam Institutui. Paskiau 
gal teks pasitart su atitin
kamomis gamyklomis ir la
boratorijomis, apie reika
lingųjų aparatų, mašinų, įn-

tą siun- 
ant vie-

sesutės!

Mūsų karas taip skau
džiai nepalietė. Mūsų būklė 
apygerė. Ir mes mokame 
kovot, kad ji būtų ir dar 
geresnė. Tai neužmirškime 
ir savo tolimosios tėviškės. 
Jeigu kam būtų persunku 
paaukot 25 dol., tai ir ma
žesnė auka bus vietoj ir ati
tinkamai įvertinta.

L. P. T. K. ves sąskaitas 
skyrium, Aukos, pažymėtos 
tam Institutui, eis į tam 
tyčią fondą, o šiaip aukos, 
kaip ir pirma, maistui, dra
bužiams, avalui — eis seno- 
jon sąskaitom

Mieli broliai, dar kartą 
ištieskime dosnią pagalbos 
ranką savo senajai tėviškei. 
Parodykimę sąvov humaniš
kumą. -• Atžymėkime savo 
vardą-'to Instituto knygoj 
arba £nt sienos. Žinau, mes 
aukosime ne tam savimei- 
lingam tikslui, kad tiktai 
kuo pasirodyt arba pasigirt, 
pasigarsint. Visai ne. Būki
me ant tiek nuoširdūs ir al
truistiški, kad tatai' .dary
tume, aukotume iš tynos ar
timo' meilės,' savb žmonių, 
-i-—T—,—--------------------—
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strumentų, vaistų, reagen
tų ir preparatų' kainas. Pa
sitart su Russian Relief 
žmonėmis apie pristatymą 
tų visų įrengimų Į Vilnių. 
/ • 4

Telegramoj, be to, Bimba 
ragina mus visus stropiai 
ir vis taipo pat, kaip ir pir
ma, “rinkti drabužius ir ba
tus, nes jų dabar labai rei
kia.” ' - ’
< : ’ e . . /. t > v » *

.'Prašo duot, žinią apie 
rengiamąjį sekamą siuntinį, 
kokiuo laivu Russian Re- 
lief’as atveš ir kada tasai 
laivas išplauks, kad jisai 
užuspėtų pamatyt 
tinį jau pristatytą 
tos.

Mieli broliai ir
Visiems mums rūpi ,mūsų 
senoji* tėviškė. Visi mes no
rime. kUo daigiausia, padėt 
Lietuvos žmonėms/ kad Jię' 
sugebėtų atsigauti po anų 
baisiųjų '■ karo smūgių, kad 
jie greičiau sustiprėtų ir 
tvirtai atsistotų ant kojų.

Jau daug kartų mes vi
saip aukojom ir žadame au
koti . Lietuvos pagalbai. Tai 
dabar, padarykime jpatingų 
pastangų, kad greitu laiku 
sukeltume tą nedidelę 25 ar 
30 tūkstančių dol. sumą.

Gal būt, L. P. T. K. pa
tieks šiam vajui kvotas, 
kiek ir koks miestas turėtų 
sukelt pinigų iki paskirto 
laiko. Viena aišku: reikia 
tuojau sukrust, reikia tuoj 
pradėt nuoširdžiai darbuo
tis, rinkti aukas — pinigus. 
Manau, kad L.P.T.K. vei
kiai pagamins tam tyčia 
blankas ir išsiuntinės į įvai
rias kolonijas, kad būtų ga
lima su jomis rinkti aukas 
Instituto įrengimui.

Pats pastatas Institutui, 
pats namas, kiek žinia, jau 
yra, atremontuotas Vilniuj. 
Bet jis tuščias. Tai mes jį 
pripildykime. Įrenkime Vil
niuj Sveikatos Institutą! 
Sveikata— didžiausias žmo
gaus turtas, svarbiausias 
viso ko pamatas.

Tūkstančius ir tūkstan
čius mūsų brolių nukankino 
sužvėrėję naciai. Tūkstan
čiams pagadino sveikatą. 
Išvogė, išgriovė, išnaikino 
gėrybę.

Viso ko jiems reikia. Rei
kia ir sveikatai atitaisyt 
priemonių. Reikia ligoninių, 
sanatorijų, a m b u latorijų. 
Paprastų ligoninių ir ku
rortų Lietuvoj yra. Bet vi
soj plačioj Lietuvoj nėra ir 
dar niekad nebuvo speci
fiškos ligonines, tokios ligo
ninės arba instituto, kur ty
rinėtų visokių ligų atsira
dimą, visokių preparatų ir 
aparatų veikimą tai ar ki
tai ligai pergalei, ypač vė
žio ligai tyrinėt ir gydyt.

Amerikoj daugely did
miesčių yra kaip tik tokių 
ligoninių, specifiškų ligoms 
tyrinėt, vėžiui tyrinėt in
stitutų. O Lietuvoj nėra to
kio nė vieno.

Pagalvokime, mieli bro
liai, a p s i s v a r stykime ir 
tvirtai nuspręskime pasižy- 
mėt, pasitarnaut savo sena
jai tėviškei sveikatos rei
kaluose. Nuspręskim’išmest 
po stambesnę auką vėžio 
institutui: bent po 25, po 
50, po šimtinę, kitą. Juk pa
tys žinome ir jaučiame, ir 
be jokio raginimo, kad | už dalyvavimą SLA Seime j 
mums asmeniškai nesuda
rys didelio sunkumo paau
kot po kelioliką dolerių 
tam prakilniam humanita
riniam tikslui. Tiesą sakius, 
yra tai mūsų visų tiesioginė 
moralinė pareiga bent kuo, 
bent dalinai atsiteisti savo 
tėvų šalelei, taip žiauriai, 
taip nuožmiai nuniokotai ir 
išdraskytai anų piktųjų fa
šistinių budelių.

savo herojiškų brolių mei
lės ir prie j autos. Didžiau
sias mums atpildas ir pasi
tenkinimas bus nuojauta, 
kad va ir mes ką gera pa
darėm, kad ir mes kuo pri- 
sidėjom prie atkūrimo ir 
atstatymo nuteriotos mūsų 
šalelės.

Nagi, broliai, pasispaus- 
kime truputėlį. Įrenkime 
Vilniuj Sveikatos Institutą 
—Tyriamosios Medicinos ir 
Vėžio Ligos Institutą 1 Be 
jokio vargo, tik su gerais 
norais ir. trupučiu darbo 
mes tai lengvai galėtume 
padaryt per keletą savai
čių. Visa plati Amerika! 
Ras 'mums sumest tą nedi
delę sumą! Reikia tik są
žiniško nusistatymo. Į dar
bą, broliai, vyrs į vyrą! O 
dėkui mums pasakys mūsų 
tėvynė.

Vokiečių susprogdintas , tiltas (Vilniuje.

P. S. Geistina, kad šį at
siliepimą perspausdintų Vil
nis,1 Tiesa, Liaudies Balsas 
ir kiti geros valios laik
raščiai. Labai gražiai dė
kui.

Patartina Padaryti Sekančius 
Įnešimus SLA Seimui

1. Nominacijų ir balsavi
mų P. T. / rinkime Balsų 
Skaitymo Komisiją renka 
Seimas iš artimiausių SLA 
kuopų prie Centro. Nomi
nacijų ir rinkimų balotus ir 
liudijimus' kuopos siunčia 
išrinktai komisijai jų nuro
dytu antrašu. Iki dienai 
skaitymo balsų neleistina 
komisijai atidarinėti vo
kus ir žiūrėti balotų.

2. Laike SLA Seimo Ko
misijų Komisiją nominuoja 
ir renka Seimas.

3. Tėvynę išleisti mėnesi
nio žurnalo formoj.

4. Sekretoriui algą nu
mušti, mokėti $9,00 į dieną, 
arba $54.00 į savaitę.

5. Perkelti SLA biznio 
raštinę (Centrą) ten, kur 
priklauso, į Wilkes-Barre, 
Pa.

6. SLA prezidentas ir iž
dininkas nuolatiniai dirba 
Centre, SLA raštinėj. Atly
ginimą už jų darbą nusta
to SLA Seimas. Mes reko
menduojam po $200.00 į mė
nesį.

7. Panaikinti Tautiškų 
Centų Fondą. Tautiškus 
centus prijungti prie Ap- 
duaudos Lėšų Fondo.
' 8. Pastoviom Komisijom

čių) jų dabartinių pomirti
nės mokesčių. Tas pilnai 
pakels ir atpildys Pomirti
nės Fondą. Ta P. T. savo
tiškai sugalvota “Konversi
ja” pasiliks nereikalinga.

SLA kuopos ir nariai, 
viršminėtus ir kitus įneši
mus siųskite į Centrą ne vė
liau 90 dienų pirm Seimo, 
taip, kaip SLA konstitucija 
nurodo.

Rengkitės prie balsavimo 
P. T. Balsuodami už tuos 
kandidatus, kurie yra prieš 
konversiją, jūs pasisakysite 
prieš konversiją. Jeigu jūs 
balsuosite už tuos kandida
tus, kurie stoja už konver
siją, tai ir jūs savo balsu 
pasisakysit už tą nelemtą 
P. T. savaip sutaisytą kon
versiją.
Senų SLA Narių Komitetas.

»

W. AVERHILL HARRIMAN
Jung t. Valstijų ambasadorius 
Sovietų Sąjungai, grįžta atgal
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.neapmokama, išskiriant jei 
būtų kviečiama specialiam 
reikale dalyvauti Seime. 
Pastovios Komisijos savo 
raportus ir rekomendacijas 
priduoda raštu. Apšvietus 
Komisija nominuoja kandi
datus į redaktorių raštu.

9. Nariams, kurie pri
klauso senuose skyriuose, 
N. F. C. lenteles, pakelti 20
nuoš. (dvidešimts nuošim- Waehingtonan.
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Padėtis Čechoslo- 
vakijoje

Žymus Amerikos kores
pondentas Maurice Hindus 
lankėsi čechoslovakijoj ir 
plačiai aprašė New York 
Herald-Tribune. Tūlus fak
tus mes čia norime atžymė
ti.
Kodėl Popiežius Nepaskyrė 
Kardinolų čechoslovakijai?

Kaip žinome, kad nese
niai Vatikano popiežius pa
skyrė daug naujų kardino
lų. Jis davė po kardinolą

sios ir galingiausios armi
jos pasaulyj. Ta armija iš
gelbėjo mūsų šalį nuo su
naikinimo ir ateityj mus 
apgins nuo naujų vokiečių 
užpuolimų.”

Kata likų įtakingiausias 
savaitraštis Obžory, Pra- 
goj, lapkričio 7 d., laike 
Spalių Revoliucijos sukak
ties Rusijoj, pirmą puslapį 
papuošė Lenino paveikslu 
ir vėliava su kūjų ir pjau-

net tokioms mažoms šalims,! tuyu o viduj buvo daug pa- 
kaip Cuba, Chile, Levantui, 
pastarajame katalikų ma
žai, bet jis nedavė nei vieno 
kardinolo Čechoslovakijai.

Chile ir Cuba turi tik po 
penkis milionus gyventojų, 
o Čechoslovakija viena tu
ris virš 15,000,000! Nejau
gi Vatikano popiežiui jau 
svetimos dūšios Čechoslova
kijos žmonių, kurie visada liau užsikvietė užsienio ko- 
buvo katalikų atspara? j respondentus pas save. Pas

Mr. Maurice Hindus ra-Jį taip pat buvo Stalino pa
šo, kad laike Hitlerio oku- veikslas, kurį jis sakė gavo 
pacijos Čechoslovakijoj ne- nuo Raudonosios Armijos 
atsirado nei vieno katalikų j oficieriaus ir patsai į rė- 
kunigo, kuris būtų tarna
vęs naciams. Už tai naciai 
pakorė ir sušaudė virš 10Q 
katalikų kunigų, kurie vei
kė prieš nacius! Žinoma, 
kad toki katalikų kunigai 
nepatinka Vatikano popie- ■v • •
Z1U1.

Dar daugiau,

veikslų ir straipsnių apie 
proletarinę revoliuciją. Ir 
tą pat dieną vienoj iš se
niausių Pragos katalikų 
bažnyčioj buvo laikomos 
pamaldos proga Spalių Re
voliucijos sukakties.

