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London.—Holandijos val
džia žada Indonezijai duoti 
tik tautinę savivaldybę, bet 
holandai nepripažinsią ne- ne*r, Pepper'ir kt., irrepub 
priklausomos indonezų res- jiikonai Saltonstall,
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Rusų tarybinėj respublikoj, 
vienoj iš 16-kos Sovietų Sąjun
gos sąjunginių respublikų, nuo 
karo pabaigos pastatyta 650,- 
000 nauji gyvennamiai su pa
talpa dėl 3,000,000 žmonių. 
Reiškia, atsistatymo darbas 
eina sparčiai. Gręsia badas šimtui mi

lionų Indijos žmonių.
Lenkijos vyriausybė nutei

sė 8-n:ems metams kalėjtninn 
buvusį Danzigo vyskupą Ka
rol Maria Splett už veikimą iš
vien su hitlerininkais, žinoma, 
tas labai nepatiko popiežiui, 
kuris ir patsai per eilę metų 
rėmė Mussolinio i? Hitlerio 
karą.

KRISLAI
Darbo Unijos ir Atstovai.
Salos ir Kalbos.
Nauji Gyvennamiai.
Tikras Darlanas.
Žmonės ir Ministerial.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Tarpe 
Jungtinių 
Jungtinių 
joj eina ginčas. Sovietų Sąjun
ga reikalauja, kad būtų pri
imti atstovai nuo Pasaulinės 
Darbo Unijų Federacijos į 
įvairias ekonomines ir kultūri
nes komisijas. Amerikos dele
gatai su republikonu Vanden- 
bergu tam priešingi.

Keista ta Amerikos delega
tų opozicija! Pasaulinė Darbo 
Unijų Federacija apima virš 
50 šalių, ir turi 60,000,000 na
rių. Juk tai tie darbininkai 
gamino ginklus, amuniciją ir 
suteikė mums pergalę. Nejau
gi jie neturi gauti balso?

Amerikos armijos ir karo 
laivyno štabai pareikalavo, 
kad Marianą, Maršalinės, Ka
rolinės ir Palau 'salą grupės 
būtą prijungtos prie Jungtinią 
Valstiją teritorijos. Ten yra 
šimtai salą ir jos vaidina svar
bią rolę. Taipgi pareikalavo, 
kad Ryukyus, Okinawa, Ižu 
ir Vulkano salą grupės būtą 
pavesta Amerikos globai.

štai tau ir pasaka, kad 
Amerika “nenori nei vienos 
pėdos žemės”! Kaip apsižiū
rėsime, tai pasirodys, kad mū
są valdonu apetitai labai di
deli. Tūli iš ją norėtą net So
vietą Sąjungai priklausančią 
Kurilą salą.

Nurenbergo fašistų teisme 
dokumentais įrodyta, kad bu
vęs Francijos admirolas J. F. 
Darlan’as, buvo hitlerininkas. 
Gegužės 7, 1941 metais, jis 
pasirašė sutartį su Hitleriu iš
vien kariauti už “naujų tvar
ką.”

Bet kada Amerikos ir kitų 
talkininkų armijos, lapkričio 
7 d., 1942 metais, išlipo Afri
koj, nugalėjo Dari ano armiją, 
tai jis virto mūsų “talkinin
ku.” Bet neilgai jis gyveno, 
nes gruodžio 24, 1942 metais 
vienas iš francūzų jį užmušė. 
Tada ilgai spaudoj diskusavo 
rišdami klausimą: kas buvo 
Darlanas? Dabar jau aišku.

Chinijos komunistų armija, 
kuri sudarė 800,000 vyrų, bus 
laipsniškai sumažinta. Į tris 
mėnesius ji bus sumažinta iki 
200,000. Taip pat laipsniškai 
turės demobilizuoti savo ar
miją ir generolas Chiang Kai- 
shekas.

an-Egipto žmonės “prašo 
glus važiuoti iš jų žemės na
mo. Kiek prieš tai, Anglijos 
valdonai sakė, kad jie nepai
so tų demonstracijų, nes Egip
to ministerial sutinka su bu
vimu anglų armijos. Po to pa
reiškimo jau keli Egipto mi
nisterial (paklusnūs anglams) 
išlėkė iš vietų. Reiškia, liau
dis daugiau turi 
ponai ministerial

♦

t

valios, negu 
norėtų.
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Gręsiąs Anglijai 
Alkis, Sako Jos 

Ministeris
London. — Anglijos mai- 

Isto ministeris Ben Smith 
pranešė, jog anglam gręsia 
skaudi maisto stoka. Todėl 
valdžia sumažino racionuo- 
tus kiekius kiaušinių, laši
nių, paukštienos, sviesto ir 
valgomųjų riebalų. Tapo iš 
naujo įvesta juoda karinė 
duona ir sumažinta kiekis 
javų mėsiniams gyvuliams. 
Ben Smithas sakė, vien 
džiovintų kiaušinių reikėtų 
Anglijai šiemet dasipirkti iš 
užsienio už $100,000,000, bet 
išsisėmę doleriai. Jis taip 
pat priminė nederlių Indi
joj, Argentinoj ii* Pietų Af
rikoj. Taigi Anglijos vil
tis dėlei maisto rymo ant 
Jungtinių Valstijų, Kana
dos ir Australijos.

Chiang Kai-Sheko Partija ir 
Toliau Vyrausianti, Kaip 

Jis Pareiškė
Chungking. — Vidurinės 

Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shek sakė koresponden
tams, kad jis gal nekandi
datuosiąs į Chinijos prezi
dentus ateinančiuose rinki
muose. Jis žadėjo “sugrą
žinti valdinę galią žmo
nėms.” Tuo pačiu pradėji
mu Chiang Kai-shekas pa
reiškė, jog būsimoje val
džioje bendradarbiaus įvai
rios politinės partijos, bet 
girdi, ir po konstitucinės 
valdžios įsteigimo Kuomin- 
tangas (Chiang Kai-sheko 
partija) vyraus valdžioje. ,

Naciai Vertė Žydus Apmokėt 
Už Tų Žydų Mirties Kelionę

Nurnberg, Vokietija. — 
Francūzų prokuroras Ed
gar Faure parodė teismui, 
kaip naciai Francijoj vertė 
žydus apmokėti išlaidas tų 
pačių žydų varymo į kon
centracijos stovyklas, kur 
žydai buvo šimtais žudomi.

Nuskendo Meksikos lai
vas Santo Tomas; žuvo 12 
žmonių.

J ieškoma Vidurkelio Sovietų 
Skunde prieš Anglus Graikijoj
Washington.—Žibalo ka

pitalistas Edwin W.z Pau- 
lley andai prašė vidaus rei
kalų sekretorių Haroldą L. 
Ickes pasistengti, kad val
džia neimtų į savo nuosavy
bę žibalo versmes, esamas 
po jūros vandeniu Califor- 
nijos pakraščiuose. Pauley, 
buvęs demokratų partijos 
iždininkas,/ už tai siūjė 
$300,000 demokratų rinki
mų vajui., Apie tai liudijo 
pats Ickeš, senatiniame ko
mitete laivyno reikalais. Jis 
sakė, jog Pauley pakartojo 
jam tokį į siūlymą, kuomet 
Ickes su Pauley grįžo auto
mobiliu iš prezidento Roo
se vėl to laidotuvių.

MiddlefiekJ, sekr. J. Rūbas ir 
153 kp., San Francisco, sekr. 
B. J. Sutkus.

MŪŠIAI TARP INDONEZŲ 
IR ANGLŲ-HOLANDŲ

Batavia, Java. — Indone
zijos respublikos patri jo
tai artilerijos ugnim pri
vertė anglų kariuomenės 
kuopą pasitraukti iš pozici
jos Surabaya srityje, Javos 
saloje. Įvyko du kruvini 
susikirtimai tarp indonczų 
ir holandų Celebes saloje.

SEN. JOHNSONAS
PRIES VALDIŠKA

PASKOLA ANGLAM
Washington.— Demokra

tas senatorius 'Edwin C. 
Johnson pasipriešino val
džios siūlymui skolint An
glijai iš šalies iždo 4 bilio- 
nus dolerių. To vietoj jis 
perša, kad Anglija išleistų 
savo paskolos bonus ir par
davinėtų juos privačiams 
Amerikos piliečiams. John- 
sonas sako, Jungtinių Val
stijų iždas prasiskolinęs 
daugiau kaip 279 bilionus 
dolerių, “daugiau negu su
bankrutavęs,” o piliečiai 
turį 162 bilionus dolerių pi
nigų.

Anglų Kabinetas Svars
to Sovietų Skundų

London, vas. 6. — Angli
jos ministerių kabinetas 
slaptame posėdyje svarsto, 
ar užgirt pasiūlymą kas lie
čia Sovietų skundą Jungt. 
Tautų Saugumo • Tarybai, 
kad anglų* armijos laikymas 
Graikijoj sudaro pavojų 
taikai. Tai Amerikos dele
gato Stettiniaus, esą, švel
nus pasiūlymas, kuris ne 
visai atmeta sovietinį skun
dą ir ne visai pateisina an
glų kariuomenės buvimą 
Graikijoj. ' .

Vidurinės Chinijos valdo
vas Chiang Kai-shekas sa
kė, kad jam patinka kari
nė gen. MacArthuro val
džia Japonijoj.

Prez. Trumanas skyrė 
Pauley laivyno sekretoriaus 
pavaduotoju. Senatorių ko
mitetas svarsto, ar ^užgirt 
Pauley’o skyrimą. Ickes 
priešinasi Pauley’o užgyri- 
mui.

TEATRAS IR LITĘRATŪRA TARYBINĖJ LIETUVOJ
Rašo T. Rudaitytė

Vilniuje neseniai buvo 
suvaidinta Moljero dramos 
“Tartiuff” premjera. Dau
guvietis, pagerbtas Tarybi
nės Lietuvos meno darbuo
tojas, paruošė vaidinimą; 
Bulakas pagamino sceneri-' 
jas ir Kaveckis parūpino 
muziką.

Kauno Dramos Teatre 
suvaidinta Lili jos Helmans 
“Mažiukai.” Kauno Opero
je perstatyta Rossini’o “Se-

Rumunija Paplatino Valdžią Pa 
gal Maskvos Konf. Tarimą

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas vas. 
5 d. paskelbė, kad Jungti
nės Valstijos pripažino nau
jai paplatintą Rumunijos 
valdžią, pagal trijų didžiųjų 
užsieninių ministerių sutar
tį Maskvoje. Amerika sa
ko, jog Rumunija padarė 
sekamus tos konferencijos 
pasiūlytus žingsnius:

1. Į Rumunijos valdžią 
tapo įtrauktas vienas Na- 
cionalčs Valstiečių Partijos 
atstovas (Emil Hatieganu)
ir vienas Liberalų Partijos 
vadas (Mihai Momniceanu). 
Jiedu yra ministerial be 
portfelio.

2. Rumunų valdžia pareiš
kė, jog kaip galint greičiau 
bus įvykdyti laįsvi rinki
mai, kuriuose turės teisę

stengėsi padėti to krašto 
valdžiai paplatint savo sąs
tatą, pagal Maskvos konfe
rencijos nutarimą. Bulgarų 
mažumos partijos nesutiko 
prisidėti prie valdžios tokio
mis sąlygomis, kurias val
džia siūlė.