Vienas iš žymiausių mi- 
nikij ordeno vadas Dr. Jo
sef Fiala laikė mišias ir vė-

mus įdėjo. Toliau minikas 
Fiala sakė:

“Dėl mūs, Čechoslovaki
jos katalikų, nėra jokio 
klausimo apie kovą tarpe 
darbo ir kapitalo, bet yra 
klausimas tautos išgelbėji
mo. Ir tame mes visi su- 

Dar daugiau, pasirodo,! tinkame — social demokra- 
kad Čechoslovakijos katali- tai ir komunistai.” Kalbant 
kai kunigai nepriešingi so- apie Čechoslovakijos santy- 
cializmui, jie sutinka su na- kius su Sovietų Sąjunga jis 
cionalizavimu žemės ir sakė:
stambių įmonių. Jie sako:Įt “Tik pagalvokite, ką vo- 
“Mes žinome du socializmo i kiečiai padarė su mūsų ka- 
besivystymus—materialis
tinį ir krikščionišką.” Jie 
sako, kad patsai-Kristus bu
vo biednas ir ėjo su bied- 
nais.

Mr. Maurice Hindus kal
bėjosi su daug kunigų, mi
nikų ir kitų katalikų vadų. 
Jassana mieste jis pas ka
talikų kunigą rado Edvarto 
Beneso, č e c h o s 1 ovakijos likus kovai prieš Vokietijos 
p r e z idento paveikslą ir 
maršalo Stalino. Kada pa
klausė, kodėl kunigas laiko 
Stalino paveikslą, tai kuni
gas sakė:

“Aš esu slavas. Stalinas 
yra komandierius didžiau-

talikiška bažnyčia! Jie už
darė mūsų seminariją ir 
namą pavertė į Gestapo 
centrą. Seminarijos moky
toją — kunigą Beraną iš
varė į koncentracijos kem
pę. Teologijos studentus jie 
išdeportavo į Vokietiją sun
kiems darbams... Kunigas 
pabėgo ir organizavo kata-

fašizmą. Kada artėjo Rau
donoji Armija, tai viskas 
pasikeitė. Rusai nesikiša į 
mūsų bažnytinius reikalus. 
Mūsų mokyklos, mūsų ko
legijos ir seminarijos vėl 
veikia. Mes esame taip lais-

PAREIŠKIU DIDELĮ UŽSIGANEDINIMĄ 
LAISVES BENDROVES SUVAŽIAVIMU

nesakys, 
kad mums namas nereikalin-

Jau eilė metų, kaip dalyvau- vimo dalyvių, spėju, 
ju “Laisvės” Bendrovės suva
žiavimuose. Šis suvažiavimas gas. čia, mano supratimu, ir gi 
man geriausia patiko už pir- būt gerai pareikšti savo mintis 
mesnius. Pirma, tai turėjom ge- šiuo klausimu plačiau. Tai tu
rą pirm. d. K. Petrikienės as
menyje, kuri labai gabiai vedė 
suvažiavimo tvarką. Antra, tai 
mūsų įstaigų raportai buvo la
bai gerai sutvarkyti, aiškūs ir 
trumpi, ypatingai, redakcijos. 
Man pirmiaus atbosdavo valan
dinis raportas. Kas kita šiemet.
Du redaktoriai raportą išdavė, _______ , ___ __
ir daug laiko sutaupė. j net 5 draugai, be oro, ventilia-

Kadangi visas suvažiavimo cijos, stoka geros šviesos, vie- 
laikas buvo aprubežiuotas, tau- (tos ir dar daug ko. 
pant laiką dėl diskusijų apie 
Liaudies Namą, tai nelabai ką 
ir ten pat galima buvo apkal-1 

bėt.
Mes, veikiausia, 

pajudint klausimą, tai padaryt

pių. Per pastaruosius du suva
žiavimus kildavo mintis pas šė- 
rininkus padidint Laisvę ligi aš- 
tuonių puslapių, tačiaus admi
nistracija pareikšdavo, kad ka
ro laiku didelė stoka popieros. 
Ta problema, manau, dabar iš-; 
sirišo. AŠ spėju, kad ir dau
giau suvažiavime dalyvių galė-; 
tų dabar pareikšti savo mintis 
per Laisvę, nes gal dėl stokosi 
laiko suvažiavime nebuvo 
tai kalbėta.

Antras labai svarbus, 
svarbiausias reikalas, tai 
dies namas. Nei vienas suvažiau-
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vi, kaip buvome pirm Mu- 
nicho dienų.”

Ir toliau kunigas sake, 
kad komunistai dirba žmo
nių gerovei sekdami Karo
lio Markso mokslą, o Čecho- 
slovakijos kunigai popie
žiaus Leono Xfll-tojo en
cikliką.”

Štai kodėl dabartinis Va
tikano popiežius nemyli Če
choslovakijos katalikų ir 
kunigų, minikų ir kitų kata
likų vadų. Atrodo, kad Če- 
choslovakijos katalikai ku
nigai atsimes nuo Vatikano 
“globos,” juk ir be jo “mie- 
laširdystės” jie gali savo 
pareigas eiti ir su Dievu su
sikalbėti.

Komunistų Įtaka Didelė
Vėliau korės pondentas 

kalbėjosi su K o m u n i s tų 
Partijos vadais ir jų tarpe 
su Klemensiu Gottwaldu. 
Jis rašo, kad Čechoslovaki- 
jos komunistų įtaka yra di
delė, žmonės juos gerbia ir 
myli.

Klasių kova nyksta, nes 
liaudies taip didelis pasisu
kimas į kairę, kad kapita
listų ir dvarponių pasiprie
šinimas nežymus. Komunis
tų ir katalikų santykiai ge
ri. Į partiją priimami visi 
gero būdo ir apsiėjimo žmo
nės, nepriimami tik buvę 
hitlerininkų talkininkai, gir
tuokliai ir moraliai nupuolę 
žmonės.

Tarpe komunistų ir so- 
cial-demokratų k o o peravi- 
mas geras. Sako, kad ko
munistai ir socialistai pa
matiniai visur sutinka, tik 
komunistai norėtų greičiau 
maršuoti pirmyn, o socialis
tai eina lėčiau.

Nebus Kito Municho
Čechoslovakijos liaudis su 

vilčia žiūri,į ateitį. Ji at
mena, kaip Čechoslovakiją 
išdavė buvę Franci jos ir 
Anglijos valdžios Hitleriui 
ir Mussoliniui Muniche. Ga
lų gale šalis su 10,500,000 
gyventojų (tiek ji tada tu
rėjo po nacių apkarpymo), 
buvo pastatyta vienų viena 
prieš 60,000,000 vokiečių !

Dabar čechoslovakijos 
liaudis tikra, kad tas nepa
sikartos. Ji rubežiuojasi su 
Sovietų Sąjunga — jos iš
gelbėtoja. Ji turi su Sovietų 
Sąjunga bendro apsigynimo 
sutartį. Visi džiaugiasi tuo 
draugiškumu ir ta pagalba, 
kurią suteikė Čechoslovaki
jai galingoji Sovietų Sąjun
ga. Politiniai ji nesikiša į 
Čechoslovakijos vidaus gy
venimą — palieka patiems 
jiems tvarkytis, kaip jie ge
riausiai išmano.

Tikroji Demokratija
Čechoslovakijoj yra 

mokratinė tvarka, bet
—liaudies, darbo žmonių 
demokratija, o ne kapitalis
tų ir dvarponių viešpatavi
mas demokratijos tvarkoj.

Nacionalizuojama stambi 
pramonė, žemė, judžių ga
myba, transportas ir kitos 
įmonės. Tai liaudies, visų 
piliečių nuosavybė ir tur
tas, o ne atskirų asmenų. 
Nemažai kapitalistų ir 
dvarponių ėjo išvien su hit
lerininkais, tai naciams pra
laimėjus ir tie gaivalai išsi
nešdino. Todėl turčių pasi
priešinimas nežymus.

Šalis daug nukentėjo nuo 
hitlerininkų, jai reikia iš 
užsienio pagalbos. Tam tik
slui nori gauti iš Jungtinių 
Valstijų bent $200;000,000 
paskolą, kad Amerikoj ga
lėtų nusipirkti reikmenų. 
Bet Amerikos kapitalistams 
nepatinka liaudies demo
kratija ir jie nelinkę suteik
ti tą paskolą.

Todėl, Č e c h o s lovakijos 
liaudis turės “susiveržti 
diržą,” kaip darė/ Sovietų 
Sąjungos liaudis laike įvy- 
kinimo Penkių Metų Plano,

G. A. Jansonas, ir pati* sunkiau bet energin-

Steve Nelson Kalbės 
Kietos Anglies Srityj

Rengiama Lincolno-Lenino 
Paminėjimo Mitingai

Stove Nelson, kuris buvo 
pulkininku Ispanų Lojalistų 
Armijoj ir miiitariniu vadu 
Abraham Lincoln Brigados ir 
kuris dabar yra Komunistų 
Partijos Nacionalės Pildomo
sios Tarybos nariu, kalbės kie
tosios anglies srityj trijuose 
Lincolno - Lenino paminėjimo 
mitinguose, vasario 9, 10 ir 11.

šeštadienio vakarą, vasario 
9 d., kalbės Scrantone, D’- 
Aquini salėj, Providence Rd.

Sekmadienio vakarą, vasa-r 
rio 10 d., kalbės Throop mies
telyj, Dom Ciucuo salėj, kam
pas Dumore ir Sanderson 
Avės.

Pirmadienį, vasario 11 d., 
kalbės Ilazletone, Geneti’s sa

Mu-

pie-
Par-

Tuose mitinguose bus rodo
ma garsioji Sovietų filmą “Zo 
ja” ir taipgi “Leningrado 
zikos Salė.”

Sekmadienį, 2 vai. po 
tu, jis, kalbės Komunistų
tijos nariams ir jų draugams, 
kurie dirba masinėse organi
zacijose. šis mitingas įvyks 
Wilkes-Barre, Hotel Sterling. 
Jis kalbės apie tai, kaip būda
vot! partiją ir darbininkų 
masines organizacijas'- ir kaip 
tos organizacijos gali patapti 
veiklia politine jėga dabarti
nėj kovoj už geresnio pragy
venimo algas, už apsaugą ir 
taiką.

Angliakasys.

Parsitraukimas Brolio 
Sūnaus į Ameriką

MBi

Trečias puslapi*

25 Metai Udmurtijos Respublikai
Praeitojo šimtmečio pa

baigoje visoje Rusijoje pa
garsėjo “Mūltano byla.” 
Taip buvo vadinama teis
mo byla, iškelta Udmurtijos 
Senojo Multano bažnytkai
mio gyventojams, kuriuos 
caro valdininkai neteisin
gai apkaltino dėjus žmonių 
aukas dievų garbei. Šis 
šlykštus mėginimas ap
šmeižti udmurtų tautą ne
pasisekė, Rusijos pažangia
jai visuomenei įsikišus. Ta
čiau pats niekuo nekaltos 
tautos apkaltinimas tokiu 
sunkiu nusikaltimu iškal
bingai liudija apie tai, kaip 
žiūrėjo į ją caro vyriausy
bė.

Udmurtų padėtis prieš
revoliucinėje Rusijoje buvo 
tokia pat, kaip ir kitų “ino- 
rodcų” (kitakilmių), kaip 
caro laikais paniekinamai 
vadino kitas tautas. Jas lai
kė tamsybėje — taip buvo 
lengviau išnaudoti žmones. 
Mokyklų buvo vos kelios, 
bet vietoj jų nuolat didėjo 
smuklių skaičius — tai bu
vo taip pat naudinga cariz
mui. 1862 metais Iževske, 
dabartinėje Udmurtijos re
spublikos sostinėje, buvo 4 
smuklės, 1874 metais jų bu
vo jau 88, o dar dešimčiai 
metų prasi inkus, viena 
smuklė atiteko 190 gyven
tojų.

Tarybų valdžia atnešė 
laisvę visoms Rusijos tau
toms. Ji išplėšė taip pat ir 
udmurtų tautą iš beteisiš
kumo, skurdo ir smurto na-

de- 
tai

ir kitus Tarybos Sąjungos 
Didvyrius. X

Tėvynės karo metu Ud- 
murtijoje rado prieglobstį 
didelis evakuotų iš Lietuvos 
vaikų būrys. Debioso rajo
ne buvo įkurti vaikų namai, 
kurių auklėtiniai grįžę da
bar į išvaduotąją nuo vo
kiškųjų grobikų Lietuvą, su 
didžiausiu malonumu prisi
mena praleistąjį vaisingos 
udmurtų tautos tarpe laiką.