URUGUAYUS PRAŠO JUNGT.
TAUTAS UŽDRAUST MIR

TIES BAUSMĘ NACIAM
London. — Pietų Ameri

kos respublika Uruguayus 
prašė Jungtines Tautas, kad 
uždraustų baust mirčia ka
rinius nacių piktadarius, 
teisiamus dabar Numberge, 
Vokietijoje. U r u g u a yaus- 
delegatai, pagal savo val
džios įsakymą, įnešė Jung
tinių Tautų susirinkimui 
rezoliuciją, kurioje sako, 
kad jei hitlerininkų vadai

būtų marinami, tai, girdi, 
“darkytų žmonijos dvasią” 
ir iškauktų pasaulinę sim
patiją jiems. Kalėjimas iki 
gyvos galvos, pasak Uru
guayans, tai esą didžiausia 
bausmė, kurią galima skir
ti. . ' 1 Į

(Uruguayus p r i d e n gia 
demokratijos skraiste šį re
akcinį, pasiūlymą.)

75,000 Fašistinių Tero 
ristų Areštuota 

Lenkijoj

demokra- 
ir žydų, 
sako, jog 
teisiama 

elementų,

Varšava. -r- Pranešama, 
kad Lenkijoje suimta 75,- 
000 iki 100,000 fašistinių te
roristų. Jie kaltinami, kad 
dalyvavo žudyme 
tinių valdininkų 
Associated Press 
šiuo tarpu yra 
daug fašistinių 
kurie buvo padarę sąmokslą 
išžudyt Lenkijos ministerių 
kabineto narius.

Java. — Tariasi Holandi- 
jos g e n eral-gubernatorius 
su Indonezijos respublikos 
premjeru Sutanų Sjahriru.

London. — Anglų valdžia 
apskaičiavo, kad įvairiems 
kraštams šiemet pritrūks 
viso 17 milionų tonų maisto.

ville’s Kirpikas.” Dabar 
Muzikalės Komedijos Teat
re daroma pratimai vaidin
ti Kalmano “Maricą.”

Vaidinama naujasis Mi- 
kutės kūrinys “Magiškoji 
Skrynelė,” Jaunojo Žiūrovo 
Teatre.

Šiaulių Valstybiniame Te
atre vaidinama Afinogeno- 
vo “Pavasaris.”

Keliaujantieji aktoriai iš 
broliškų Tarybinių Respub
likų yra šiltąjį priimami Lie

su savo kandidatais daly
vauti visos demokratinės ir 
priėšfašistinės partijos.

3. Rumunija užtikrino 
spaudos, žodžio, religijos ir 
sąjungų laisvę.

Suprantama, kad ir An
glija tuoj pripažins šią pa
platintą Rumunijos valdžią.

Bulgarijos Klausimas
Jungtinės Valstijos dar 

nepripažino Bulgarijos. So
vietų užsienio reikalų vi- 
ce-komisaraš Višinskis bu
vo nuvykęs į Bulgariją, kur

Jones-Laughlin Reika
lauja Indžionkšino 
Prieš Streikierius

Pittsburgh, Pa. — Jones 
and Laughlin Plieno korpo
racija kreipėsi į žemąjį ap
skričio teismą prieš strei
kuojančius CIO unijistus. 
Korporacija reikalauja, kad 
teismas išduotų indžionkši- 
ną, uždrausdamas daug- 
meniškai pikietuoti užstrei- 
kuotus fabrikus. Jau išduo
tas teismo indžionkšinas 
prieš Carnegie-Illinois Plie
no korporacijos fabriką 
Homesteade.

Kongreso Komitetas Neap
riboja Kainų Seniem 

Namam
Washington. — Kongres- 

manų komitetas bankiniais 
reikalais atmetė pasiūlymą 
“uždėti lubas” kainoms se
nų parduodamų namų. % 

tuvoje, o ypač primado
nos Pantofelečetskos an
samblis ir Baltarusijos liau
dies dainų ansamblis.

Levo Tolstojaus mirties 
sukaktis buvo plačiai mini
ma Lietuvoje.

Operos dainininkas Kip
ras Petrauskas, vadinamas 
“Lietuvių Operos Tėvas,” 
buvo muzikos mylėtojų pa
gerbtas 60-metinėj jo am
žiaus sukaktyje. '■

Kiek pirmiau Kaune įvy-
fe

PASINAUJINĄ SUSIKIRTI
MAI CHINIJOJE

Tientsin, Chinija.—Asso
ciated Press rašo, kad chi- 
nų komunistų vadai įsakę 
jiems užimti visus kaimus 
ir miestelius Tientsino sri
tyje ir pietinėje Hopeh pro
vincijos dalyje. Įvykę nau
jų musių- tarp komunistų ir 
chinų tautininkų armijos.

ROLANDAI NEŽADA
INDONEZAMS LAIS

VOS RESPUBLIKOS

publikos. Indonezai, girdi, 
turės piliečių lygias teises 
su holandais, bet užsieni
nius Indonezijos reikalus 
kontroliuos Holandija, ir 
nebus leista indonezams 
vartoti savo kariuomenės 
ar policijos kitaip, kaip tik 
pagal Holandijos valdžios 
duodamus patvarkymus.

Prisipažino Japonų 
Generolas Homma

Manila, vas. 6. — Japo
nų generolas Masaharu 
Homma teisme prisipažino, 
kad jo įsakymu buvo su
ruoštas “mirties maršavi- 
mas” 70,000 amerikonų ir 
filipinų belaisvių Bataane. 
Tame maršavime žuvo bei 
liko nužudyta 17,000 belais
vių.

London. — Anglijos libe
ralai ragina padaryt san
tarvės sutarti su Franci j a.

Nikaraguoj, Vidu rinėje 
Amerikoj, atrasta naujos 
žibalo versmės ties Puerto 
Cabezas.

ORAS. — Bus šalčiau.
................ ......................................................................... -■■■■— ................................................. f...................    ■

Pauley Siūlė Demokratų Partija
$300.000 Kyšių už Žibalą

London.— Jungtinių Tau
tų Saugumo • Taryba atlaikė 
slaptą posėdį. Dvi valandas 
ėjo ginčai dėl Sovietų skun
do prieš Anglijos karinį ki
šimąsi į vidujinius Graiki
jos reikalus. Duota keli pa-

ko literatinis vakaras, kur 
skaitė savo kūrinius rašyto
jai Cvirka, Venclova, Čiur
lionienė, V i e nuolis-Iškaus- 
kas, Simonaitytė, Miškinas, 
Churginas, Graičiūnas, Ląs
tas, Čižauskas, Katinas ir 
Rleimeris. Jaunas rašytojas 
Gorodeckis labai sėkmingai 
perskaitė naują dramą var
du “Pergalė.”

Valstybinė 'leidykla išlei
do rinkinį jauno poeto Vy
tauto Montvilos eilėraščių.
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Naujas Teisingos 
Samdos Priešą 

Manevras
Washington. — Atžaga 

reiviai demokratai ♦sena 
riai iš pietinių valstijų ve 
ištisą dieną trukšmavo, ne 
leisdami senatui balsuot s 
manymo, kuris reikalau, 
palaikyt teisingo darbai 
samdymo įstaigą. Jie išviei 
su reakciniais republikc 
nais planuoja pakišt bill 
dėlei valdinių raštinių lėši 
vietoj teisingos samdos su 
manymo.

48 senatoriai pasir 
prašymą apribot ginčus d 
to sumanymo ir leist jį bal 
suoti. Tarp pasirašiusių yr 
demokratai senatoriai G 
fey, Kilgore, Barkley, Wag

Syrija ir Lebanas Jau 4 Kar 
tus Skundė Analus ir Francu 

žus Jungtinėms Tautoms
London. — Syrija ir 

banas jau ketvirtą kart 
per 20 dienų skundėsi Ju 
tinių Tautų susirinkim 
prieš anglų ir francūzų ki 
riuomenės laikymą tuo! 
kraštuose. Skundas sa 
jog Anglijos ir Francij 
kariuomenės buvimas te 
laužo Lebano ir Syrijos ne
priklausomybę ir 
gręsia taikos suardymu. Sy 
rija ir Lebanas todėl reika 
lauja tuojau pašalint iš ter 
francūzų ir anglų kariniu 
dalinius.

Republikonai prieš Pensiją 
Prez. Roosevelto Našlei
Washington. — Respubli 

konai kongresmana 
McGregor ir Rich sustabdi 
skyrimą $5,000 metinė 
pensijos prezidento Roose 
Velto našlei. Sako, tai 
nesvarstytas klausimas. T 
kią pensiją gauna 5 kito 
prezidentų našlės.

•J

Toledo, Ohio. — Dėl plif 
no stokos Spicer fabrikai 
paleido 4,000 darbininkų.

siūlymai daryti nuolaidus i 
abiejų pusių. Vienus tokius 
pasiūlymus atmetė Angliji 
o kitus Višinskis, sovietini) 
delegatų vadas. Pranešama 
jog anglų ir Sovietų atsto 
vai, galų gale, sutiko atsi 
klausti savo valdžių kas lie
čia pasiūlymą, kuris neat 
meta kaltinimų iš Soviet) 
pusės ir ne visai pateisi 
Anglijos politiką Graikija 
j e. Anglijos delegatui Bevi- 
nui nepatiko šis siūlymas.

Montvila buvo vokiečių nu 
žudytas.

Netrukus bus išleisti 
t 

knyga Salomėjos Nėries 
lėraščių. Kartu bus išleist 
tomas atsiminimų ir e 
raščių, pašvęstų šiai mil 
šiai pirm laiko poetei.
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Kas Bus Su “Išvietintaisiais?”
Anglų ir amerikiečių okupuotoj Vo

kietijoj dar yra apie milionas taip va
dinamų “displaced persons”—“išvietin- 
tųjų.” Tai didžiumoj įvairių tautų hitle
rininkai, liaudies ir demokratijos prie
šai.

Kada buvo sudaužyta Hitlerio karo 
mašina, tai Vokietijoj buvo apie 12,000,- 
000 kitų tautų belaisvių,—žmonių, atva
rytų verstiniems darbams, ir bėglių. 
Virš vienuolika milionų žmonių sugrįžo 
į savo šalis, iš kur jie pareina, bet tar
pe 800,000 ir 1,000,000 atsisako grįžti. 
Dabar jie visi nuduoda “demokratais,” 
nors daugelis atvirai prisipažįsta, kad 
jie yra “volksdeutsch”—kas reiškia: “vo
kiečių giminaičiai.” Jie sakosi esą “ko
munistų ir Sovietų Sąjungos priešai” ir 
jie bijo grįžti į savo šalis.

Dar tarpe “displaced persons” yra da
lis ‘gerų žmonių, kurie 'arba suklaidinti 
antidemokratines propagandos, arba ne
gali išvykti, nes stovyklose viešpatauja 
hitlerininkų teroras. O su jais susisiekti 
reikia per kunigus ir hitlerininkus.

Bendrai, jų stovyklose viešpatauja hit
lerininkai, leidžia laikraščius, veda agi
taciją, kursto prieš Sovietų Sąjungą, Ta
rybų Lietuvą, Lenkiją, Jugoslaviją ir 
Bulgariją. Buvo atsitikimų, kad tuos, ku
rie nori grįžti, fašistai skaudžiai sumu
šė.

Yra speciales Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos komisijos, kurios jau milionus 
piliečių grąžino ir nori šiuos grąžinti. 
Bet fašistukai bijo grįžti, nes jie pra
sikaltę prieš liaudį, o daugelį tų, kurie 
grįžtų, tai įbaugina. Fašistai net sudarė 
lenkų, jugoslavų, lietuvių batalionus >bei 
anglų ir amerikiečių globoj savo armijas.

Jie gauna valgį, aprėdalus ir kitas 
reikmenis iš Anglijos ir Amerikos armi
jų sandėlių, taipgi iš UNRRA. Fašistai 
patenkinti. Jie net eiles rašo garbindami 
“displaced persons” padėtį. Bet taip am
žinai negali būti. Anglija ir Jungtinės 
Valstijos amžinai nenorės šerti nieko ne
dirbančius šimtus tūkstančių žmonių. 
UNRRA negali amžinai jais rūpintis, nes 
UNRRA iždą sudaro valstybės, įmokė-’ 
damos tam tikras sumas, jų tarpe So
vietų Sąjunga, Lenkija, Jugoslavija ir 
kitos.

Todėl apie “displaced persons” ateitį 
kilo klausimas Jungtinių Tautų Organi
zacijoj. Jugoslavijos atstovas pasiūlė, 
kad, jeigu kurie į keturis mėnesius ne
grįš į savo šalis, tai jiems daugiau nie
ko neduoti. Anglija ir Amerika tam prie
šinasi. ,,

Dabar Sovietų Sąjungos atstovas, pro
fesorius A. Rautiunian, reikalauja pir
miausiai padaryti galą kvislingų ir iš
davikų besidangstymui pabėgėlių vėlia
va. -Antra, tuojau lageriouse turi sustab
dyti bent kokią agitaciją ir propagandą 
prieš Jungtinių Tautų Organizacijos na
rius. Trečia—panaikinti r e a k c i n inkų 
viešpatavimą lageriuose ir suteikti gali
mybę laisvai grįžti į namus tiems, kurie 
nori grįžti.

Atrodo, kad Tarybų Sąjungos pozicija 
bus priimta. Kitaip juk negali būt. Hitle
rininkai, fašistai, kvislingai ir smeto- 
njninkai amžinai negali būti šeriami ir 
užlaikomi, kaip koki penimiai. Jų karo 
provokacijoms ir terorui prieš nekaltus 

| piliečius turi būti padarytas galas.

Anglija atšauktų savo armiją! Egiptas 
protestuoja prieš Anglijos armiją!

O kas darosi Anglijos okupuotose Vo
kietijos ir Austrijos srityse? Ir ten an
glų politika yra žalinga. Vasario 4 d. 
iš Municho prisiuntė ilgą straipsnį Mr. 
R. Daniel, kuris nurodo, kad Anglija tu
ri po ginklu 170,000 lenkų, jugoslavų ir 
kitų bėglių, anti-semitų ir Sovietų Są
jungos priešų.

Vasario 5 d. rašo H. L. Matthews iš 
Londono, kad “Anglijos užlaikoma lenkų 
armija sudaro Italijoj ir Europoj taikai 
pavojų ir kas nors turi būti tuo reikalu 
daroma.”

Koki yra faktai? Mr. Ji. L. Matthews 
rašo, kad Anglijos parlamente ruošiasi 
prie diskusijų: kodėl Anglija laiko ga
lingą lenkų armiją vadovystėj generolo 
W. Anderso. Ta armija yra fašistinė, 
anti-demokratinė ir anti-semitinė.

Generolo Anders’o antras lenkų kor- 
pas stovi Italijoj. Jis išlavintas, apgink
luotas ir pasiruošęs. “Ką ten lenkai da
ro?”—stato klausimą korespondentas ir 
atsako: “Lenkai yra apginkluoti, išla
vinti ir tik laukia įsakymo užpulti So
vietų Sąjungą.”

Toliau korespondentas rašo, kad tą 
lenkų armiją pilnai užlaiko Anglija. Ji 
moka! lenkams algas. Jos komanda daro 
planus, su-lenkų ..armijos komanda. Tas 
yra žinoma' Maskvai. Pravda ir Naujasis 
Laikas rašo, kad; ta lenkų armija atvirai 
ruošiama karui prieš demokratinę Len
kiją ir Sovietų, Sąjungą. Jos nariai slap
tai vyksta į Lenkiją ir ten žudo demo
kratinės valdžios, žmones ir demokrati
nius veikėjus. O'Anglijos valdžia kelia 
protestą prieš Lenkijos valdžią, būk ji 
užsiima teroru prieš savo politinius opo
nentus !

Antras lenkų korpas Italijoj puola 
demokratinius Italijos žmones, daro po
gromus ant darbininkų namų. Užpuldi
nėja komunistų, socialistų ir darbo uni
jų centrus. Jeigu tik kur pamato raudo
ną vėliavą, tai lenkai puola žmones ir 
žudo. Už žmogžudystes lenkus negali 
teisti Italijos teismai, nes jie skaitomi 
Anglijos okupacijos armija, žmogžu
džiai yra neva “teisiami” pačių lenkų ar
mijos vadų, bet visada išteisinami.

Panaši lenkų armija stovi ir Anglijos 
okupuotoj Vokietijos dalyį. Jau ir Jung
tinių Valstijų okupuotoj Vokietijos'da- 
lyj susiorganizavo Lenkų Brigada iš 7,- 
000 anti-semitų ir anti-demokratų, kaip 
rašo Daniel, ir iš 10,000 “Jugoslavijos 
Karališka Armija.” Šios anti-liaudiškos 
armijos veda plačią propagandą už karą 
prieš Sovietų Sąjungą, demokratinę Len
kiją ir Jugoslaviją.

Argi neaišku, kad tokia padėtis, to'kis 
anglų elgėsis yra žalingas taikai ir pra
gaištingas žmonijai? Ir jeigu tam nebus 
padarytas galas, jeigu Anglijos imperia
listai nebus priversti atsisakyti nuo šios 
karo politikos, tai pasaulio taika bus pa
vojuj.

Graikijos Mini si erto ir Žmonių 
Balsas

Graikijos užsienio ministeriu buvo J. 
Sophianopoulos. Jis buvo Londone, kada 
Sovietų Sąjunga įteikė reikalavimą, kad 
Anglija ištrauktų armiją iš Graikijos. 
Anglijai paklusni Graikijos valdžia įsa
kė tam ministeriui teisinti anglų armijos 
palaikymą. Jis atsisakė ir išvažiavo na
mo.

Kol jis parvyko, tai jo vietoj jau rado 
paklusnesnį ministerį. Buvęs ministeris 
sako, kad Graikijoj padėtis yra baisi, 
kad siaučia baltųjų — reakcininkų tero
ras, kad būsimi rinkimai bus vienpu
siški.

Graikijos Komunistų Partijos sekre
torius Nicolas Zachariades išleido pa
reiškimą, kad busimi rinkimai, kurie turi 
įvykti kovo 31 d., bus neteisingi. Da-1 
bartinė valdžia laiko kalėjimuose apie 
15,000 komunistų ir demokratų. Graiki
jos demokratinė liaudis boikotuos tuos 
reakcininkų paruoštus balsavimus po an
glų durtuvų protekcija.

UKRAINIEČIAI FAŠIS
TAI NEPASITENKINĘ 

LIETUVIŠKAIS FA
ŠISTAIS

Viena smetonininkė rašo 
Amerikos Lietuvyj apie tai, 
kaip ji buvo nuėjusi į fašis
tinio ukrainiečių laikraščio 
(Philadelphijoj) Amerika 
redakciją ir ką ji ten girdė
jo. Jai tiesiog buvo pasa
kyta :

“ N e u žsigau k ite, meldžiu, 
jei taip atvirai pasakysiu: 
Lietuviai yra neprotau jau
čiais.” (Kitais žodžiais: dur
niai—L. Red.)

Nusigando smėtonininke: 
Kaip tai galima sakyti; kad 
lietuviai (žinoma,, čia kalba 
eina apie . kryžiokus) yra 
neprotaujančiais? Argi jie 
neprotingesni už visą pa
saulį? Kas gali sakyti, kad 
durni esą Smetonukas, Kar- 
piukas, Grigaitis arba Ši
mutis?. .. Bet, štai, ukrai
nietis ^fašistas taip pasa
kė!.. v;

Toliau:

“Neprotaujančiais!” — nu
stebus staiga pertraukiau jo 
kalbą. “Na, ką-gi jie tokio 
padare, kad jūs drįstate ir 
tai dar viešai, akyvaizdbje 
manęs, lietuves, taip paže
minant lietuvius, išsireikšti?!

—Tik pamanykite pati,— 
toliau tęsė jie, kur-gi čia yra 
protavimas? Mūsų veikėjai, 
po vadovyste daktaro Luko 
Mišugos New Yorke taip lie
tuvių, kaip ir latvių, ir • estų 
veikėjams buvo padarę pro
poziciją pasiūlymą, kad su
daryti bendrą didelį tų tau
tų veikėjų komitetą, kad iš
vien ir pasekmingiau kovo
jus už tikrąją laisvę visų 
mūs tėvynių, bet jie atsisakė 
nuo to.

“Kodėl?” — Paklausiau.
“Todėl, atsakė jis, kad jie 

dar ir dabar didžiuojasi sa
vomis neva tai nepriklauso
momis tėvynių valstybėmis. 
Bet tame dalyke, tai jau sa- 
vaimi mintin skverbiasi klau
simas, kuri šaRs daugiau lais
vesnė: Lietuva,. Latvija, Es- 
tonija ar Ukraina? Bet, kaip 
aš sau protauju, yra pastaro
ji.” •

Šis “incidentas” parodo, 
kad ukrainiški fašistai yra 
didžiai nepasitenkinę lietu
viškų kryžiokų akcija. Pas
tarieji, kaip matome, aklai 
susirišo su lenkiškais fašis
tais, su O’Konskiu, Rozma- 
reku ir kitais tipais, pa
miršdami, jog yra ukrainie
tiški ’ fašistai. Pastarieji, 
berods, nebuvo pakviesti

Anglijos Pražūtinga Politika
Jungtinių Tautų Organizacijoj An

glijos valdonai bando išsiteisinti, kad jų 
armija, būdama Graikijoj, “nesudaro pa
vojaus taikai.” Tuo pačiu kartu iš viso 
pasaulio kampų žinios atneša faktus, ' * 
kad Anglijos politika yra pragaištinga 
taikai. Jos armija žudo Indonezijos žmo
nes! Lebanonas ir Syrija reikalauja, kad

Ar prisidėjai prie įsteigimo Amerikos 
Lietuvių Kultūrinio Centro? Jei dar ne, 
tai pasiskubink.

Lietuvių Darbininkų Namo Bendro
vės Šerų kaina $25.00. Galite pirkti ir 
daugiau kaip vieną serą.

Dienraščio Laisvės spaustuvė yra ge
riausia įruošta lietuvių spaustuve Ame
rikoje. Atlieka spaudos darbus draugi
joms ir bizniams.

Kokių tik spausdintų reikmenų jūs 
norite, Laisvės spaustuvė atliks greit ir 
patenkinančiai. Kreipkitės:

Laisvė, 427 Lorimer St., Brooklyn, 6, 
N. Y.

nei į “visuotiną kongresą,” 
neigi į “misiją.” Tuo tarpu 
lenkiški fašistai tiesiog 
viešpatavo “v i s u o t iname 
kongrese” Chicago j e. Len
kų fašistų “literatūrą” lie
tuviški klebonai net savo 
bažnyčiose skleidžia parapi- 
jonims.