Pernai metais, vasarą, 
Iževske įvyko eilinė respub
likos z Aukščiausiosios Ta
rybos sesija, svarsčiusi biu
džetą 1945 metams. Iš de
putatų-kalbų buvo matyti, 
koks didelis dėmesys skiria
mas tarybų šalyje socialis
tiniams — kultūriniams gy
ventojų reikalams. Respub-\ 
likos biudžetas patvirtintas ; 
223 milijonų rublių sumoje, 
iš kurių švietimo reikalams' 
asignuota daugiau kaip 112 
milijonų rublių. •

Savo respublikos 25-ąsias 
metines Udmurtijos darbo 
žmonės sutinka žymiais lai
mėjimais taikaus kūrybinio 
darbo bare.

ninku rankose. Didelė vals
tiečių dalis neturėjo nei 
arklių ir karvių, nei sėklų, 
nei inventoriaus žemei 
dirbti. Kaime vyravo darbo 
iš pusės sistema — buožė 
duodavo valstiečiui sėklą ir 
inventorių, gaudamas už tai 
pusę derliaus. Valstietis tu
rėjo arti, akėti, sėti, valyti 
derlių savo žemės sklypely
je, grąžinti gautąją, skolon 
sėklą; mokėti mokesčius... 
žiemai įpusėjus jis jau ne
beturėjo duonos.

Kitaip gyvena dabar Ud
murtijos valstietis. Dirbda
mas kolektyviniame ūkyje 
jis pasiekė kultūringą ir pa
siturintį gyvenimą. Valsty
bė žiūri valstiečių interesų 
ir dosniai padeda jiems. 
Riespublikos k o 1 e k ty vinių 
ūkių laukuose vartojama 
pažangiausia agrotechnika. 
Dešimtys mokyklų, trumpa
laikių kursų ir technikumų 
rengia kolektyviniams ū- 
kiams kombainininkus, zoo
technikus, mechanikus ir 
kitus žemės ūkio specialis
tus. Jie mokamai išnaudoja 
žemės ūkio mašinas, kurio
mis tarybų valdžia aprūpino 
kaimą, ir padeda kolektyvi
niams ūkiams išauginti vis 
gausesnių derlių.

Kadaise Udmurtijos val
stietis svajojo tik apie tai, 
kaip gautų sau, savo vai
kams gabalą duonos. Dabar 
jis jau nepasitenkina tuo. 
Jis pradėjo gyventi pasitu
rinčiai, išaugo, aišku, ir jo
jo kultūriniai reikalavimai. 
Jis nori, kad kaime gerai 
veiktų skaitykla, kad joje 
būtų ir laikraščių ir kny
gų, ir radijas. Prieš kurį 
laiką k o 1 e k t y v inio ūkio 
“Svoboda” nariai buvo pa
siūlę, kad visi kolektyviniai 
ūkiai organizuotų pas save 
bibliotekas. Nepraėjo nė 
dviejų mėnesių ir kaimuose 
buvo organizuota 2200 bib
liotekų.

Tarybų valdžia teikia di
džiausios reikšmės liaudies 

. švietimui. Mažoje Udmur- 
tijoje dabar yra 1361 mo
kykla. Respublika turi savo 
aukštojo mokslo įstaigas, 
rengiančias pedagogus, gy
dytojus, inžinierius. Kadai
se tamsi, užguita tauta iš
kėlė dabar iš savo tarpo ta
lentingus dainininkus ir ak
torius, rašytojus ir dailinin
kus. Udmurtų kalba išeina 
laikraščiai, leidžiamos kny
gos ir žurnalai, spausdina
mi rusų ir pasaulinės lite
ratūros klasikų veikalai, 
udmurtų rašytojų ir broliš
kų tarybinių rašytojų vei
kalai.

Udmurtijos moterys mo
kosi lygiomis su vyrais ir ak
tyviai dalyvauja valstybės 
valdyme. Daugiau kaip trys 
su puse tūkstančių respub
likos moterų išrinkta į 
TSRS, RTFSR ir Udmurti
jos ATSR Aukščiausiąsias 
Tarybas ir į vietines darbo 
žmonių Tarybas. Udmurtę 
galima sutikti ir einančią 
liaudies komisaro pareigas 
ir fabriko mokyklos, biblio
tekos direktoriaus darbą 
dirbant.

Tėvynės karo metais visa 
udmurtų tauta, bolševikų 
sutelkta ir organizuota, pa
siaukojančiai dirbo, steng
damasi, vis*as savo jėgas ir 
žinias atiduoti nepakenčia
mam priešui sutriuškinti. 
Drąsiai fronte kovojo dau
giatautės Raudonosios Ar
mijos eilėse kareiviai ir ka
rininkai — udmurtai. Vi- 
suosę respublikos miestuose 
ir kaimuose su pasididžia
vimu išvardina išgarsėju
sius karius — Udmurtijos 
sūnus: Zaraviniajevą, Fio- 
nofcą, Karačiovą, Alčikovą

Detroit Mich.
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Prieš 25 metus, 1920 me
tų lapkričio 4 d., V. I. Le
nino ir M. I. Kalinino bu
vo pasirašytas dekretas dėl 
Udmurtijos a u t o n ominės 
srities sukūrimo, o 1934 me
tų gruodžio mėnesyje Ud- 
murtija virto autonomine 
tarybų socialistine respubli
ka.

Audringais tempais pra
sidėjo ir augo respublikoje 
i n d u st r i n ė statyba. Per 
trumpą laiką šalies ekono
mika visiškai pakito.

Per pusantro šimto metų 
prieš revoliuciją dabartinės 
Udmurtijos ATSR teritori
joje buvo pastatyta apie 60 
įmonių, kaip taisyklė —ne
didelių, blogai įrengtų. Sta
lininių penkmečių metų 
broliškos rusų tautos pagal
bos dėka buvo pasiųsta į 
Udmurtiją prityrusių spe
cialistų — inžinierių, kon
struktorių, darbininkų, — iš 
čia pagrindinė senųjų įmo
nių rekonstrucija ir naujų 
statyba. Šimtai m i 1 i j o nų 
rublių buvo įdėta į Udmur
tijos pramonę. Dabar čia 
yra ir staklių gamyklų, ir 
metalų apdirbimo, ir linų 
apdirbimo, ir maisto, miško 
ir kitų pramonės šakų įmo
nių, aprūpintų moderniš
kiausia technika. Rusų inži
nieriai ir meisteriai rengė 
ir teberengia čia vietinius 
kadrus, geriausiai įsisavi-

Klausimas
Noriu parsitraukti į šią ša

lį savo brolio sūnų, 15 metų 
amžiaus. Abu tėvai mirę. Man 
pranešta, kad aš turiu išpildy
ti taip vadinamą “affidavit of 
support.” Ką iąs reiškia?
Atsakymas:

žmonės, norėdami parsi
traukti gimines į šią šalį, pri
valo išpildyti “affidavit of 
support.” Reikia prie notaro 
prisiekti, kad afideivite pa
duotos informacijos yra teisin
gos. Tamstos atsitikime, išpil- 
dydamas tą afideivitą, prisiek
si užlaikyti brolio sūnų, jeigu 
bus įleistas į Jungt. Valstijas, 
ir kad čia būdamas niekad ne- 
tap visuomeniška našta.

Tas afideivitas reikalauja 
duoti informacijas apie save 

•— adresą, pilietybės stovį, 
darbą, finansinį stovį, ir t.t.

Sunku trumpai paaiškinti 
apie tą afideivitą. Jeigu pagei
dauji daugiau informacijų 
apie jį, prašome kreiptis prie 
Common Council for Ameri
can Unity. 20 West 40th St., 
New York, N. Y.,, ir mes 
pasiusime jūsų kalboje, paaiš
kinimus. Pasiųskite penkių 
centų štampą padengti pasiun
timo lėšas.

Parsitraukimas Sužiedotinės 
Klausimas:

Tarnavau armijoj Europoj. 
Grįžau į Jungt. Valstijas, pa
likdamas tenais sužiedotinę. 
Noriu parsitraukti į Jungt. 
Valstijas. Man praneša, kad 
Jungt. Valstijų valdžia užmo-

i
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X.

valau-

taipgi 
unija. *
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retų padaryti ne tik dalininkai, 
o ir Laisves skaitytojai. Pažvel
gus į mūsų Laisvės namuką, at
rodo labai mizernai. Prasčiau
sias kambarėlis, tai redakcijos 
raštinė. Tai ištikro nėra jokia 
raštinė ir nėra tinkama net vie
nam žmogui sėdėti ir dirbti, 
nekalbant,- kad ten turi vargti

Į Juk Laisvė išmoka kas metai 
idaug pinigų samdydama sve
taines dėl savo įvairių parengi- 

užmiršom mų* tuos pinigus galima būt 
. j sutaupint turint savo tinkamą 

Mūsli ~acijos tei-p
pat neturi kur tinkamai prisi
glausti, eina kitur samdytis 
svetaines, mokėdamos labai 
brangiai. Patsai mūsų kultūros 
ir progreso darbas merdi, ken
čia didelius sunkumus, negalė- 

’ (damas tinkamai darbų varyt 
pirmyn. Tad visi suremkim sa- 

”;vo spėkas ir netrukus, kaip 
draugas Buknys sakė, antrą 
savo suvažiavimą ir bankietą 

. turėsim savo tinkamoj įstaigoj. 
aPie Mano manymu, namui vieta 

yra geriausia, kur dabar ran
dasi “Laisvė.” Vietos yra gana.bene

liau-

ap

ka transportacijos išlaidas ka/nančius_s u dė tin gjausias 
reivių žmonų. Ar galiu prašy
ti valdžios užmokėti už mano 
sužiedotinės transportaciją ?
Atsakymas:

Ne. Tik kareiviu žmonų 
transportacijos išlaidos užmo
kamos. Sužiedotinės turi ke^ 
liauti kaipo paprasti keleiviai. 
Tik gali prašyti savo vyriau
sio'1 valdininko, kad jis parū
pintų vietą ant laivo jūsų su- 
žiedotinei. Neišpasakyti skai
čiai žmonių laukia Europoje, 
kad tik gavus Vietas ant laivų.

FLISį—Common Council.

gai dirbti atsibudavoiimui. 
Čechoslovakiįos liaudis 
daug tikisi gauti pagalbos 
iš savo didelio ir 
daus kaimynu — 
Sąjungos. D.

nuošir- 
. Sovietų 
M. &

; profesijas ir puikiai dirban
čius šviesiuose, erdviuose ir 
patogiuose dirbti cechuose.

Didžiojo Tėvynės karo 
metu Udmurtijos darbinin
kai, darbininkės, . inžinie
riai gamino Raudonajai Ar
mijai daug pirmaklasės ka
ro technikos ir įvairios 
amunicijos. Valstiečiai, 
gaunantieji dabar iš žemės 
nepalyginamai daugiau, ne
gu prieš dvidešimt penke
rius metus, be pertraukos 
a p r ū p i n davo Raudonąją 
Armiją duona.

Skurdus ir sunkus buvo 
prieš Spalio revoliuciją Ud
murtijos valstiečio gyveni
mas. Geresnės žemės buvo 
buožių, pirklių ir dvari-

Industrialistai KietAkakčiai 
Ima Nusileisti

Pastaromis dienomis nema- j 
žai Detroito kietakakčių kapi- j 
talistų pradėjo pasiduoti strei-fl 
kieriams; nors ir ne pilnai iš- | 
pildo darbininkų reikalavi- j 
mus, tačiau priima tam tikrus • 
nusileidimus.

Fordas sutiko mokėti dar
bininkams po I8I/2 cento į va
landą daugiau. Trumano ko
mitetas pripažino, kad gali 
mokėti 19^2c, bet Fordas vie
ną centą nUsuko. 
-'.'Originaliai unija reikalavo 
30 nuošimčių algų pakėlimo. 
Pagal naują sutartį darbinin
kai gaus I6V2 nuošimčių dau
giau, kaip jie gaudavo iki šiol.

. Algų pakėlimas palies visus į 
Fordo įmonių darbininkus. ! 
Bendrai per metus susidarys 
pakeltomis algomis $69,000,- | 
000 dėl 100,000 darbininkų.

Fordo darbininkų algos bu- į 
vo aukštesnės. Dabar jos vi- j 
dutiniškai bus $1.37 į 
dą.

Chryslerio atstovai 
pasirašė kontraktą su 
ši kompanija pakelia
ninkams algas 18c į valandą. 
Tas palies 48,000 produkci- 
ios darbininku. Į metus pa
keltų nuošimčių susidarys tų 
imonių darbininkams $18,- 
000,000.

Tačiau, nežiūrint, kad kom- 9 
panija priėmė aukščiau minė-/J 
tas sąlygas, unija vistiek ves 
kovą už ateityje pakėlimą 
darbininkams algų 30 nuoš.xJ 
Be to, griežtai kovos Dries pa
kėlimą kainų ant produktų.
General* Motors Korporacija 

Nenusileidžia
Griežčiausiai prieš darbi- 

ninkus laikosi G. M. korpora
cija. Ji iš kaito jau buvo pra
dėjus kalbėtis apie susitai- J 
kymą palei pasiūlymą prezi
dento Trumano, kad pakelti
po 19V^c darbininkams algos į 
į valandą. Bet vėliau vėl griež- 
tai atsisakė taikytis.

185,000 darbininkų griežtai . 
pasisakė, kad jie stovės dabar - / 
kovos lauke prieš G. M. kor
poraciją iki išreikalaus 30% 
algų pakėlimo, o jei tas nepa
tiks šalies vyriausybei, tai ji J 
turės paimti tą korporaciją į J 
savo rankas.

• Kuom ši aštri streiko kova $ 
baigsis, tenka palaukti. Tačiau J 
visi darbininkai turėtų stoti į į 
talką G. M. darbininkams ir / 
gelbėti jiems jų sunkioje ko- ; 
voje. Ypatingai turėtume pa- / 
sirūpinti sukelti finansų arba ; 
maisto dėl streikierių' Lietu- ; 
viai nuo to darbo neturėtume .y 
atsilikti.

Streikiere.
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LIETUVIŠKAS KABARETAS

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
ST AGO 2-5043

Laidotuvių 
Direktorius

Triimanas siūlo iš civiliu 
žmonių sudaryt komisiją 
atominei jėgai kontroliuot.

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

Jankių submarinai 
skandino 1,944 japonų 
vus.

rius V. Raiįa. Jis turi puikų 
balsą dainuoti ir aiškią iškal
bą. Jam buvo lęngva Atlikti 
užduotis visu šimtu nuošim-

Aš manau, kad choras tu
rėtų d,ąr sykį sulošti čia, Los 
Angeles. Kiek teko pasikalbė
ti su žmonėmis, tai visi pagei
dauja matyti operetę kitą sy
kį. O kiek nematė ir dabar 
gailisi. Tiek daug darbo ir 
triūso pridėjus, būtų gaila už
miršti tik vieną sykį operetę 
perstačius.

Ant rytojaus draugai Leva
liai visą būrį San Francisco 
draugų ir mus, nekuriuos los- 
angeliečius, nusivežė į Holly
wood į francūzišką restaura- 
ną ir, taip sakant, užfundino 
didelius pietus. Skaniai val
gėm ir gražiai pasikalbėjom 
įvairiais klausimais. Ačiū jum, 
draugai Levanai.

Meilė, dainos 
kurie suvažiavom 
metų tam atgal,

M ATE U ŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

Fairfield apskrity j, Con
necticut, kaip pastovią bu
veinę Jungt. Tautų centrui. 
0 per 5 pirmuosius metus 
pats New Yorkas būsiąs 
Jungt. Tautų sėdyba.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

jienybes ir išradimus, nors, dėl visa ko, 
dėl saugumo, ir nenorėjo girtis ir išsi
duoti tuo savo pažangumu saviškių auk
štesnio luomo didžiūnų tarpe.

Vyriausioji valdžia buvo tuomet senos 
našlės karalienės rankose. Ji prašalino 
iš valdžios savo brolėną, pažangų Euro
poj mokytą jaunikaitį, o priėmė padau
žų kunigaikštį Tuan’ą. Tuanas buvo 
suktas ir klastingas, nežiūrėjo europinių 
diplomatų persergėjimo ir dėjosi su bok- 
serais. Kurie iš ministerių priešinosi jo 
savanaudiškai politikai, tuos jis nudėjo.

Veidmainys Tuan’as, del svieto akių, 
pasiuntė vieną savo klapčiuką būk tai iš
tirt tuos bokse rus. Pasiuntinys, sugrį-

Liūdėsio valandoj kreip? 
kitės prįę manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modęrniškaį įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

mus atidavė
76.6 nuošimčius 
nigų. 0 bankas 
nuošimčius.

(Tąsa) '
Sena, turtinga išsišakojusi Jao_ šeimy

na nuo neatmenamų laikų gyvena pra- 
ąmžinam Pekino mieste. Lin Jutangas 
suveda mus su Jao šeimos nariais ir su 
jos samdiniais bei vergais 1900 metų 
liepos 20 dieną iš pat ankstyvo ryto. Ne
ramus buvo tada laikai. Jau bent keliose 
provincijose buvo įsigalėję bokserai, 
juodžiausi, tamsiausi prietaringi lyg ir 
juodašimčiai, kurie, kaip kokie skėriai 
(šarončiai) ėjo, triukšmavo, daužė, de
gino, naikino visa, kas tik atsidavė vaka
rų kultūra. Mušė, kankino netik apsigy
venusius europiečius, bet ir chiniečius, 
nužiūrėtus turint artimesnių su euro
piečiais santykių. Naikino jų gerybę, bet 
kokį europinį daiktą.

New York. — Jungtinių 
Tautų Organizacijos pa
siuntiniai parinko 42-ju ket
virtainių mylių plota West-

Įvyko Palestinos arabų 
streikas prieš žydų įleidimą 
apsigyventi.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. T
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

nes ir nušluostyt Chinijos gėdą.” Jis ir 
įleido .slaptai dešimtis tūkstančių bokse- 
rų į sostamiestį Pekiną.

Miesfe prasidėjo muštynės. Vokietijos 
ministeris tapo užmuštas. Taipo pat dau
gybė kitataučių ir krikščionių chiniečių, 
misionierių. Bažnyčios degė, misionierių 
namai ir mokyklos pleškėjo. Valdžios 
tarnautojai, didžiūnai mandarinai slap
tai džiaugėsi reformistų kitataučių pra
žūtim.

Bokserai jau buvo pasiekę ir tūlas pa
žangesniųjų pietų provincijas. Jis gyrėsi 
turį slaptingą ■ magišką jėgą ir nebiją 

■ kulkų. Tai vienos pietinės provincijos 
Šantung’o gubernatorius Juan Šikai1 jas 
užkvietė bokserų vadus prirodyt tą jų 
magišką galybę. Jis pastatė viešai, prie 
skaitlingos publikos, dešimtį bokserų 
prie sienos ir prisakė savo karių būriui 
juos nušaut. Moderniški šautuvai iššovė, 
ir — stebuklas — dešimt bokserų anei 
krust. Mat, kieno tai būta kulkų išimta 
iš tų šaudyklių. Bokserų perdėtmis nu
džiugęs, suriko: “Jūs matot...!” Bet 
čia tuoj gubernatorius ištraukė savo re
volverį ir vieną po kitam nušovė bokse- 
rus... Po to jie tapo išguiti iš provinci
jos. Ir jie daugiausia siautė labiau atsi
likusiuose šiauriuose.

Jao keleiviai gavo šiurpių kelionėj įs
pūdžių. Tūlos Pekino dalys atrodė ap
degintos, apgriautos. Keleiviai matė, 
kaip bokserų gaujos lakstė, ieškojo sau 
aukų. Vyrai apsirėdę rainai raudonais 
marškiniais, plačiom raudonom kelnėm, 
persijuosę plačia geltona juosta, ėjo mo
sikuodami plačiais peiliais. Plaukai su
pinti į vieną ilgą kasą nuo pat viršugal
vio. Moterys ir mergaitės apsirėdę be
veik kaip ir vyrai, su ilgom kasom ir ma
žytėm suraišiotom kojom.

Palei miesto pietinę sieną keleiviai ma
tė būrį paklupdytų chiniečių, nužiūrėtų 
arba pasmerktų. Belaimiai klūpojo prieš 
bokserų pastatytus altorius. Bokserai de
gino ant altoriaus popierėlius su išrašy
tais laiškais dievam. Suimtuosius arba 
paleisdavo arba paplaudavo sulig to, 
kaip kieno kortelės krinta pelenai, ar 
aukštyn ar žemyn. Tirštai smilkino smil
kalus, kodylus, šoko prieš altorių, rėkė 
išvertę akis—tai kalbėjo su savo dievais, 
patys būdami apsėsti dangiškų dvasių. 
Daužė sau per pilvą peiliais, o peiliai 
pilvų neplovė ...

O vežėjai pripasakojo visokių jų ma
tytų baisybių. Visa tai labai' jaudino 
jaunuosius kelionės narius. Keliai už
tvenkti visokių keleivių. O užu miesto 
dažnai perlėkdavo raitų kareivių būriai, 
visokių kareivių —ir savų chiniškų ir 
europinių sąjungiečių. Žinoma, buvo vi
sokių užpuolimų, apiplėšimų, tačiau Jao 
keleivių partija laimingai jų išvengė.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

štai ant kelio stovi automobi
lius ir jo vairuotojas. Sustab
dė ir mane. Pagalios jis prabi
lo taip: “Mano karas sugedo, 
ar neturi atliekamų ‘spark 
plug’ų”?

“Taip,” atsakiau. Na, ir su- 
taisem jo Fordą, čia paaiškėjo, 
kad jis yra lietuvis.

Kalbant apie Lietuvą, aš jam 
priminiau, kad į keturis metus 
dabar gavau vieną liūdną laiš
ką iš Lietuvos. Rašo, kad ma
no motina ir sesers vyras nu
mirė tuo pačiu sykiu, tik atėjus 
naciams į mūsų kraštą ... Tur
būt iš didelio susirūpinimo.

Jis išsireiškė: Aš esu links
mas, kad Lietuva prisidėjo prie 
Sovietų Sąjungos. Tai bus len
gviau Lietuvos piliečiams gy
venti. Jau ir dabar Sovietų Są
jungoj kariški taksai panaikin
ti. O kada gi kitos šalys tą pa
darys?

Sakau, broli, darbininkų val
domoj šaly viskas eina naudai 
darbininkų.

šokiai, 
čia

'Mirė M. Svetakienė.
Sausio 24 d. mirė Marijona 

Svetakienė. Palaidojom sausio 
28 d. Velionė prigulėjo prie 
Amerikos Lietuvių Moterų Lai
svės Draugystė. Buvo linksmo 
būdo. Visada dirbo draugystes 
labui. Daug darbavosi parengi
muose.

Paliko dideliam nuliūdime 
vyrą Jokūbą, 2 dukteris, vieną 
sūnų ir dvi anūkes. Liūdime ir 
mes, netekusios geros drauges. 
Lai būna tau lengva žemelė.

P. Mizaravich.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Tų tamsiųjų elementų sukilimą iššau
kė tūlos šiek tiek pažangesnės reformos, 
pradėtos prieš porą metų senyvo kuni
gaikščio Čing’o ir svetimų dalykų mi
nistro Li Hungčang'o, kurie bandė po 
truputį modernizuoti žilose senienose at
silikusią Chiniją.

Jau bent kelis mėnesius siautė tamsio
sios bokserų, chunchuzų (hunhun), ban
ditų gaujos, terorizavo gyventojus ir įsi
galėjo bent keliose provincijose šiaurinėj 
Chinijoj. Dalykai daėjo net iki to, kad 
jungtinės europinės tautos turėjo grieb
tis ginklo. Karas prasidėjo 1900 m. ge
gužės mėnesy ir ėjo artyn į Pekiną.

Va, kaip tik čia ir prasideda storesnis 
romano siūlas. Liepos 20 d. 1900 m., 
anksti ryto Jao šeima išsirengė tolimon 
kelionėn. Norėjo išvengti karo pavojaus. 
Nusprendė pasiekti vieną tolimą pietų 
miestą Tečou, kur visa kas tebebuvo ra
mu.