Ukrainietiški fašistai no
rėtų eiti išvien: su lietuviš
kais, latviškais ir estiškais 
fašistais, sudarant bendrą 
“komitetą kovai už laisvę.” 
(Supraskit: už fašizmo at- 
steigimą tuose kraštuos.)

Po to visko Am. Liet, ko
respondentė priduria:

“Tad, jei tas teisybe, kaip 
man sakyta, tai iš tikrųjų, 
tie mūsų veikėjai vadai, su 
kuriais tie ukrainiečiai tarė
si, yra neprotaujančiais. . ”

Jie, nurodo koresp., einą 
išvien su lenkais fašistais, 
'kurie dar vis neišsižada 
Vilniaus, bet atsisako išvien 
eiti su ukrainietiškais fašis
tais.

Amerikos Lietuvio kores
pondentės akimis žiūrint, 
visas dalykas .yra nei šuva 
nei katė. i

Kaip matome, Smetonu
kas nori turėti daugiau sa
vo eilėse razbaininkų arba 
muštukų, kurie kumštimi 
“k lauš imus išsprendžia.”. 
Šiuo savo, pasakymu Sme
tonukas parodo, kad fašis
tai negali apsieiti be raz- 
bajaus, be kovos. Jo taria
masi^ “komunistėlis”, aiš
ku, jeigu sakė ką nors apie 
Lietuvą, tai sakė apie sme
toninę - fašistinę Lietuvą, 
smerkdamas fašizmą. Tiek 
to!

Svarbu čia priminti štai 
kas: jeigu Smetonukas taip 
labai pasigenda “daugiau 
tokių vyrų,” tai kas būtų, 
jei kurią nors gražią dieną 
atsirastų “plačiapetis ir 
tvirtų, rankų” yyrašjr mos
telėtų . bent vieną j am pa
čiam į snukį? O tai gali bū
ti, jei’ Smetonukas taip la
bai pageidaus ir prie to 
žmones akstins. Ką tuomet 
Smetonukas ir jo pakalikai 
sakys?

Antra: Smetonukas tnėra 
Amerikos pilietis, jis ■ šion 
šalin buvo priimtas kaip pa
bėgėlis,—kas jam davė tei
sę kurstyti Amerikos žmo
nes prie kautynių?!

SMETONOS IR PILSUDS
KIO IŠAUKLĖTI 

BANDITAI
Kanadiečių Liaudies Bal

sas rašo:
“Londone sėdėjusios lenkų 

valdžios š^Uniilkai Lenkijoje 
suskilo. Vieni perėjo prie lai
kinosios valdžios, o kiti virto 

r banditais. Jie slapstosi po 
miškus ir žudo valdžios žmo
nes. Per kelis mėnesius jie 
nužudė 2,000 lenkų valdinin
kų.

“Panašiai smetonininkai el
giasi ir Lietuvoje. Daugelis 
iš jų slapstosi ir puldinėja 
vyriausybės šalininkus ir sim- 
patikus. Jie išžudytų visus 
savo oponentus, jeigu tik ga
lėtų, kaip kad naciai plana
vo.

“Tai prie kokio sugedimo 
■ nusirito Smetonos ir Pilsuds
kio režimų c žmonės. Lauki
niais .užpuolikais pasivertė. 
Naktimis užpuldinėja žmo- 

ineš,! kurie vargsta, prakai- 
Utuoja, kad atsteigti karo nu- 
teriotus kraštus.

“Tokiems žmonėms negali 
būti jokio"pasigailėjimo. Tai 
bjauresni žmonės už sveti
mus priešus. Jie žudo savo 
tautiečius, brolius ir seseris, 
ir sunkina jų, gyvenimą. Ir 
tik už tai, kad jie pasirinko 
moderniškesnį kelią.”

Chungking. — Amerikos 
generolas Marshall žada 
plačiai apkeliaut Chiniją.

SMETONUKAS JIEŠKO 
RAZBAININKŲ

Julius Smetonukas andai 
buvo nuvykęs į Worcester} 
fašistiniam frontui tvirtin
ti. Jis ten buvb, aišku, vai
šinamas ir girdomas, nes 
Worcesteryj, kaip ir kitur, 
dar yra smetoninių liekanų, 
kurios mano, būk Smetonu
kas didelis žmogus ir, jei ko 
gero, kada nors dar gali at
sisėsti į užtroškusiojo savo 
tėvo sostą Lietuvoje!

Ir štai jam ten1 bebalia- 
vojant, priėjo prie jo, kaip 
jis rašo Dirvoje (š. m. va
sario 1 d.), tūlas fašistukas 
iš Lawrenciaus ir pareiškia, 
kad Lawrencuj turėjęs “dis
kusijas su vienu bolševiku.” 
Pastarasis, girdi, pareiškęs 
fašistukui, kad Amerikoje 
būsiant revoliucija ir viskas 
bus O. K.

Ten pat Smetonukas ra
šo: - . *

“Baigęs savo pasakojimą, 
mano prietelius iš Lawrence, 
žvilgterėjo į mane ir tarė: 
‘O vieną kartą drožiau ko
munistėliui į snukį — tris 
kartus apsivertė. Labai jau 
negražiai apie Lietuvą kalbė
jo, tai nebeiškenčiau.’ Stiprus 
vyras tas mano prietelius" — 
ne taip aukštas, bet plačia
petis ir tvirtų rankų. Dau
giau tokių mums reikia.”

Musų Parama Lietu 
vos Liaudžiai

Paskutinės dvi telegra
mos iš Lietuvos, gautos nuo 
A. Bimbos rodo, kaip giliai 
yra įvertinama mūs teikia
ma Lietuvos liaudžiai para
ma.

“Sausio 24 d. buvo atga
benta į Vilnių 90 tūkstančių 
svarų drabužių.” Kitoje te
legramoje vėl sako: “Iš So
vietinio uosto yra persiun
čiama į Vilnių 156 dideli 
pundai (belos) drabužių, 25 
dėžės batų ir 92 dėžės įvai
rių reikmenų.”

Be abejo, jog šiuomi lai
ku jau bus uostą pasiekęs 
ir dešimtas, mūs didžiau
sias siuntinys. Jaučiu, jog 
kožnas, bent kuomi prisidė
jęs prie tų, jau Lietuvą pa
siekusių drabužių, batų ir 
kito ko, širdyje jaučia, kad, 
“ir mano triūso lašelis pa
siekė garbingąjį tikslą.”

Kaip tai gera, kad, kuo
met Lietuva savo visas, jė
gas koncentruoja baisaus 
karo paliktų žaizdų užgy- 
dymui, mūsų pastangos žy
miai palengvina jiems tame 
sunkiame pasimojime.

Maršuodarni po keturis - greta, tūkstantis veteranų vyrų ir moterų išėjo pikietuoti 
Western Union telegrafų firmos įstaigą, 60 Hudson St., New Yorke, užmejįsdami 
solidarumą su streikuojančiais American Communications Association (CIQ) na
riais? Jiemaršavo šaukdami, kad ir veteranai yra darbininkais taipgi.

Per penkis metus Lietu
vos valdžia pasibrėžė atsi- 
kelt iš po karo griuvėsių. 
Per tuos penkis metus 
jiems ten reikės visokios 
pagalbos. Juo mes daugiau 
galėsim jiems pagąlbos pa
siųsti, tuomi anie, greičiau 
atsikurs. Padidinkime pa
galbos siuntimą! Čionai 
Amerikoje beveik kožnas 
yra pamėgęs turėti bent po 
kelias eiles drabužių ir ba
tų, kuomet karo nuteriotose 
šalyse keli dalijasi pora ba
tų bei šiltesniu rūbu. Prie 
tam, daugelyje lietuvių ko
lonijų da visai nėra pasi
darbuota Lietuvos paramai, 
o kitur labai mažai nuveik
ta.

Geresni Daiktai Atsiun
čiami

Siuntinių Priėmimo Cent
re, Brooklyne, drabužių 
daugiau netaisoma, nes ne
ištenkama spėkų. Reikalin
gus valymo, tai atliekama. 
Kolonijų Komitetai drabu
žius paruošia pusėtinai ge
rai. Siuntinių ateina gan 
net iš tolimų kolonijų. Pa
skutinėmis dienomis gauta, 
labai geroje tvarkoje, net 
iš Butte, Montana. Kad ir 
ne po didelį kiekį, bet kuo
met visi sudedama į krūvą, 
pasidaro gera krūva.

Rochester, N. Y. kolonija 
labai rūpestingai darbuoja
si; jie nuolatos prisiunčia 
tai šio tai to. Neseniai jie 
prisiuntė .keletą baksų, ma
tyt kur dirbtuvėje gavę, ne
didelių kavalkų storos odos, 
tinkamos .batų puspa- 
džiams. Seniaus, reikalin
gus taisymui batus Komi
tetas duodavo taisyti, dabar 
siunčiama netaisyti ir kar
tu siunčiama visokios reik
menys, kaip tai, špagata, 
siūlai, guzikai, šniūreliai 
batams, muilas, maistas 
skardinėse ir visokia me
džiaga, kas tik atrodo yra 
praktiška.

Susisiekimams kiek gerė
jant, mūs siunčiama para
ma tikslą pasiekia jau vidu
tiniai greitai. Dirbkime da
bar, kol mūs Tėvynei Lie
tuvai parama yra labiausiai 
reikalinga.

K. Petrikienė.
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KAUNO APSKRITIES DARBO VALSTIE
ČIU JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

1945 m., rugsėjo 23 d. iš 
pat ryto keliais, vieškeliais 
į Kauną skubėjo virtinės 
delegatų, žvalaus jaunimo. 
LKP(b) Kauno Miesto Ko
miteto Partinio Švietimo 
Namuose linksmai grojo 
dūdų orkestras. Čia susirin
ko apie 200 jaunimo iš Kau
no apskrities.

Šie jaunuoliai delegatai 
išrinkti kaimų ir miestelių 
jaunimo. Jie suvažiavime 
aptarė einamojo momento 
klausimus ir nustatė veiki
mo gaires.

Pranešimą apie kaimo 
jaunimo uždavinius padarė 
rašytojas Petras Cvirka.

—žmogus gyvena vieną 
kartą ir reikia žiūrėti, kad 
tas gyvenimas būti) pras
mingas, kilnus ir kad senat
vėje teiktų šviesių prisimi
nimų, — pradėjo drg. Cvir
ka. — Amžiais žmonės ko
vojo, aukojosi ir siekė ge
resnio, laimingesnio gyveni
mo. Jau Didžioji Prancūzų 
r e v o 1 i u c ija buvo didelis 
žmonijos bandymas išsiva
duoti iš vergovės pančių. 
Spalio Revoliucija Rusijoje 
—buvo pirmas sėkmingas 
žmonijos žingsnis į naują 
gyvenimą, į naują pasaulį, į 
socializmą. Tai buvo didžiu
lis progreso stumeklis. Tik
tai įvairaus plauko fašistai 
šią didžią revoliuciją te- 
šmeižė. Jie ir šiandien 
šmeižia tarybų valdžią, ta
rybinę tvarką, tradicijas ir 
visa, kas darbo žmogui yra 
brangu. Jaunimas neturi 
pakliūti į tokių šmeižtų pin
kles.

—F a š i s t i n iai išgamos 
šiandien tebetrukdo mums 
dirbti atstatomąjį Tarybų' 
Lietuvos darbą, kelti darbo 
žmonių gerovę. Mūsų visų 
pareiga yra griežtai kovoti 
su šiais fašistų parsidavė
liais, — tęsė drg. Petras 
Cvirka.