Prieš išvažiavimą nakčia, visiems mie
gant, šeimininkas Jao su vienu ištikimu 
tarnu Lota paslėpė sode žemėse tūlas 
brangmenas, o šiaip visa ką paliko savo 
turtinguose namuose, to paties seno tar
no priežiūroj.

Visa šeima, su penketu tarnaičių ir 
tarnų,' susėdo į penkis nusamdytus veži
mukus ir leidosi tolimon, bent 8-9 dienų 
kelionėn. Keliavo pats šeimininkas Jao, 
40 m. amžiaus, stambaus, atletiško sudė
jimo vyras. Jo žmona keliais metais jau
nesne, liekna, daili moteris. Jų dvi gražios 
mergytės, 8 m. amž. Mulan ir 5 m. Mo- 
čou. Ir du sūnai: 13 m. Tijen ir dvejų 
metų A f ei. Visi pasirėdė gana paprastais 
kasdieniniais tautiškais rūbais, be jokių 
perdėtų gražmenų: taip saugiau tokioj 
tolimoj kelionėj, sumišimų metu, kur 
pilna visokių rizikų ir pavojų.

Su šeima kartu važiavo ir keturios 
jaunutės tarnaitės arba greičiau vergės: 
Mėlynoji Migla, Auksuotoji Šilkinė, Si
dabrinė Užlaida ir Smilkalo Kvapsnis. 
Ir da priimtinė duktė Linksmoji Giesmė 
ir senas tarnas, namie palikto tarno 
brolis Lotung. Kartu važiavo dar ir 
Jao’įenės brolis Feng.

Saugumo dėliai Jao’as kelionei leidimą 
išgavo iš kunigaikščio Tuan'o, kurs glo
bojo bokserus ir buvo didelis atžagarei
vis Pekino valdžioj.

Pats Jao’as paveldėjo nuo tėvų vaistų, 
žolių ir arbatos krautuves bent keliuose 
miestuose. Tai į vieną tokį miestą Tečou, 
kur irgi buvo jojo biznio krautuvė, jis ir 
važiavo užuvėjon, tūlam laikui.

Jao’as buvo gana sumanus, protingas 
ir pažangus vyras, persiėmęs taoistų 
(lyg ir gamtininkų) praktiška filozofi-

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

Marytes rolę lošė Anna Le- 
vanįenė. Ji yra puiki daininin
kė ir lošėja. Jos balsas skam
bėjo melodiškai, jos lošimas 
išėjo kuo geriausiai.

Bronės rolę lošė H. *Zellin 
(Žilinskienė). Gerai lošė ir 
puįkiai dainavo; jauna būda
ma, ji tinkamai atrodė kaipo 
tarnaitė. Savo užduotį atliko 
puikiai.

Vito rolę lošė T. Remus. 
Puikus lošėjas. Turi gražų 
balsą. Savo vietoj jis buvo.

Mortos rolę lošė M. Levi- 
šauskienė. Atliko profesijona- 
liškai, aiškiai kalbėdama. 
Kaip tik tokios moters vietoj 
labai tiko.

Seniūnas buvo S. Šatas. Ti
ko savo vietoj ir lošė gerai. 
Jis yra senas mūsų Los Ange
les lošėjas.

Kitų mažesnės rolės: Balt
rus — M. Pūkis; Julius — S. 
Tiknis; Jonas — V. Shainaus- 
kas; Aldona — M. Railienė; 
Danutė — A. Veiss. Visi gerai 
atliko savo užduotį.,

Visas choras sutartinai pui
kiai dainavo, po vadovyste 
Nellies Valaitienės, akompa
nuojant Nellie žounes. Sufle- 
riavo P. Repečka. Viskas išė
jo kuo puikiausiai, žmonių bu
vo apie 400. Tai didžiausias 
būrys, kokį čia L? A. esam 
turėję. Turėjom ir svečių iš 
San Francisco. Apie tuzinas 
buvo atvažiavęs; iš Oregon Ci
ty, Oregon, buvo 4. Taipgi bu
vo draugai Alvinai iš Stock- 
ton, Calif.

Su katrais tik kalbėjau, vi
si gėrėjos tokiu L. A. Lietuvių 
Choro nuveiktu darbu ir 
džiaugiamės, kad mes turim 
tarp savęs tokį žmogų, kaip 
V. Raila, kuris tą operetę pa
rašė.

1933 metais subankrutavo 
Augusta Trust Co. bankas su 
apie $15,000,000 kapitalo. Tu
rėjo apie 35,000 depozitorių. 
Turėjo skyrius eilėj miestų ir 
miestelių Maine valstijoj. Da
bar išmokėjo depozitoriams pa
skutinį išmokėjimą ir uždarė 
knygas. Per aštuonis išmokėji- 

depozitoriams 
depozituotų pi- 
nusinešė 23.4

Gražiai Perstatė Operetę 
Į Seniai laukiama 27 d. sau
sio praėjo. Tai buvo viena iš 
didžiausių švenčių tarp Los 
Angeles lietuvių.

Mat, 27 dieną sausio Los 
Angeles lietuvių choras per
statė Vlado Railos parašytą 
operetę “Kada Kaimas Ne
miega.”

Tai buvo vienas iš gražiau
sių parengimų, koks yrą bu
vęs čia per virš 20 metų, kaip 
aš čią gyvenu.

Kiekvienam lietuviui žiūrint 
į tokį perstatymą prisimena 
tos skaisčios jaunų dienų sva
jonės : 
Mums, 
virš 30 
tiesiog dūrė į širdį ir daug sy
kių buvo net graudu, kad tas 
jau seniai praėjo ir mes žen
giam į kitą pusę gyvenimo.

Daugiausia dirbo ir rūpinb- 
si, kad perstatyti šį veikalą 
tinkamai, tai Nellie Valaitie
nė ir Vladas Raila (operetės 
autorius), nors ir visas L. A. 
lietuvių choras turėjo sunkiai 
padirbėti, laikydami po dvi il
gas repeticijas kas savaitę per 
tris mėnesius.

Bet šie du žmonės, Nellie 
ir Vladas, dirbo dienom ir 
naktim, kad viską prirengus 
tinkamai. Na, ir išėjo dainos 
ir lošimas šimtu nuošimčių. '

Visi aktoriai, atliko savo ro
les puikiai. Ig. Levanas Bur
bos' rolėj atrodė tipiškas Lie
tuvos ūkininkas. Nors jo rolė 
didžiausia ir jąm mokytis te
ko trumpiausia, vienok jis at
liko savo užduotį puikiai.

Katrės rolėj M. Bušįenė pui
kiai pasižymėjo, aiškiai kalbė
dama ir naturaŲškai verkda
ma. Tai buvo tikra Lietuvos 
kaimietė.

Petro rolę lošė pats auto-

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

Ketvirtoj keliones dienoj įvyko baisi 
nelaimė. Iš nuobodumo keleiviai karts 
nuo karto apsimainydavo vietomis. Taip 
vieną kartą vežimams stabterėjus, tar
naitė norėjo mažąją mergytę Močou’ą 
nunešti pas motiną. Tuo tarpu minutėlei 
vyresnioji mergytė Mulan’a pasiliko tik 
viena vežime, nes vežikas tuomet irgi buvo 
išlipęs savo užtirpusias kojas pamiklint. 
Tik staiga užlėkė galvatrūkčiais kareivių 
banda. Pasigirdo šūvis. Arklys Mulan’os 
vežime pasibaidė ir pasileido bėgt kartu 
su raitininkais kariais. Dulkės, triukšmas, 
maišatienė... Kai keleiviai pasigedo 
mergaitės, jos jau niekur nebuvo matyt.

Visur jos ieškojo, klausinėjo — ir vįs 
veltui. Motina Jao’ienė kuone apalpo iš 
sielvarto ir rūpesčio. Astuonių metų 
Mulan’a buvo pati mylimiausia visoj 
šeimynoj, Tėvas Jao’as visokias pastan
gas dėjo, kad kaip nors suradus’dingu
sią dukraitę. Sprendė, kad ją greičiau
sia bus kas pavogęs. Už gerą išpirkimą 
būtų galima susigaudyt, bet kaip ir kur 
ir kada? .

Motina įsigeidė pasiklaust vieno žaba
lo burtininko, astrologo, kad jis ką nusa
kytų. Tasai už gerą atlyginimą išbūrė, 
kad mergaitė esanti gyva ir sveika, sau
giose rankose, kad ji' būsianti surasta, 
bet negreit.

. *• • ‘ • •

• (Daugiau bus) ...

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas G r abort as
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

STEBĖTINA KNYGA
2-4-46 JONAS KAŠKAITIS ' —2

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI «=^

□ □□ . ,
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698



DETROITO ŽINIOS

OPERATORES

Suimta

VILNIES

KALENDORIUS
LOWELL, MASSKaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

(30

Plieno strei

PRANEŠIMAS

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu

Mano vardas.

Buy More Bon

Daug Visokių Raštų i 
Visokių Informacijų

MAS UžGYRe MIRTIES 
BAUSMĘ YAMASHITAI

Washington, vas. 4 d. — 
Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas užgyre 
a m e r i k o nų karo teismo 
sprendimą—nubaust mirčia 
generolą Yamashitą, kaipo 
karinį japonų kriminalistą.

NACIAI PLANAVĘ Iš 
GELBĖT GOERINGĄ

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS UI 
DARBA NUO KAVALKVSeattle, Wash

9 vaikai, pavogę 35,00 ar 
mijos kulkų.

Pittsburgh 
kas apstabdė darbus ir ke 
liose kitose pramonėse.

DU-RAY MILLS, INC.
MICHELIN BLDG. 14, 

MILLTOWN, N. J.

Politines Žudynes Lenkijoj Papildo Fašis
tiniai Teroristai, Sako Senatorius Nowak

PATYRUSIOS PRIE ELEKTRINE 
PAJĖGA SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
PRIE KORSETŲ IR GIRDLES

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

London. — Sovietų dele
gatų vadas Višinskis pla
čiau išdėstys Saugumo Ta- 
rybąi, kaip Anglijos armija 
kišasi į Graikijos dalykus.

įvairaus 
šiol nie- 
dirbęs.
darbas,

Trumanas Pasirašysiąs 
Bilių Dėlei Darbų „

10 dieną, pradžia 3:30 vai. po 
pietų, 338 Central Street, Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainėj, 
LDS kuopa rengia šaunų ban- 
kietą.

VALYTOJOS, Ofisų Namų. Nuolat. 
62c i valandų.

Kreipkitės tarp 4 ir 6 P.M.
INGE, 69 Pine St., New York City

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS

V AKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS 

KREIPKITĖS

grupe 
250,000
Dienos. Tiesiai iš laivo jie ke
liavo į traukinių stotis — į 
Grand Central ir New Jersey 
stotis. Jiems parvežti buvę at
siųsti Kanados traukiniai.

Rochester, N. Y. — Mirė 
Minerva Revicker, 100 me
tų amžiaus.

Teheran, Iran, vas. 4. — 
Sovietų premjeras Stalinas 
pranešė, kad jis sutinka pri
imti pasiuntinius, kuriuos 
paskyrė naujasis Irano 
premjeras Ahmed Quavam 
es Sultaneh, kaip rašo Ira
no laikraščiai. Tie pasiunti
niai tarsis su Sovietų vy
ri a u s y b e apie santykius 
šiaurinėje Irano provincijo
je Azerbaidžane. Stalinas 
savo laiške Irano premjerui 
išreiškė viltį dėlei draugiš
kumo su Iranu.

koncertą, bet kaip ten buvo, 
kad apie jo pasekmes veik 
nieko nerašyta.

Koncertas įvyko spalio 28 d. 
Publikos buvo pilnutėlė sve
tainė. Buvo “atskridusios” dvi 

iš Chicagos, K.
A. Kenstavičienė 
Detroito lietuviš- 
Taip pat kalbėjo

Number g, vas. 4 
rikonų kariuomenė sustipri
no sargybą aplink teismo 
rūmą, kur teisiami kariniai 
nacių kriminalistai. Nes bu
vo pranešta, kad naciai 
stengsis pagrobt ir išgelbėt 
Goeringą, Hessą ir kitus di
džiuosius karinius piktada
rius.

NAMŲ ŠE1M1N1NKC 
Dirbti Lakewood, New Jersey ūkėje. 

Maia Seimą. Geri namai 
CIRCLE 5»8198.

lakštingalės 
Abekienė ir 
palinksminti 
ką publiką. 
L. Prūseika, Vilnies redakto
rius. Be to, vietiniai chorai ir 
dainininkai irgi gražiai pasi
rodė, bet apie tą iškilmę veik 
niekas konkrečiai neaprašė.

Minėtas koncertas kliubui 
davė pelno $885.62. Jei tokia 
suma lieka pelno, tai visi gali
me žinoti, kad koncertas buvo 
visapusiai sėkmingas. Kores
pondentai turėtume būti biskį 
budresni ir turėtume pasi
stengti aprašyti tokius dide
lius įvykius.

DLRK Korespondentas.

Washington, vas. 4.;*L* 
Senatorių, daugumos vadas, 
demokratas Barkley teigė; 
kad prez. Trumanas pasira
šys kongreso priimtą bilių 
dėlei darbų amerikiečiams. 
Prezidentas pradiniai rei
kalavo užtikrint darbus vi
siem norintiem ir galintiem 
dirbti. Kongresas nusmaili
no bilių taip,, kad girdi, mes 
stojame už darbus “kuo di
džiausiam skaičiui.”

Stanelių įstaiga labai gra
žiai įrengta ir su visais paran- 
kumais. Taipgi lengva surasti. 
Hudson ^Boulevard busas pri
veža beveik iki pat Hi-TIat. 
Tad LLD 212 kuopa kviečia 
visus Bayonnės ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti puikioj ir 
draugiškoj vakarienėj.

Tilps Laisvėj smulkmeniš
kas pagarsinimas. Temykit.

Komisija.

SUDEGĖ 13.
Cleveland. — Per gaisrą 

katalikų prieglaudos name 
seniams priemiestyje Gar
field Heights šeštadienį su
degė 13 žmonių.

REIKALAUJAME AGENTŲ
Didele proga dėl Moterų ir 

Vyrų, pardavinėjimui Deksuio 
mosčių. Turėsi' naudingą ir 
pelningą darbą, su geru atly

ginimu. Tu o j aus rašykite.
Deken’s Ointment Co.,

J Po. O. Box 666,
Newark 1, N. J.

MUSŲ MERGINOS GALI UŽDIRB
TI IKI $65 Į SAVAITĘ.

ŠVJESI-ŠVARI-MODERNIN® į 
DIRBTUVE

Laisvės dienraščio metinis 
bazaras įvyks Brooklyne, va
sario 22, 23, 24 dienomis, Tai 
darbo žmonių laikraštis. Lais
vė mums visiems be galo daug 
tarnauja, o mes jai labai kuk
liai teatsimokame. Taigi da
bar yra proga, yra reikalas 
paaukoti kiek galint ir širdin
gai ją pasveikinti šio bazaro 
proga. O tas reikš gerą sustip
rinimą dienraščio ateities ko
voms su pažangos priešais, ku
rių yra daug ir jie dar suge- 
bia smarkiai pulti kiekvieną 
pažangesnį judėjimą. Mūsų 
spauda turi būti pajėgi tuos 
priešų puolimus atmušti.

J. M. Karsonas.

Dabar Geriausias Laikas 
Veikti

žiemos metu pas mus labai 
patogu rengti parengimus ir 
šiaip ką nors veikti. Bet ka
žin dėl ko iki šiol dar nie
ko nesurengėm, jeigu neskai
tyti to labai gerai nusisekusio 
Naujų Metų pasitikimui gra
žaus bankieto. O vienok nuo 
to laiko jau praslinko visas 
sausio mėnuo.

Parengimai pas mus galima 
turėti tankiau ir visokios rū
šies. Yra ir svarbių reikalų, 
kuriuos reikia remti.

Dar reikia subruzti ir dra
panų, rinkimui Lietuvos žmo
nėms. Gerieji žmonės, kurie 
turite rūbų ir jų nebemanote 
dėvėti, bet dar geri, tai pado
vanokite Lietuvos žmonėms, 
pristatydami į Lietuvių Pilie
čių Kliubą, 338 Central St., 
arba praneškite šiuo adresu, 
kad turite, tai mes patys nu
važiavę pasiimsime.

Sakiau, kad šiais metais dar 
nieko neturėjome surengę. 
Bet ve, vasario 10 dieną, LDS 
110-ta kuopa rengia gražų 
bankietą su pamarginimais. 
Ovkaip ten bus “pamarginta,” 
tai nesakysiu, — negi visas 
spalvas čia dabar išvokuosi. 
Bet bus kas nors gero, dėl ko 
verta visiems ateiti ir, apart 
skanaus pasivalgymo, išsigėri- 
mo, dar bus galima pasigro
žėti.. Tikiętas bus nebrangus, 
tiktai vienas doleris ypatan

Dabar, atsiminkite: vasario

PAKUOTOJOS
Prie frankfurts ir boiojna 

Geros darbo sąlygos. 
Kreipkitės j Stahl-Meyer, Ine.

172 E. 127th St.. N.Y.G.

CHEF 
Patyręs 

ALGA LABAI GERA 
Šešių Dienų Savaitė 
ANTRAS VIRĖJAS 

Patyręs 
Pagelbinis Chef 

ALGA LABAI GERA 
Šešių Dienų Savaitė 
RUTGERS HOUSE 

18 ALBANY STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J. 

KLAUSKITE MR. NADLER 
PRIE DESKOS.

kalą ir pasistengs dalyvauti 
laiku. • ' .

Atminkime, choristai, kad 
mes turime eilę užkvietimų .ii1 
ne vien Detroite dainuoti, bet 
ir į kitus miestus. Be to, mū
sų choras dažnai pildo DLRK 
duodamus radijo bangomis 
programas. O kai mes dainuo
jame per radiją, tai tų dai
nų klauso ne vien Detroito lie
tuviai, bet ir abelnai Detroito 
gyventojai, taip pat veik visos 
Michigano valstijos gyventojai. 
Tad, einant į tokią skaitlingą 
publiką, turime puikiai pasi
rodyti, kad matytų žmonės, 
kad mes suprantame meną, 
dainą ir ją mokame harmo
ningai perduoti kitiems. Jei 
mes visi padirbėsime širdingai 
ir rūpestingai, tai greit galėsi
me eiti j lenktynes su kitų 

I miestų didžiuliais chorais, o 
tąi padaryti lengvai galima.

0 Aidietis.

CHICAGO, Sausio 31 d.,— 
čia kalbėjo Michigan valstijos 
senatorius Stanley Nowak, ku
ris tik ką sugrįžo iš Lenkijos. 
Kartu su juo buvo nuvykę į 
Lenkiją penki atstovai lenkų 
amerikiečių organizacijų, kad 
patirti padėtį Lenkijoj.

Nowak nurodė, kad reakci
niai lenkai Londone yra atsa- 
komingi už teroristų fašistų 
veiksmus Lenkijoj. Tie fašisti
niai teroristai pastaruoju lai
ku papildė eilę politinių žmog
žudysčių. O dėl tų politinių 
žmogžudysčių valstybės sekre
torius James .Byrnes kaltina 
dabartinę Lenkijos valdžią. 
Tai visai nepamatuotas kalti
nimas, sako senatorius Nowak.

“Senasis londoniškis reži
mas neturi pasekėjų Lenki
joj,” senatorius Nowak pareiš
kė. “Mes radome, kad didžiu
ma gyventojų Lenkijoj koope
ruoja-su valdžia krašto atsta
tyme. Delegacija nesurado jo
kių žymių taip vadinamo ‘ru
sų kišimosi’ į vidujinius Lenki
jos reikalus.”

Senatorius Nowak sakė, kad

Šių Metų Pradžia Nebloga >
Praeitais metais LLD 212 

kuopa gerokai paaugo nariais. 
Šių metų pradžia irgi neblo
ga. Šeni nariai jau visi užsi
mokėjo savo metines mokestis 
už šiuos metus ir nutarė nu
pirkti keletą Laisvės naujo na
mo akcijų. Tiesa, dviem na
riais kuopa sumažėjo, vienas 
persikėlė į Elizabethą, 54 kuo
pą, o kitas dėl tam tikrų prie
žasčių pasitraukė iš LLD. Bet 
į jo vietą jau įstojo vienas 
naujas. Bus ir daugiau norin
čių priklausyti prie šios gar
bingos apšvietos draugijos, 
žinoma, tas priklausys nuo 
tinkančio pasidarbavimo jau 
priklausančių narių.

Ir kad pasekmingiau įvyk
džius pasibrėžtą darbų pro
gramą, kuopa rengia vakarie
nę, kuri įvyks šio mėnesio (va
sario) 24 dieną, draugų J. ir 
O. Stanelių įstaigoj, Hi-Hat, 
184 W. 54th St., Bayonne, N.

ypatingai į jį didelį įspūdį pa
darė Lenkijoj padarytas pro
gresas pramonės srityj, paly
ginus su tokiomis šalimis, kaip 
Francija ir Italija. Anglies ga
myba siekia 110 nuošimčių 
prieškarinio lygio. T a i p gi 
smarkiai kyla gamyba kitose 
pramonės srityse. Visai nėra 
bedarbės.

Beveik visi darbininkai pri
guli prie darbo unijų judėji
mo, kuris apvienytaš pirmu 
kartu Lenkijos istorijoj. Gi 
darbininkų klasės partijos — 
Socialistų Partija ir Darbinin
kų Partija — kooperuoja Len
kijoj geriau, negu kur nors ki
tur skirtingos partijos.

Baisų įspūdį į delegatus pa
darė, tai karo padaryti baisūs 
nuostoliai tokiems miestams, 
kaip Varšava, Dancigas, Po
sen. Karo sugriauta transpor- 
tacija dar vis kenkia gabeni
mui maisto ir kitų produktų.

Kadangi Lenkija labai nu
kentėjo nuo karo,r tai jai pa
galba reikalinga dabar ir iš 
UNRRA, pareiškė senatorius 
Nowak. Rep.

Operetės režisierius P. Kra- 
kaitis irgi ne juokais pasinė
ręs darbe. Jis kiekvienose pa
mokose dalyvauja ir lošėjus 
smarkiai lavina. Ne kitaip ir 
su choro mokytoju, Walter 
Gugu. Jis giliai įsitraukęs į 
naujų dainų mokinimą ir dir
ba sušilęs, kad tik geriau vi
sus sumokinti. Atėję į pamo
kas nariai kur kas geriau jau
čiasi, negu bile kada pirmiau. 
Tą puikų ūpą sudaro gal ir 
tas, kad vis naujų, jaunų 
ir energingų narių ateina į 
pamokas, ir jie atėję ne juo
kais mokinasi dainų. Tad, ma
tant taip sparčiai augančias 
meno jėgas mūsų tarpe, kiek
vieną tvirtina dvasioje ir ug
do didesnį ūpą veikimui.

Vieną, ką nariai turėtų gi
liai įsidėti sau į galvą, tai, 
kad mes visi turime laiku at
eiti į pamokas. Neatėjimas 
laiku apsunkina mokytojo pa
reigas ir kartu visų tų, kurie 
ateina laiku. Tad visi įsitėmy- 
kime ir ant visados, kad Aido 
Choro pamokos prasideda, 
grupės kiekvieną sekmadienį, 
11 vai. ryte, o bendro choro 
pamokos prasideda 12 vai. 
dieną. Be to, iki eina tas svar
bus prisirengimas prie opere
tės, vyrų grupė dar turi ekstra 
pamokas kas penktadienį nuo 
7 vai. vakare iki 9 vai. va
kare. Visos pamokos laikomos 
Draugijų svetainėje., 4097 Por- 
ter St. Tikimės, kad nauji ii’ 
seni choro nariai supras rei-

Vasario 3-čią New York o 
portan atplaukė laivas Queen 
Elizabeth su 11,000 kanadie
čių kariškių, išbuvę ant labai 
audringų jūrų 6 dienas. Su šia 

jau būsią parvežta 
kanadiečių po V-J

70c J Valandą Minimum 
Vakacijos Su Alga 

Visos Šventės su Alga 
7-Va Valandos Viršlaikiai 

Laikas ir Pusė

pra- 
pra- 
ūki- 

ninko žilelio lavoną, tai jo sū
nus prie tėvo lavono verkda
mas užkeikė tuos niekšus už 
padarytą žmogžudystę ir pa
žadėjo atmokėti žudikams.”

Neabejoju, kad tas jos ži
nias girdėjo visi Michigano 
valstijos lietuviai.