—Visi lietuviškai vokiškų 
nacionalistų banditų gaujų 
s k 1 eidžiami prasimanymai 
žlugo. Kokiomis skraistėmis 
jie besidangstytų, tačiau 
yra visiškai aišku — jie vir
to pamiškių plėšikais, ra
mių beginklių gyventojų už
puldinėtojais, žudikais, va
gimis. — Jie mato savo ga
lą ir, prieš nukrisdami į be
dugnę, stengiasi nužudyti 
juo daugiau, geresnio gyve
nimo siekiančių, žmonių.

Toliau rašytojas Petras 
Cvirka apibūdino fašistinės 
Vokietijos ir Japonijos su
triuškinimą. ‘

Amžiams žlugo vokiškų ir 
japoniškų fašistų ordos. Su
skaitytos dienos ir įvairia
plaukių jų palikuonių, fašis
tinių išgamų. Jaunimas tu
ri drąsiai ir toliau dalyvau
ti šioj garbingoj kovoj, kad 
galutinai pašalinti iš mūsų 

• žemėą lietuviškai vokiškuo
sius banditus, — baigė savo 
pranešimą drg. P. Cvirka.

Po drg. P. Cvirkos kalbos 
išstojo kalbėti visa eilė val
stiečių jaunuolių.’

Jonavos valsčiaus nauja
kurė komjaunuolė Barkaus- 
kaitė Bronė sako:

—1940 metais iš tarybų 
valdžios gavom, žemės. Ir 
mums sušvito laiminga die
na. Tačiau neilgai džiaugė
mės. Atėjo vokiečiai ir lie
tuviški buožės vėl viską iš 
mūsų atėmė. Brolį vokiečiai 
išvarė Vokietijos katorgon, 
iš kurios nebegrįžo. Tarybų 
valdžia vėl mums grąžino 
žemę, davė gyvulių, padar
gų ir mes vėl džiaugiamės 
tarybiniu gyvenimu. Nors 
buožių sūneliai iš pamiškių 
mums trukdo atkuriamąjį 

; darbą, bet ir jie bus nušluo

.

ti. Tarybų valdžia, padedant 
kaimo jaunimui, grąžins ra
mybę ir į mūsų kaimus.

E n e r g ingais žingsniais 
ateina prie tribūnos A. Pa
nemunės naikinamojo būrio 
kovotojas Juozas Mačiulis.

— Matydamas pragaiš
tingas fašistinių nacionalis
tų piktadarybes, aš įstojau 
į savo valsčiaus naikinamą
jį būrį ir naikinu be pasi
gailėjimo banditus, — kal
bėjo jis. — Kviečiu visą 
darbo valstiečių jaunimą 
aktyvi on kovon prieš ban
ditus, tarybinio gyvenimo 
duobkasius.

Komjaunuolis Jonas Mi- 
nevičius papasakojo suva
žiavimo dalyviams fizkultū- 
rininkų įspūdžius iš kelio
nės į Maskvą.

—Sužavėtas didžiule įvai
rių tautų fizkultūrininkų 
švente Maskvoje, uoliai mo
kiaus, kad galėčiau tinka
mai atstovauti lietuvių fiz- 
kultūrininkus, — sako jis.— 
Atvykus Maskvon, mus la
bai šiltai priėmė komjau
nuoliai. Vienoje patalpoje 
gyvenome labai draugiškai 
šešių respublikų fizkultūri- 
ninkai.

Mačiau didįjį vadą ir mo
kytoją draugą Staliną. Ta
tai yra mano gyvenimo di
džiausia laimė, — baigė pa
sakojimą Minevičius.

Darbo valstiečių jaunimo 
s u v a ž i a v imą pasveikino 
Kauno karinės įgulos dali- 
nys. Įgulos kovotojų ir 
komjaunuolių vardu sveiki
no suvažiavusius ir pasakė 
kalbą kapitonas Solujano- 
vas.

LKP (b) Kauno Apskri
ties komiteto sekretorius 
drg. Čipkus savo išsamioje 
kalboje plačiai apibūdino 
tarybinį jaunuolį. “Mokytis, 
būti doru ir pavyzdžiu ki
tiems, karštai mylėti savo 
tarybinį kraštą, gyvenimu 
ir darbais būti tarybiniu 
patriotu, jausti atsakomy
bę prieš savo liaudį, šit 
koks turi būti tarybinis kai
mo jaunuolis.” ,

—Jaunimas turi būti par
tijos ir vyriausybės nutari
mų įgyvendinimo organiza
torius. Per penkmetį mes 
turime savo kraštą ne tik 
atstatyti nuo vokiškosios 
okupacijos griuvėsių, bet 
padaryti mūsų Tarybų Lie
tuvą tokią gražią ir laimin
gą, kokia ji dar niekad nė
ra buvusi.

Vilkijos valsčiaus jaunuo
lis Kociųnkevičius papasa
kojo, kad Vilkijos vals
čiaus jaunimas, gražinda
mas savo kraštą,, pavieške- 
lius apsodino medeliais. 
Taip pat drg. Kociunkevi- 
čius kvietė jaunuolius akty
viai dalyvauti valstybinių 
prievolių pristatymo plano 
įvykdyme.

—Laiku atliktos pristaty
mo prievolės užtikrins na
šų darbą fabrikams. Juk 
mums, darbo valstiečiams, 
reįkia juo daugiau pramo
ninių ir kitokių preKių, — 
sakė drg. Kociunkevičius. 
—Jaunimas didelė jėga ir 
krašto ateitis. Mes turime 
Tarybų Lietuvą padaryti 
gražią ir laimingą.

—Draugai — energingai 
kreipėsi į s u v a ž i a vusius 
jaunuolius Kalvaitis iš Bab
tų valsčiaus. — Visą okupa
cijos metą mes net svajoti 
nedrįsome, kad galėtume 
taip laisvai susirinkti ir ap
tarti savo reikalus.

Šit aš 5 ha valstiečių sū-> 
nūs. Aš nieko gero nema
čiau nei prie Smetonos, nei 
prie vokiškosios okupacijos. 
Prie smetoniško fašizmo

darbo valstietis per naktį 
šaldavo su bekonu, kad ry
to metą jį pusdykiai atiduo
ti kapitalistams. Bet tie lai
kai jau nebegrįš. Tarybų 
valdžia darbo valstiečių ge
rovę kelia, rūpinasi jų liki
mu. Tik fašistiniai banditai 
iš pasalų trukdo mūsų dar
bą. Jie žudo nekaltus darbo 
valstiečius. Jaunimas prieš 
šiuos kraugerius turi akty
viai kovoti. ‘

Pabaigoje kalbėjo LLKJS 
Kauno Apskrities komiteto 
sekretorius drg. Usačiovas. 
—Šiandien jau sudaužyti iš
oriniai mūsų Tėvynės prie
šai. Tik buržuazinių, nacio
nalistų gaujos tebedrumsčia 
Tarybų Lietuvos darbo val
stiečių ramų darbą ir gyve
nimą. Bet mes, visi kaip vie
nas, susiburdami apie tary
bų valdžią, vykdydami ta
rybų valdžios uždavinius, 
išdaužysime šiems miško 
žvėrims dantis.

Jaunimas visada
pirmųjų eilėse. Jis ir dabar, 
Tarybų Lietuvos apvalyme 
nuo fašistinio raugo, turi 
suvaidinti svarbiausi vaid
menį, — baigė drg. Usačio
vas.

S u v a ž i a v imas priėmė 
kreipimąsi, kuriame nusi
brėžė Kauno apskrities dar
bo valstiečių jaunimo veiki
mo gaires. Suvažiavimas iš
rinko apie 20 atstovų į res
publikinį valstiečių jauni
mo suvažiavimą, kuris spa
lio mėnesį įvyko sostinėje

LAIŠKAI Iš LIETUVOS Lauksime iš jūsų laiškų.
Oktavija ir Domas Jonušai,

Vaičaičių kaimas,

buvo

Kauno Pionierių Rūmuo
se įvyko suvažiavimo daly
viams koncertas.

K. Brinkis.

Chungking. — čiang Kai- 
shekas pranešė, kad vyksta 
derybos tarp Chinijos ir So
vietų dėlei bendro Man- 
džurijos kasyklų naudoji
mo.

Detroit tebeina derybos 
tarp CIO unijos ir General 
Motors.

Z. Stasiulis, Elizabeth, N. 
J., gavo iš Lietuvos sekamą 
laišką, rašyta 24 d. rugpjū
čio, 1945:

Šiandien gavom iš jūsų 
laišką. Tai skubinam duoti 
jūms atsakymą. Pirmiausia 
visus 'sykiu sveikinam. Esa
me labai pasiilgę, kaip se
suo sesers gali pasiilgti, ir 
džiaugiamės, kad jūs visi 
esate sveiki ir gyvi.

Dabar aprašysiu apie sa
vo padėtį. Žinote, kad ten, 
kur mes gyvenam, nėra 
vieškelio, nei didelio kelio. 
Už tai ir nukentėjom nuo 
karo kuomažiausia. Iš apy
linkės miestų labiausia nu
kentėjo Skuodas. Iš jo tik 
vardas vienas beliko. Vokie
čiai buvo įsitvirtinę vienoj 
pusėj Skuodo, o rusai an
troj, ir taip šaudėsi beveik 
nuo spalio mėn. 10 d. iki 
Kalėdų. Paskui nutolo. Bet 
miesčiuką visai sugriovė. 
Ilakiams kliuvo, bet neper- 
daug. Bažnyčia ir keletas 
namų yra nukentėję. Bet 
šiaip vaizdas nepakeista. 
Sedoj buvo neilgas susirė
mimas ir yra visiškai su
griauta buvę vidury mies
to mūrinės krautuvėlės ir 
keletas namų sudeginta, bet 
šiaip nedaug tenukentėjo. 
Kalvarija visai nenukentė
jo. Ten visą laiką buvo ru
sų vyriausias Latvijos fron
to karo vadas. Visi žmonės 
buvo išvaryti iš miestelio 
beveik iki karui baigiantis. 
Telšiai visai nenukentėjo. 
Kiek daugiau nukentėjo 
Mažeikiai. Visa Vandens 
gatvė išdeginta ir šiaip 
daug namų sugriauta.

Mes visa apylinkė su sa
vo lūšnelėmis išlikome, 
nors nešėm sunkią naštą 
per visą žiemą; išgyvenome 
su kariuomene. Žinoma, 
bendrai imant rusai žmonės 
geros širdies, bet nėra nie
ko be išimčių. Taigi, galite 
suprasti, kad vargom, bet

visi pavalgyti dar turime 
ir neskaitome, kad tatai bu
vo bėda, kad tik po savo 
pastoge likome. Dar gyvu
lių liko. Tai pasitaisysime, 
per vienus kitus metus nei 
žymės nebus.

Beniušienės sūnus Juoze
lis tarnauja armijoj būtino
joj tarnyboj, bet kad jau 
karas yra prie galo, tai tiki
mės, kad pasimatysime.

Apie valdžios gerumą nie
ko dar tikro negalime paša-' 
kyti. Prievolės yra žymiai 
mažesnės, kaip prie vokie
čių, o kito dar nieko. Tebė
ra dar karo stovis, taip, kad 
sunku spręsti, kurie jie dėl 
mūšų bus geresni.

Aš tik norėčiau, sesute ir 
švogeri, kad jūs gautumėte 
iš mūsų šį laišką ir sužino
tumėte, kaip mes gyvenam.

Su širdies skausmu turiu 
pranešti, kad netekome sa
vo vyresniosios dukrelės, 
mirė prieš dvejus metus. 
Beturime tik vieną dukrelę 
Ruselę. Gal užaugs nors ta 
viena mums ant džiaugsmo.

Brolis Anicetas yra dabar 
išvežtas ' į Telšių ligoninę. 
Skrandžio liga serga. Ka
žin ar pasveiks. Martynas 
irgi sergąs. Vaikščioja dar, 
bet yra ligonis.

Mūsų brangieji, esam 
jums dėkingi už laišką. Dė
kojam, už mums pavestą 
turtą. Dirbame kiek pajė
giame. Esam pavalgę. Me
tus turime neblogus, tik be 
galo daug lietaus; pas mus 
lija ir lija kasdieną. Plau
name vasarojų. Šiaip taip 
suimsim. Tik su rugių sėja- 
lais kiek blogiau.

Bendrai imant,. Lietuva 
nelabai tenukentėjo. Rusai 
neterįojo, skaitydami mus 
savais, o vokiečiai bėgdami 
nesuspėjo. O paskui orlai
vių beturėjo visai mažai ir” 
bombarduoti negalėjo.

Sudie. Likite sveiki.

Mažeikių apskritis.
Kristina Tolis, Waterbu

ry, Conn., gavo iš Lietuvos 
nuo savo brolio sekamą laiš
ką, rašytą rugpjūčio 1 d., 
1945:

Brangi sesute ir švogeri.. 
Sulaukėm nuo jūsų laišką. 
Nebežino jom nei kaip 
džiaugtis. Iš didelio džiaug
smo net verkėme. Kasdien 
perkalbam, ar mūsų mylimi 
broliai ir sesutės Amerikoj 
žino apie mūsų verkimą ir 
dejavimą. Žinoma, ir pas 
mus kiti džiaugiasi iš kitų 
nelaimės.

Mes karą pergyvenom lai
mingai. Mūs neužmušė, ne
sužeidė. Kol kas gyvenam 
laimingai. Mūsų m y Įima 
mamutė šiemet žiemą pa
simirė, sausio 27 d.

Dabar gyvenam neblogai. 
Turime mėsos, duonos so
čiai pavalgyti. Bet yra žmo
nių labai vargstančių. Pas
kutinius drabužius parduo
da už duonos kąsnį. Karo 
mes daug nematėm tokiam 
kampely, toli nu$ miesto ir 
gelžkelio. Žinoma, karo or
laiviai mus baugino. Viskas 
praėjo žaibo greitumu. Ma
no dviejų brolių nėra. Ka
rui einant pasitraukė, ir 
šiandien nėr žinios, ar jie 
gyvi, ar nebėr ant svieto. 
Bernardo vaikų taipgi nė
ra; kariaujant pasitraukė. 
Vlado Radausko irgi vaikų 
nėra. Senukas vienas gyve
na. Agotytė ir Adelytė šiuo 
sykiu sveikos. Visokių nuo- 
tikių turėjo visos.

Prašysiu jūsų, sesute, at
siųskite mums amerikoniš
kų laikraščių.

Geriausių linkėjimų.
Jūsų Brolis ir Broliene.

Grand Rapids, Mich. — 
Protligių gydytojai pripaži
no, jog protiniai sveikas 
protestonų kun. Frank E. 
Siple, kuris nunuodijo savo 
dukterį, 17 metų.

Pasakaitė Apie Juodą 
Šunį:

Aną vakarą aš pamačiau 
šunį — juodą, t r u m p a is 
glodniais plaukais, biskį di
desnį už mano šeimoj buvu
sįjį. Šuva gulėjo kampely j 
prie tūlos čeverykų krautu
vės durų. D r e b ė d a m as, 
stengdamasis kiek galint la
biau susispaust, bandyda
mas tarp priekinių kojų su
šildyt savo šąlančią nosį. 
Drebanti jojo nugara glau
dėsi prie akmeninės sie
nos ... Šuva išrodė taip su
vargęs, taip išalkęs ir taip 
apgailėtinas, jog net būrys 
vaikogalių, kurie visuomet 
naudojasi proga pakankinti 
gyvulius, nutilo ir nedrįso 
šio vargšo erzinti.

Aš spėjau, gal jis priklau
so kuriam nors krautuvėj, 
esančiam pirkėjui ir laukia 
savo šeimininko išeinant. 
Keletas žmonių išėjo iš 
krautuvės, bet nei vienas 
nepatėmijo šunelio. Vėliau 
iš krautuvės išėjo keli as
mens kartu (lyg ir viena 
šeimyna) ir šuva pasiryžo 
prisijungt prie tos grupės; 
jisai ėjo paskui, kartais už
bėgdamas priekin ir steng
damasis atkreipt į save ei
nančiųjų domę... Aš irgi 
pasekiau juos, bet toliau, 
einančiųjų tankumyne, jie 
dingo man iš akių...

Po kokios valandos laikoj 
man teko vėl pro tą pačią 
čeverykų krautuvę grįžti 
ir.. .drebantis juodas gyvu
lėlis vėl tame pačiame kam
pe beviltiškai spaudėsi prie 
šaltos akmeninės sienos... 
Regimai, ir ši paskutinioji 
jo pastanga susirast sau 
malonės buvo taip pat ne- j 
pasekminga, kaip ir visos 
pirmesnės pastangos..

Manyje buvo pakankamai 
tam šuneliui užuojautos, 
tačiaus mano užuojauta bu
vo bevertė, nes abu mudu 
radomiesi veik vienokioje 
padėtyje. J. B arkų s.

- frj

t

M

LAISVES BAZARAS
Tris Dienas Šokiai ir Kiti Įdomumai

Washington© Gimtadienį
VASARIO 22 FEB.

Salė Atdara 5 P. M.
____ Muzika nuo 7 P. M.
■ggerz.:____ _________ :____

šeštadienį i
VASARIO 23 FEB.

Salė Atdara 3. P. M. 
Muzika nuo 7:30 P. M.

GRAND PARADISE HALL
»

318 GRAND STREET BROOKLYN. N. Y.
KAMPAS HAVEMEYER STREET

Sekmadienį, Pabaiga
VASARIO 24 FEB.

Salė Atdara 1 P. M.
Muzika nuo 7 P. M.

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
GROS AMERIKONIŠKUS IR LIETUVIŠKUS 

KAVALKUS ŠOKIAMS

Sekmadienį, Feb. 24, Šeimynų Popietis |
Čekerių Turnamentas, Žaislas Moterim ir Vaikam 1

■

Nuo 2 iki 4:30 P. M. Įžanga Nemokamai Visiems 1

FEB. 22 DAINUOS AIDO CHORAS 
I 

Vadovaujant Aldonai Anderson
FEB. 24, DAINUOS SIETYNO CHORAS

Iš Newark, N. J., vadov. Walter Žukui

» ' > I'. , (

Daugybės sudovanotų daiktų ir daiktelių, kurie bus išparduodami nepaprastai žemomis 
kainomis. Būkite bazare ir pasinaudokite gera proga.

= ĮŽANGA VISAIS VAKARAIS 35c ASMENIUI (TAKSAI ĮSKAITYTI)
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AKIMIRKA PEKINĖ-
STEBETINA KNYGA 

♦ 
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(Tąsa)
Grįžę namo, Tseng’ai rado telegramą: 

Jao’as žemiausiai dėkoja už išgelbėjimą 
ir globojimą mylimos dukraitės Mu- 
lan’os. Žada netrukus atvažiuot.

Tą naktį Mulan’a ir Mania ilgai ir 
jaudinančiai kalbėjosi. Jiedvi prisižadė
jo būt kaip tikros seserys, prisaikintos 
seserys, viena kitai padėt ir visa kuo da
lytis. Mania norėjo žinot, ar Mulan’a 
pasidaboja Sunią. Ši atsakė, kad ne: ji 
geriau pasidabojanti Činią, vyresnįjį, už 
jo mandagumą. Bet Činią mylėjo ir Ma
nia, tai ji pasiūlė Mulan’ai ištekėt už Či- 
nios, o ji būsianti jam sugulove, — tai ir 
gyvensią jiedvi vis draugėj. Mulan’a sa
kėsi nori būti bernioku, nes berniokai 
turį daugiau laisvės. Jos vyresnis brolis 
Tijen’as esąs pusėtinai išpaikintas mo
tinos ir padykęs, bet jis labai bijąs, tėvo.

Už keleto savaičių atvažiavo pas 
Tseng’us ir Mulan’os tėvas Jao’as. Boa
serai jau buvo beveik apgalėti, nors kur 
nekur jie vis da plėšikavo šiaurinėj Chini- 
joj. Našlė karalienė pabėgo ir slapstėsi 
kur. Kunigaiktis Čing’as ir ministeris 
Li Hunčang’as vedė taikos sutartis su 
svetimomis šalimis. Chinijai daug padė
jo viena dainininkė Sai Čirihua, vieno 
ambasadoriaus sugulovė. Ji su juo gyve
no bent keliose svetimose šalyse, pramo
ko svetimų kalbų ir paskui buvo perkal- 
bėtoja diplomatiniose sutartyse. Per jos 
įtaką didelė Chinijos dalis išliko nenute- 
riota karo, nes ji padėjo greičiau susitai
kyt.

Kai Jao’as atvažiavo į Tseng’us, jo 
dėkingumui nebuvo galo. Jis stačiai pa
tvarkė, kad Mulan’a savo išgelbėtojus 
vadintų savo “antrojo gyvenimo tėvais.” 
Pavadinimas gudrus ir ne be pamato. 
Pamatysite paskiau, kaip tie žmonių gy
venimo takai visaip juos sunarplioja ... 
Net iškilminiais rūbais buvo Jao’as pa
sirėdęs, lyg kad kokiai retai parodai ar_ 
kokio gubernatoriaus priėmimui: su ana 
tradicine mandarino skrybėle, papuošta 
didžiule povo plunksna, su juodu palaidu 
siautalu.

Ir nuo to karto Mulan’a Tseng’ą ir 
Tseng’ienę vadino tėvu ir motina ir jau
tėsi, kaip namie. Sudieu sakydami, 
Tseng’ų vaikai pasižadėjo atvažiuot į 
Jao’us pavasarį, o'Mania raudoto raudo
jo persiskjrdama.

Mania dabar jautėsi droviai vieniša 
be Mulan’os. Savo pusbrolius Tseng’u- 
čius .jinai laikė ištolo nuo savęs, kaip ir 
pridera jau subrendusiai aukštos kilmės 
merginai. Šaltosios Rasos dieną, vaikš
čiodama sau viena svajingai po sodą, ji 
pirmą kartą pajuto lytinį patraukimą ir 
•meilę Pingiai. Tačiau ji ir nuo jo laikėsi 
iš tolo, sulig tradiciniais papročiais. Tik 
vieną kartą koridoriuj Pingia, praeida
mas pro šalį, įsidrąsino paimt ją už ran
kos, ir tatai jiemdviem suteikė neišdildo
mai malonų pojūtį. Bet tuojau ir vėl 
prasišalino, kad kas nepatėmytų ir gar
bes merginai nepritemdytų.