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvam darbui prie stalų. Geros darbo 

sąlygos. Gera alga. 87 H valandų savaitė. 
STRAWBERRY-HILL PRESS, 

188 WATER ST.. NEW YORK CUT.

PATYRUSIOS RANKOMIS
SIUVĖJOS

Prie tacking, basting ir felling 
Nepatyrusio* Darbininkės 

Gali Kreiptis—Mas lėmokinaime 
Laike Jūsų Darbo. 

Užsidirbkite Laike Mokinimo*!.
J. CITRANO and SONS

Clothing Manufacturer*
68 Harrison St., Paterson, N. J.

Reamatiški 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 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite j dirbtuvę. . Kaina 2-o?. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-OZ. $5.00.

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

Aidiečiai Pasinėrę Dideliam 
Darbe

Mūsiškis Aido Choras šiuo 
laiku turi tiek daug 
darbo, rodos, kad iki 
kada tiek daug nėra

Svarbiausias dabar 
tai prisirengimas perstatymui 
operetės “Pepita.” Joje yra 
labai gražių dainų. Pats per
statymas daugiau surištas su 
meksikiečių gyvenimu, dainų 
stilius irgi daugiau meksiko- 
niškas.

Kad operetė bus puikiai 
perstatyta, tai nėra mažiau
sios abejonės, nes kiekvienose 
pamokose ateina vis naujų 
dainininkų, ypač mūsų buvę 
choristai, kurie tarnavo Dėdei 
Šamui, dabar grįžta į civilį 
gyvenimą, kartu grįžta į cho
rą, tai puikus ir girtinas daly-

Maskva Priims Irano 
Pasiuntinius

Graži Buvo Radijo Programa
Detroito Lietuvių Radijo 

Kliubo programa per radiją 
sausio 27 d. buvo labai puiki. 
Ją pildė dainininkas Juozas 
Vasiliauskas. J. Vasiliauskas 
sudainavo keletą dainų solo ir 
dainavo duete su savo drau
ge. Manau, verta išduoti jų se
kretas. Jis sako su drauge ir 
nepasako kas ta draugė. Kai 
kurie detroitiečiai žino, bet 
daugelis visai nežino, tai jei 
ir pavadins korespondentą 
“pletkininku,” vistiek neišken
čiu nepasakęs. Ta draugė yra 
advokatė S. Masytė. Ji, apart 
savo teisių profesijos ir pui
kios lietuviškos kalbos, dar 
moka gražiai ir žavėjančiai 
dainuoti — yra dainininkė.

Pasaulines ir Lietuvos ži
nias perdavė adv. S. Masytė. 
Jos pateiktos' žinios visada 
būna svarbios, bet šį kartą at
kreipė visų atydą, tai paduo
ta žinia iš Lietuvos, Ukmergės 
apskr., kur nurodė, kad ten 
iškasta iš ravų daug nužudy
tų Lietuvos žmonių. Rasta ke
letas profesorių laypnų, taip 
pat ūkininkų ir abelnai žmo
nių. Iškasta viena motferis, ku
ri apsikabinus du savo mažus 
kūdikėlius ir toje pozicijoje 
buvo užkasta.

Lietuviai, kurie girdėjo tas 
žinias, nėra abejonės, kad bu
vo smarkiai sukrėsti. Ypač 
tie, kurie neskaito tikrų žinių 
iš Lietuvos, o pasitenkina to
kiais laikraščiais, kaip Nau
jienos ar Draugas ir jiems pa
našiais; Naujienos jau tuo lai
ku rašė, kada naciai šaudė 
tuos dabar atkastus žmonių 
lavonus, būk naciai “kuria 
naują lietuvį.” Jei tų laikraš
čių skaitytojai rimtai pagal
votų apie tokius raštus ir tokį 
pasityčiojimą iš kraujuose pa
plukdytų Lietuvos žmonių, tai 
jie pareikštų baisų pasipikti
nimą prieš tokį Naujienų el
gesį.

Beje, adv. MaSytės 
nešime skambėjo ir toks 
nešimas: “Kada atkasė

Persodinam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių 

Bulovą, Benrus, Gruen, Long! nes, 
Jules, Jurgensen.

Iš Detroito Draugijų Veikimo
Sausio 27 d. įvyko bendras 

Detroito lietuvių organizaci
jų susirinkimas. Minėtame su
sirinkime buvo apkalbėta vi
soms organizacijoms svarbus 
klausimas, ' būtent, įsigijimas 
nuosavo namo. Išrinkta tam 
reikalui komitetas, kuris tyri
nės ar geriau būtų statyti nau
jas namas, ar nupirkti jau pa
statytą namą.

Beje, patarta komitetui tar
tis su Detroito Lietuvių Kliu- 
bu, nes šis kliubas jau seno
kai yra nutaręs statyti naują 
namą.

Pas visus detroitiečius ma
tosi didelis ūpas ir pasiryži
mas įsigyti nuosavą namą. Ge
ra mintis.
Dar Apie Pamirštą Parengimą

Jau prieš kelius mėnesius 
atgal DLRK turėjo surengęs

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. vasario, A- J- Kasmočių salėje, 
91 Steamboat Rd., 8 v. v. Visi nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, peš 
yra nominacijos blankos. — Sekr.

(30-3D • * ■

ROBERT UPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-8173 ATDARA VAKARAIS

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraųdos Organizaciją
• Galima apsidrausti nuo $100. iki $1,000 

įffjįhfih T|^ • Pašalpos i savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.

*• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo'2 metų iki 

60 metų amžiaus (| pašalpą nuo 16
workbrs. ihc. iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą (rašyk. IšpUdyk žemiaus telpančią 
blunkutę ir pasiųsk sekamu .adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St Brooklyn 6, N. Y.

MERGINOS
Lengvam darbui modeminėje dirbtu viję.

Nuolatini* darbas. Virilaikiai. Nemokamai 
rttedikalia aprūpinimas po 8 mėnesių. 

Patyrimas nereikalinga*.
J. & P. B, MYERS, 

70 WASHINGTON ST.. BROOKLYN

ŠEIMININKE
imu! lengvaus valymo ir prižiurijimal 3 

metų vaiko. 6 dienų savaitė.
Guolis ant vietos ar kitur.

. RESNICK. 1440 OCEAN PARKWAY.
BROOKLYN. ESPLANADE 6-OWT.

(81)

Gaunamas Laisvės Adm
427 Lorimer Street

INC.
42 WARREN STREET 

NEWARK. N. J.
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Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto parengime, sausio 
12 d., 1946, Lietuvos žmonių 
sušelpimui aukojo:

Per J. W. Thomsoną:
Po $5: Ona Walmusiene, 

Jonas Gužas, M. Varneckis, 
Jonas Stirbis. J. ir N. Kauli
niai $4.

Po $2: K. Dzosky, M. Krau
jai is. . <il

Drg. Thomsono dovana bu
vo išleista, davė pelno $8.75.

Per drauges S. Thomsonie- 
nę ir M. Vilsonienę aukojo:

P. Babarskis $3.
Po $2: J. Purvėnus, T. Lisa- 

jus, P. Mikniaus.
Po $1: K. Balčiūnas, S. Ro

gers, K. šolomskienė, O. šo- 
lomskaitė, D. M. šolomskas, J. 
Madesha, K. Klimienė, J. Juo- 
deikis, F. Krunklis, J. Rušins- 
kas, S. Vaitkienė, J. Litvins- 
kas, A. Balčiūnas, M. Yakštis, 
M. Sapiega, P. Alekna, L. 
Gavrilovičius, F. Vaitkus, A. 
Bepirštis, J. Steponaitis, J. 
Guzikienė, P. Tumelis, An
driuškevičius, P. Rainys, M. 
Klimas.

Po 50c: Aleksinas, J. An
driuškevičius.

ALDLD 24 kuopa per drg. 
C. Benderį atnešė 45 kavalkus 
drabužių ir 4 poras čeverykų. 
Išvalymui drabužių aukojo $1 
B. Kazlauskienė.

Už aukas ir pasidarbavimą 
Širdingai ačiū.

K. R., Finansų Sekr.
LPTK Brooklyno Skyr.

Kainų Administracija pa
tvarkė mažinti kiaušinių kai
nas. Didžiausiem grade A nu
statyta 57 ir 56c, mažesniems 
S5 ir 54c, vidutiniams 51c. 
Grade B didžiausiem ir vidu-

F tiniam 50 ir 49c.

^^YWRPRSMMMB''
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Padėkos Žodis

Unija Pradės Mokėti WU 
Streikieriam Pašalpą

American Communications 
Association, Western Union 
telegrafų firmos darbininkus 
atstovaujanti unija, paskelbė, 
kad pradės mokėti streikie- 
riams pašalpų po $7 per sa
vaitę. Tačiau unijos preziden
tas Selly prašė pašalpos nesi
kreipti tiems, kurie šiaip taip 
dar gali be to apsieiti.

Iki pereito penktadienio, sa
kė Selly, unijos streiko fon
dan suplaukė $57,811. Vienok 
to ištektų tik savaitei, jeigu 
visiems streikieriams reikėtų 
pašalpą duoti. O dar nėra ži-

nios, kaip greitai bus galima 
streikas baigti. Streike randa
si 7,000 telegrafistų.

Be kitų aukų, bene stam
biausia auka streiko fondan 
buvo nuo Didžiojo New Yorko 
Industrinių Unijų Tarybos, 
kurią įteikė tos tarybos sekre
torius Saul Mills, varde CIO 
unijų. Tikimasi, kad ši auka 
nuo CIO Tarybos buvo tiktai 
pradinė. Buvo tikėtasi, kad ta
rybos su unijų delegatais po
sėdis, sušauktas vasario 4-tos 
vakarą, bus paskyręs dau
giau. *

Padidėjusi Damauskų 
Šeima

Frank ir Ann Damauskai 
sulaukė šių motų ir laukia pa
vasario su geromis viltimis. 
Pačioje pradžioje metų jie su
silaukė dukrelės Frances, tre
čio kūdikio jų jaunoje šeimo
je. Motina ir duktė sveikos, 
tėvas linksmas. '

Juozas Šukaitis, Brook- 
lynietis Laisvės 

Šėrininkas
_____ L—______

Dalyvaukite Savišvietos 
Vakare, Kartu su 

Komunistais

Pavasario laukimas, apart 
šilumos, juos domina dar ir 
kitu kuo. Damauskai turi šal- 
taininės ir švelnių saldžių gė
rimų krautuvę 294 Union 
Avė., Brooklyne, beveik prie
šais Lituanica Aikštelę. Vasa
rą jiems — darbymetė. Įstai
gą neseniai padidino, pagraži
no, užėję žmonės galės gru
pėmis atsisėsti prie stalų, pa
buvoti. Pernai to viso patogu
mo nebuvo. Daugėjant skai
čiams užeivių, reikėjo įstaigą 
didinti, sako Damauskas.

K-a.
šeštadienį aplankė Laisvės 

ištaigą Juozas Šukaitis. Įsigi
jo už $100 Laisvės Bendrovės 
šėrų ir už $100 Namo Bendro
vės šėrų.

Juozo ir Marcelės šukaičių 
sūnūs, pereitą savaitę abu, su 
pasižymėjimais, baigė mokyk
las.

Aleksandras, . 17 m. am
žiaus, baigė Manhattan Avia
cijos mokyklą vasario 1 d.

Viktoras, 13 m. 
sausio 31 d. baigė pradinę 
mokyklą ir buvo apdovanotas 
medaliu, vadinamu “Medai 
for General Excellence.”

Tai pavyzdinga šeima, pui
kiai išauklėti sūnūs. Gi patsai 
Juozas šukaitis yra Amalga
mated Rūbu Siuvėju Unijos 
narys ir dirba pas lietuvį kon- 
traktorių Karvelį.

irEsant mūsų mieste, šalyje 
daugybei naujų

Lietu vii] Komunis- 
nusitarė atgaivinti 
vakarus.
šių metų savišvie-

Meškėnų Serga Visa 
Šeimyna

pasaulyje 
problemų, 
tu Kliubas 
savišvietos 

Pirmasis
tos vakaras įvyks vasario. 5-tą, 
8 vai., 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Ateikite, pakvieskite 
draugus. Įžanga nemokama.