Mania tapo tipinga šiaočie — nekalta 
mergaitė, su visomis tradicinėmis tobu
lybėmis. Išmokyta daug ko nelaukt iš 
gyvenimo, nusileist, pasiduot, mažiau už 
vyrą turėt bet kokio smagumo ir laisvės.

Važiuodama Mulan’a su tėvu namo, 
mate daugely vietų karo padarytas žaiz
das. Tačiau Jao’ų namai Pekine išliko 
nepaliesti, nes bokserai siautė kitam 
miesto krašte. Bet jų vasarnamis ant 
Vakarini^ Kalnų buvo visiškai išpūstė- 
tas, išvogtas*.

Mulan’a jautriai persakė namiškiams 
savo patyrimus ir tapo lyg kokio romano 
herojus. Ji augo h’ brendo stebėtinai, 
puikiai. Sulaukusi keturiolikos metų, ji 
padėjo motinai namų tvarką prižiūrėt. 
Buvo artima ir meili savo dviem metais 
jaunesnei sesytei Močou’ai ir mažyčiam 
broliukui Afei’jui. Bet suxvyresniuoju 
Tijen’u nesuteikdavo.

Pavasarį Tserig’ai persikėlė į Pekiną 
ir dažnai atsilankydavo pas Jao’us. Šie 
irgi atsilygindavo tuo patim. Ir dažnai 
siųsdavo vienas kitam dovanas. Iš Jao 
vaistų ir arbatos krautuvės eidavo į 
Tseng’us netik kąd kokie vaistai ir stip-

rylai, bet ir visokie brangūs skanėstai, 
kaip kregždžių gūžtos, rekinų (shark) 
pelekai, tigro kumpiai, laukinių obuolių 
vynas, vyne marinuoti vėžiai. O atgal iš 
Tsengų grįždavo irgi netuščios kašelės.

Kadangi jųjų buveinė buvo netoli — 
15 minučių pėsčiam nueit, tai vaikai pa
prato bet kada pereit pasikieminėt. Vie
ną vakarą, atgal grįždamos Mulan’a ir 
Močou’a stabtelėjo pažiopsot į krautuvių 
langus. Ant gatvės kampo govėda žmo
nių stebėjo vieno atleto magijos išdaigas 
ir seansus: kaip jis ranka be peilio, tik 
delno kraštu pia,ustė keturių colių sto
rumo smiltinį akmenį. Kaip jis paskui 
patiesė ant žemės žalią skarelę ir paskui, 
atidengęs, pakėlė dubenį karštų ryžių su 
keptais vėžiais.

Įsismaginę, sesutės užėjo į vieną įdo
mybių ir smalsumų namuką, nusipirko 
ąpcukruotų obuolių. Ranka sukdamos 
šmaikštę, tėmijo judamus paveiksliu
kus. Staiga kas tai taip skaudžiai įžnybo 
Mulan’ai ranką, kad jai net saldainis iš
krito ant aslos. Tai buvo jos vyresnysis 
brolis Tijen’as. Jis jai da ir per žandą 
užvažiavo plaštaka ir išrėkino, kam jos 
valkiojas, kur nereikia: girdi, jūs mer
giotės, jum čia nevalia. Mulan’a buvo 
perimta apmaudo ir, parėjusi su sesute 
namo, jau norėjo pasiskųst motinai, bet 
susiturėjo — tai taip ir perėjo. Bet mer
gaitėm buvo skaudu jaust tą skirtumą 
tarp vyrų ir moterų. Todėl jos atsidėję 
klausydavo, kaip tėvas pasakoja apie 
“naujovines merginas” — su gražiom 
nenuspaudytom kojom, laisvai sau ei
nančias, kur tik nori, moderniškai išmo
kytas, persiėmusias vakarų idėjomis.

Bet Tijen’as buvo motinos išlepintas, 
išdykęs vaikiščias. Mat*, jis buvo “meilės 
vaikas,” gimęs už 5 mėnesių po vestuvių. 
Jojo motina buvo trečiaeilio pirklio duk
tė, nei skaityt nei rašyt nemokėjo, bet 
tik namų apyvokos. O jos vyras Jao’as, 
jaunas būdamas, buvo siaustas ir uvė
rus. Paskiau jis surimtėjo, apsivedė 
ir ėmė gilintis į laisvamanių taoistų filo
sofiją. Savo bizniui tvarkyt jis paskyrė 
žmonos brolį Feng’ą. Su sūnum jis apsi
eidavo griežtai, ir Tijen’as tėvo labai bi
jojo*

Kai Tijen’as kitam vaikui su peiliuku 
įpiovė veidą, tai jį tėvas, prie medžio pri
rišęs, taip smarkiai pripairijo, kad pas
kui reikėjo lovoj gulėt keletą dieną. Bet 
tas jauniklio nepataisė, ir su juo daug 
buvo keblumų.

Abi dukraitės — Mulan’a ir Močou’a 
augo sau gražios, ramios, naudingos 
mergytės. Namų ruošoj jos daug ką pa
sidarydavo ir pačios. Ir šiaip turėjo mo
teriško apsukrumo ir praktiškumo. Ar 
tai kieno vardadienis, ar sutuoktuvės, ar 
pakasynos ar koks pokylis, jos jau iš- 
anksto turėdavo visa ką sužymėta, ir 
motinai nereikėjo galvos laužyt. Jos vi
sus gimines žinojo, visus keblius susi
giminiavimų vardus.

Kai Mulan’a, tai ji ir vaistus ir žoles 
gerai žinojo, iš pažiūros, iš lapelių, iš 
kvapo. Bet ji turėjo ir “neigiamų” palin
kimų — netinkamų rimtai, gražiai iš
augintai chinaitei. Mulan’a mylėjo gra
žiai švilpaut ir dainuot operų arijas, ir 
už tai jos tėvas visai nebarė, dar ir pa
guosdavo ir pamokydavo ir pats, nes 
jis pats labai mylėjo meną, teatrus, dai
nas. Ir visi namiškiai mėgo, tik neišsi
davė taip ryškiai, santūriai laikydavosi. 
Į teatrą dažnai 'nueidavo kad ir Jao’ienė 
su Linksmąja Giesme. Plačių po vyžių 
laisvamanis Jao’as tuoj pasigaudavo 
naujas idėjas, kurios jau pradėjo keisti 
Chinijos visuomenę. ‘

Apie Mulan’ą dažnai ir jaudinančiai 
svajojo jos “prisaikintoji sesuo” Mania. 
Tseng’ams persikėlus gyventi į Pekiną, 
namie pasiliko senelė su viena liguista 
senmerge ir keliomis tarnaitėmis. Ma
nia irgi da čia tebebuvo, nes artinosi 
lyg ir “zadušnos” dienos: senelė rengė
si iškilmingai minėti Manios tėvo, o sa
vo seservaikio mirtį. Ji tam tikslui pa
sikvietė iš kaimo ir Manios motiną. At
važiavo iš Pekino ir Tseng’ienė su Pin
gia.

(Daugiau bus) 3

. Patikrinti sutarti, padarytą Detroite tarp Chrysler 
Corp, ir United Auto Workers (CIO), kuria einant gau
ta 18%c per valandą daugiau mokesties, susitelkę (iš 
kairės): UAW Chrysler Divizijos direktoriaus padėjė
jas Joseph Rubin ir direktorius Norman Matthews, 
darbo santykių direktorius Robert W. Conder ir padė
jėjai George Huth ir John D. Leary. Fordas taipgi su
tiko1 pasirašyti sutartį, pakeliancią algas po 18c.

WORCESTER, MASS.
Netikėta Žinia

Teko pastebėti, kad drg. R. 
Mizara nebenori kandidatuoti 
į Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo prezidento vietą. Tai, 
iš tikro net man teko nusimin
ti.

Pasirodo, kad mūsų organi
zacijoj ne taip yra, kaip ki
tose organizacijose. Kitur vir
šininkai visokiais būdais sten
giasi pasilaikyti organizacijos 
vadovybėj. Bet pas mus visai 
kitaip: patys prašo paliuosuo- 
ti iš "atsakomingos vietos, ži
noma, tas labai gražu ir mes 
galime tarti drg. Mizarai daug 
ačiū, kad jis per tiek metų 
mums ištarnavo ir daug ko 
mus pamokino. Bet ar nebūtų 
geriau, kad drg. Mizara dar 
patarnautų ? Manau, dar ne 
pervėlu jo paprašyti. Karas 
pasibaigė. Bet mes turime dar 
daug kliūčių. O kadangi drg. 
Mizara yra apsipratęs, tai jam 
yra lengva. Aš prašyčiau nuo

bartinis. Jis su visoms kuo
poms sutinka ir yra darbštus 
tam darbui. Pasirodo, kad ir 
rūpinasi šitoj mūsų organiza
cijoj taip, kaip geras tėvas sa
vo vaikais, ir nebandykime jį 
ištraukti iš šitos vietos, kur jis 
dabar yra. Tai mūsų Susivieni
jimas augs ir bujos.

Petras Plokštys, 
LDS 57 Kuopos 
Užrašų Sekr.

LENKAI PLĖŠIKAI JAN
KIŲ UNIFORMOSE

New Yorko Times kores
pondentas R. Daniell rašo, 
kad fašistiniai lenkai, sam
domi Amerikos oficierių 
Vokietijoj, aprengti jankių 
uniformomis ir ginkluoti 
amerikiniais ginklais, daž
nai plėšia gyventojus ir da
ro įvairius kitus krimina
lius žygius.

PITTSBURGH, PA.
Reikalauja, Kad Valdžia Pa

imtų Plieno Išdirbystes

Sausio 23 dieną įvykusiame 
Plieno Darbininkų Politikos 
Komiteto mitinge, kur dalyva
vo 175 žymiausių streiko va
dų, padarė atsišaukimą į pre
zidentą Trumaną, kad pati 
šios šalies valdžia turėtų pa
imti tas dirbtuves į savo ran
kas. Atsišaukimas daug maž 
skamba sekamai:

Pati valdžia turi leisti dar
ban tuos fabrikus, lėšavusius 
jai bilioną dolerių; o jei ne, 
tai “reikia šiuos fabrikus pa
vesti tokiems privačiams asme
nims, kaip Henry J. Kaiser, 
kuris priėmė prezidento spren
dimą ir pakėlė darbininkams 
algas; arba valdžia turėtų 
tuos fabrikus operuoti, iki 
plieno korporacijos įvykdys 
prezidento sprendimą,” sako 
Plieno Darbininkų Politikos 
Komiteto pareiškimas.

Komitetas taip pat pareika
lavo, kad teisingumo depart- 
mentas Washingtone ištirtų 
plienlo kompanijų sąmokslą su
naikint darbo unijas. Komite
to pjareiškimas nurodo, kad 
“pirmojoj sausio’ savaitėj di
džiųjų korporacijų ir pamati
nių pramonių atstovai atlaikė 
slaptą susirinkimą New Yor
ke” ir išdirbo planus, siekian
čius suardyti Wagnerio Darbo 
Santykių Įstatymą.

Kartu komitetas reikalavo 
atsaukt 1942 m. taksų įstaty
mą, kuris atleidžia korporaci
joms šimtus milionų dolerių 
taksų.

Pasinaudodamos tokiomis 
dovanomis, korporacijos už
daro fabrikus ir nesiskaito su 
unijomis.

Netenka abejoti, kad jei 
korporacijos nujaustų, jog tie 
žygiai bus vykdomi iš valdžios 
pusės, jos juo greičiausiai iš
pildytų darbininkų reikalavi
mus.