Kliubo yra nusitarta turėti 
du susirinkimus per mėnesį, 
su diskusijomis, prelekcijomis

amžiaus, ar paskaitomis kiekvieną. Pa
geidaujama, kad visi norintie
ji lankyti tuos 
karus, būtų su 
dieni o vakarą 
žodį dėl temų 
visiems vakarų.

Kliubo Valdyba.

savišvietos va
rnomis antra- 
ir tartų savo 

ir patogiausių

BIZNIERIAI. SKELBKITftS 
LAISVftJ

Pribuvo Karo Nuotaky 
Laivas Argentina

LAISVES
BAZARAS

Bus Tris Dienas

Vasario 22, 23 ir 24 Feb

Visas tris dienas bus šokiai ir
dainų programa

Iki šiol mūsų namai puošda
vosi “Welcome Home” iška
bomis tiems, kurie buvo iš čio
nai išvykę į kitus kraštus ka
riauti už demokratija, šiomis 
dienomis daugelis, namų, tūli 
iš tų ir Brooklyn e, pasipuošė 
sutikti šimtus tų, kurių čia nie
kad nebuvo, bet parvyksta na
mo —r tai mūsų karių sveturgi- 
mės žmonos ir kūdikiai, mūsų 
vaikų išeivijoje prigyventos 
šeimos.

Vasario 4-tos rytą buvo lau
kiama laivo Argentina, pirmo 
su masiniu kiekiu tos rūšies 
keleivių. Jie labai išvargę, vi
su keliu šėlusios kalniškes ban
gos ant jūrų.

Viena iš pribūnančių Brook- 
lynan buvo Mrs. Brenda Val- 
lino, gražuolė, 
buvęs ori ai vyno
Charles V ai lino
“Welcome Home” 
durų 228 Norman

Desėtkai demobilizuotų ka
riškių atvyko New York an iš 
kitų miestu pasitikti savo žmo
nas prie laivo.

Chas. Meškėnas jau' prieš 
keletą savaičių buvo susirgęs 
sunkiu “gripu” ir lig šiol vis 
dar tebėra iš tos ligos nepa- 
sveikęs; Pereitą savaitę susir
go ir Meškėnienė. O jų ma- 
žiausis sūnelis Johnnie jau 
apie pusmetis nesijaučia ge
rai. Susidarė tikrai nejauki 
padėtis — trys ligoniai,. nėra 
kas lanko nei žiūri, nes jų ar
timieji nežinojo apie jų ne
laimes.

Meškėnai gyvena 1129 4 3rd 
St., Brooklyn, netoli Hamilton 
Parkway stoties, ant BMT 
West End linijos.

Draugas Meškėnas pereitais 
metais daug pasidarbavo Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto Drabužių Centre, 417 Lo
rimer St. Draugė Meškėnienė 
yra narė LDS 50-tos kuopos, 
South Brooklyne.

Linkime visiems draugams 
Meškėnams greit pasveikti.

M. K.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 3-čias apskritys, ben
drai su LDS 8-ta kuopa, New
ark, N. J., taria nuoširdų pa
dėkos žodį Aido Chorui, 
Brooklyn, N. Y., už taip pui
kų sulošimą operetės “Kada 
Kaimas Nemiega,” 26 d. sau
sio, Newark, N. J.

Jūs, draugai ir draugės ai- 
diečiai, palikote labai gražią 
ir įvertinančią visuose žiūro
vuose atmintį taip gražiu vai
dinimu, dainomis, šokiais ir 
skaitlingu visų dalyvavimu 
operetės lošime. Jūs užsitar
naujate visų dalyvių užuojau
tos už jūsų sunkų triūsą, de
damas pastangas kėlime meno, 
mūsų senipio išeivijos būdini- 
me, akstinime prie atbudimo, 
pamiršti tą nerangumą, pasy
vumą, kad jau pasenus, noriu 
pasilsėti, lai kiti» dirba. Jūs, 
draugai ir draugės, pažadino
te ir mūsų jauną kartą, kad 
tik reikia noro ir pastangų, ir 
su gerais norais viską galima 
pergalėti, daug ką nuveikti,, 
kaip kultūrinėse organizacijo
se, taip įr meno srityje.

“Yeą,” kaip rengėjai, taip 
ir . publikos vienas ir tas pats 
išsireiškimas: Gražus A. Cho
ras, gerai dainuoja ir' gerai 
lošia. Brooklynas turi garbę ir 
pasitikėjimą savomis spėko
mis — Aido Chorą. Jie turi 
savo tarpe talentų būti vaidy- 
lomis, dainininkais, muzikais 
ir šokėjais. Turi režisorių, su- 
fliorių ir chorvedžių. Yra dai
nininkų, kurie dainuoja jau 
desėtkai metų. Yra dainihin- 
kių, solisčių, jaunu spėkų — 
tai taip Newarko publika atsi
liepė apie Aido Chorą.

Ir jeigu kada proga pasitai
kytų ir aidiečiai vėlei aplan
kytų Newarką su operete, tai 
kaip Newarko, taip ir apylin
kės visuomenė daug skaitlin- 
giau atsilankytų į parengimą.

Varde rengėjų,
A. Matulis.

Kritikavo Western Un
ion Firmos Nepaisymą 

Visuomenes e
Joseph Selly, prezidentas 

American Communications As
sociation, kuri vadovauja 
Western Union telegrafistų 
streikui, pereitą sekmadienį 
pareiškime smerkė firmą, kad 
jinai nepaiso ne tik savo dar
bininkų, bet ir visuomenės rei
kalų.

Firma, sakė jis, atsisako by
lą tarp jos ir darbininkų per
duoti arbitracijai — bešališ
kam sprendimui. Unija seniai 
sutiko pasiduoti arbitracijai. 
Buvo sutikusi net su kompani
jos sugestu otų asmeniu į be
šališkus sprendėju. Bet kom
panija atsisakė ne tik nuo uni
jos pasiūlytų būdų susitarti, 
bet ir nuo savo buvusių pa
siūlytų. Ji sulaužė net savo 
pasirašytas sutartis, sako Sel
ly.

Sausis Buvo Šiltas

PAV1DIS RADIO ORKESTRĄ
Gros šokiams visas tris dienas

Grand Paradise Salese
. 318 Grand Street Brooklyn, N. Y

Sekmadienį, Vasario 24-tą
Bus šeimyniškas popietis, čekerhi turnamentas 

ir kitokį žaislai.

Nuo 2 iki 4:30 po pietų Įžanga nemokama

Daug suaukotų daiktų, kurie bus išparduoti gan 
prieinamom kainom.

VISAIS VAKARAIS ĮŽANGA 
TIK 35c ASMENIUI

Iš anksto pasiruoškime tam gražiam parengimui. Daly
vauki visi. Pasilinksminkit ir paremkit savo dienraštį, 

kr! ■ '' ■ ■ ■ '
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Steel Kandidatūra 
Gauna Paramos

Nors buvo viena kita šalto
ka diena, tačiau bendrai suė
mus šiltas ir šaltąsias dienas, 
ką tik pasibaigęs sausis buvęs 
šilčiausis bėgiu pastarųjų 9 
mt. Bendrai temperatūra buvo 
40.5 laipsniai, reiškiant —3.1 
virš normališkos sausio mėne
siui. • '

LDS Jaunimui
Susirinkimas Vas. 6 d.

Brooklyno LDS Jaunimo 
kuopa “Builders” laikys susi
rinkimą trečiadienį* vasario 6- 
tą dieną, Laisvės Salėje. Susi
rinkimas prasidės 8-tą valan
dą vakare. Visi LDS jaunimo 
kuopos nariai ir norintieji įsto
ti į šią veiklią mūsų lietuvių 
kuopą, prašomi atsilankyti.

Ypatingai domę kreipiame į 
LDS veteranus, kurie sugrįžę, 
kad ir jie atsilankytų — nes 
šiame mitinge bus daug daly
kų aptarta, bus LDS Centro 
nominacijos, ir bus kalbėta 
apįe rengimąsi važiuoti LDS 
Seiman, kuris įvyks Bostone, 
birželio mėn.

Suaugusieji prašomi para
ginti jaunuolius į šį susirinki
mą atsilankyti. Komitetas.

Vyriškis, 55 m. amžiaus, 
užsimušė nušokęs ar nukritęs 
iš Central Hotel 3-čio aukšto, 
New Yorke.

Dr. Martin Luther Draugystės
METINIS BALIUS

’ įvyks šeštadienį

Vasario 9 February
GRAND PARADISE BALLROOM

Brooklyn, N. Y,318 Grand Street • •

Pavidis Radio Orkestrą Šokiams
Pradžia 9 v. v. Įžanga 60c

Taksai Įskaityti

širdingai kviečiame Brooklyno ir apylinkės visuomenę 
skaitlingai dalyvauti šiame mūsų baliuje.

RENGĖJAI.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill su pilnais 

gėrimų laisniais. Biznis randasi kai
mynystėje; kur .gyvena lietuvių ir 
kitataučių. ■ Priežastis pardavimo, 
nesveikumas. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės pb 2273 Pitkin Ave., 
(East New York), Brooklyn, N. Y; 
Telefonas APplegate 6-9879.

(27-32)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, Ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

— • ™ ----- padarau
paveiks- 
krajavus 
su ame-

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

gaujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck !r Maujer Sta. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

kurios vyras, 
leitenantas 

iškabino 
iškabą ant 
Avė.

MIRĖ
m.Antanas Grimaila, 89 

amžiaus, gyveno 403 — 19th 
Street, Brooklyne, mirė vasa
rio 3 d., Brooklyn State Hos
pital. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus J. Garšvos koplyčioje, 
281 Bedford 
įvyks vasario 
kapinėse.

Laidotuvių
naši graborius J. Garšva.

Avė. Laidotuvės 
6 d., Holy Cross

pareigomis rūpi-

Pagerbs Policistus
Užsipelniusiems policijos mi

rusioms pagerbti komisija pa
siūlė į bronzinę lentų įrašyti 
bėgiu 1945 metų žuvusius pa
reigose. Jais yra: Jacob J. 
Swedowski, Francis G. Mc
Keon, James EL Bussey ir Ben
jamin Wallace, Pastarasis bu
vo negras..Pirmiau įrašytų jau 
buvo

Darbo Partijos darbuotojai 
pereitą sekmadienį buvo išėję 
į susiediją 19-me kongresinia
me distrikte pasidarbuoti už 
išrinkimą Johannes Steel į 
Jungtinių Valstijų Kongresą. 
Jį išstatė darbiečiai — Darbo 
Partijos (American • Labor 
Party) tikietu.

Darbuotojai patyrė, kad to 
distrikto piliečiai, paaiškinus, 
kuomi yra Steel, pasižada už 
jį balsuoti. Jie sutinka, kad 
distriktui reikia pažangaus, 
tikro demokrato, darbinin
kams prielankaus žmogaus į 
kongresmanus. Bet, sako dar
buotojai, didžiuma eilinių pi
liečių dar nežino, kad distrik- 
tas turės rinkimus šio mėnesio 
19-tą. Darbiečiai turės jiems 
tas žinias nunešti į namus.

Gelžkelių firmos planuoja 
pavasarį įsteigti 12-kos valan
dų kelionę iš New Yorko Chi- 
cagon, firmos pastangose lenk
tyniuoti su nupigintomis lėk
tuvų keliones lėšomis.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. 
1-mos kuopos susirinkimasLDS 

įvyks ketvirtadienį, vasario 7 d., 8 
vai. vak., Laisvės Name, 419 Lori
mer St. Šiame susirinkime, apart 
kitų reikalų, bus nominuojama kan
didatai į LDS Centro Valdybą. Ra
giname visus narius dalyvauti. — 
Kp. Valdyba. (230-231)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 ir LDS 14 kp? susi

rinkimas įvyks 7 d. vasario, 8 v. v., 
Rusų Name, 56-58 61st Street. Ma
lonėki te visi Irnnnii nariai

daugdalyvauti mitingu nes turime 
svarbių dalykų aptarimui. - 
Kariūnas; org, — - X30-31)

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

; visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius. 
iiw> (

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

/

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Valandos: |

PenktedieWis Uždaryta

Iš senų 
< naujus 

lus ir
A. sudarau 
■grikoniškais. Rei- 
■ kalui esant ir 
■padidinu tokio 
Hv dydžio, kokio pa- 
W geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway tr Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

9^^

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PEN N ST.

(Tarpe Harrieon ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Vaikų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

XZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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