Nežiūrint, kaip mūsų vy
riausybė bando išsisukinėt nuo 
darbininkų ir pataikauti darb
daviams, bet greičiau ar vė
liau ji turės imtis tų priemo
nių, ko unijos šiandien reika
lauja. Unijistas.

savęs ir varde LDS 57 kuopos, 
kad jis dar vieną terminą pa
tarnautų.

Kitas dalykas, pasirodo, 
kad jau mūsų sekretorius drg. 
Gasiunas statomas į preziden
to vietą. Tai ne būtinas reika
las statyti jį į prezidentus, 
to vietą. Tai ne būtinas reika- 
kaip jis, jeigu biskutį ir n ato
kių, kurie galėtų būti kandi
datais į prezidento vietą. Bet 
kaip dabartinis mūsų sekreto
rius drg. Gasiūnas, tai mes to
kio sekretoriaus neturėjom ir 
neturėsime. Nors, tiesa, mūsų 
pirmi sekretoriai buvo geri Ir 
niekam nenusikalto, bet toli 
gražu, nebuvo tokie, kaip da-

Jau 11 savaičių tęsiasi 
streikas prieš General Mo
tors.

Telef. HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

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

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

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

VALANDOS: g g Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

(jį.e—9—a S--S—» £—«>* s-S-a ♦įj,

| GREEN STAR BAR & GRILL t
Į LIETUVIŠKAS KABARETAS į
<Į> T

{Kas nori gražiai laįką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina t
• pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. <|>

4>
X ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. |
I Geriausias Alus Brooklyne *

t O’ pARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ f
X □ □ □ X

I 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. |
T (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698 <|)

CHARLES J. ROMAN Ė
(RAMANAUSKAS) ®

Laidotuvių • 
Direktorius J

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

1113 Mt Vernon St. »
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 *

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, NTT.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tek EVergreen 4-9508

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
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.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Išgelbėjo 496 Nuo Su 
lūžusiu Laivo

K e t c h i kan, Alaska. — 
Pranešama, kad jau visi 
496 asmenys išgelbėti nuo 
sulūžusio Yukon laivo. Už
plaukęs ant povandenines 
uolos, laivas pusiau perlū
žo.

STREIKAS PRIEŠ CLEV- 
ELANDO LAIKRAŠČIUS 

PASIBAIGĖ
Cleveland, Ohio. — Visą 

mėnesį streikavo spaudin- 
tojai (pressmanai) prieš 
tris Clevelando dienraščius. 
Dabar sugrįžo dirbti, paves
dami tam tikrai komisijai 
spręst savo ginčą dėl algų 
priedo. Spaudintojai reika
lavo pakelt algą 14 iki 15 
dolerių per savaitę. Pirm 
streiko jie vidutiniai gauda
vo po 53 dolerius.

Policisto Užmušėjo Nesuseka

Pirmosios pastangos susekti 
užmušėją policisto John B. 
West, dirbusio kelių sargu, 
kol kas nepavyko.

Policistas buvo rastas mirš
tantis savo tarnybinėj maši
noj ant Nathan Miller žemės, 
netoli Syosset, Nassau, L. I. 
Menama, kad jis buvo pagavęs 
kokį aršų kriminalistą ir jį ve
žė policijon, bet kad vežama
sis jį primušė ir jo paties re
volveriu sušaudė.

Buvo bandyta susekti žmog
žudį su sekliais šunimis, bet 
jie greit prarado pėdas. Spėja, 
kad jis pasiekęs viešąjį kelią 
nuvažiavo savo sėbrų mašina 
ar šiaip pasivėžindamas.

LLD 1-mo Apskričio Atsišaukimas į
Kuopų Valdybas ir Narius

Draugai ir Draugės!
Mes gyvename nepaprastam 

laikotarpyj. Viso pasaulio 
žmonija, pergyvenusi didžiau
sio ir žiauriausio antrojo pa
saulinio karo skaudžias lekci
jas, pasimokino.

Daugelio Europos šalių liau- 
logiškos išvados, 

kapitalistinės siste- 
yra paremta pne- 
išnaudojimu, impe- 
karai yra nėišven-

d is priėjo 
kad prie 
mos, kuri 
spauda ir 
rialistinįai 
giami.

Todėl dabar daugelio šalių 
liaudis, su pagelba Raudono
sios Armijos, nuslopino buržu- 
'azijos pasipriešinimą ir ant 
kapitalistinės sistemos griuvė
sių budavoja naują socialisti
nį pasaulį, kuriame nebus iš
naudojimo ir imperialistinių 
karų.

Nauja socialistinė gadynė 
jau išaušo ne tik mūsų tėvų 
žemėj Tarybinėj Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estonijoj, bet ji aušta 
ir Francijoj, Lenkijoj, Jugo
slavijoj, čechoslovakijoj ir be
veik visame Europos žemyne 
užviešpataus liaudies valia!

Mes žinome, kad spauda 
yra galingiausias ginklas kla
sių kovoj. Ir įvertindami spau
dos rolę, mes patapom nariais 
Literatūros Draugijos, kuri 
yra išleidusi 52 knygas. Mes 
džiaugiamės turėdami savo 
namuose knygyną neišse
miamą apšvietos šaltinį. Mes 
didžiuojamės, kad estme ap
sišvietę, klasiniai sąmoningi 
darbininkai. Todėl mūsų par-

Nori algos pakėlimo? Turėtumei gėdytis!”

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Langines, 
Jules, Jurgensen.

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

eiga yra organizuoti ir šviesti 
atsilikusius mūsų brolius ir se
seris lietuvius darbininkus. 
Mūsų tikslas bus pasiektas tik
tai tada, kad sumobilizuosime 
visus Amerikos pažangiuosius 
lietuvius ir lietuves į Lietuvių 
Literatūros Draugijos eiles!

Turėdamas mintyj kas vir
šuj pasakyta, LLD l-rno Aps
kričio Komitetas, atsišaukia į 
j lis, draugės ir draugai, kvies
damas prie nuoširdaus veiki
mo apšvietos dirvoj* visos dar
bininkų klasės labui, ir jau an
tru kartu siūlo sekantį veik
los programą:

1) Viena iš svarbiausių pa
reigų kuopų valdybų ir susi
rinkimų yra tuoj metų prad
žioj iškolektavimas iš narių 
duoklių — palaikymas jų 100 
n u oš. geram stovyj.

2) Tampriau susirišti su 
tarptautiniu judėjimu, pasiųs
ti delegatus į svarbesnes kon
ferencijas.

3) Remti Vilnį, Laisvę ir ki
tą darbininkišką spaudą ir ne
pamiršti paaukoti LLD Ap
švietos Fondui.

4) Teikti moralę ir materia
le paramą Lietuvos liaudžiai 
atsteigimui karo sugriautos 
Tarybų Lietuvos.

5) Laike vajaus, kuris pra
sidėjo su šių metų 1 d. vasario 
ir tęsis iki 1 d. gegužės, kiek
viena LLD mūsų Apskričio 
kuopa turi pasiskirt naujų na
rių gavimui kvotą 
dyti.

Pirmo Apskričio 
k e šio vajaus turi 
150 naujų narių.

6) Laike vajaus
kimų reikia turėti prakalbė- 
les arba paskaitėles. ■

7) Laike vajaus mažųjų to
limesnių kolonijų Apskričio 
kuopos — • RoUkford, Gary, 
Aurora, Westville ir Wauke
gan — privalo tuojau sureng
ti prakalbas su koncertine 
programa. Kalbėtojus ir dai
nininkus parūpins Apskričio 
Komitetas.

Daugeliui kuopų yra pri
siųsta per mažai paskutinės 
laidos knygų “Bernardo Gaye- 
lio Klaida.” Kurie nariai jau 
perskaitė šią knygą, yra pra
šomi perduoti tiems nariams, 
kurie jos negavo, arba priduo
ti Vilnies raštinei, o iš ten bus 
aprūpinti tie nariai, kurie kny
gos negavo.

Vajaus paakstinimui, per
eitais metais turėjome lenkty
nes su 2-ru Apskričiu.

šiais metais konferencija 
nutarė iššaukti į lenktynes 
LLD 10-tą ir 15-tą Apskričius. 
Jeigu jie sutiks, turėsime lenk
tynes.

Pasistengiame, draugai ir 
draugės, kad, kaip ir perei
tais metais, lenktynių garbės 
vėlukas tektų 1-mam Apskri
čiui.

Didžiųjų kuopų vajininkai, 
gavę 10 naujų narių, bus ap
dovanoti auksiniu garbės žen
kleliu; o mažesnių kuopų va
jininkai tą patį gaus už 5 nau
jus narius.

Visos kuopos, nepamirškit

išrinkti vajininkus ir išpildyt 
savo kvotą.

Jei visos kuopos šį veiklos 
programą išpildys — pasek
mės bus geros.

A. Yuris, pirm.,
S. Vėžys, sekr., 
6214 N. Mozart 
Chicago 45, Ill.

Detroit Mich
ir įmonės užveizda. Jis atsisa-j HELP WANTED—FER^AUS 

npto-i ir sustoti. Jis tačiau REIKALINGOS MOTERYš

st

Lawrence, Mass

Vėlesnes Aukos Lietuvos 
Žmonių Paramai

Lietuvių Pilietinimo Pašal
pos Kliubo susirinkime surink
ta $7.31. Pridavė A. Litvinie- 
nė. Aukavo U. Kasparkienė ir 
V. Varančienė po $1. Kitų, 
smulkesniais aukavusių, rinkė
jos nepaėmė vardus. A. Lit- 
vinienė taipgi aukavo savo 
metinę algą, kaipo iždininkės 
Moterų Pažangos Kliube — 
$6. M. Batulevičius pridavė 
Mr. !Zubo auką, savo pridėda
mas padarė $2. Jonas Šiur- 
maitis (daugeliui žinomas, 
kaipo Morkūnas) per M. Povi- 
laiticnę pridavė $20. šiurmai- 
tis yra apsigyvenęs tolokai 
nuo Detroito, turi pirkęs nuo
savybę palei Cass Lake, arti 
Pontiac, Mich.. Atrodė, kad 
jau jis ir pamirš lietuvius. 
Vienok Jonas labai gražiai at
siminė Lietuvoj žiauraus 
išvargintus žmones.

Bravo, jums, drauge 
maiti.

Ar jau visi girdėjote
rengiamą Lietuvos žmonių pa
ramai bazarą, kovo 30-31 dd., 
Draugijų, salėj ?’ Kurie jau ži
note, praneškite tiems, kurie 
dar nežino. Taipgi, kurie pri
tariate šiam Lietuvos šelpimo 
darbui, prisidėkite su dovana 
dėl bazaro. Nėra skirtumo, 
maža ar didelė dovana, komi
tetas širdingai įvertins jūsų 
paramą.

LPTK širdingai dėkoja 
siąpis už aukas ir rėmimą

kė netgi ir sustoti. Jis tačiau 
sulaikytas.

Du. karo veteranai sugrą
žinti nuo įmonės. Juos perkal
bėjo kiti karo veteranai laiky
tis išvien. a v

Elęctrp-Motive .streikieriams 
pagelboii. atęjo plieno ir že
mės ūkio padargų streikuojan
ti darbininkai, kad sudarius 
masinį pikietavimą. UAW lo- 
kalo 719 nariai irgi prisidėję 
prie pikietavimo.

Unijos garsiakalbiai paskel
bė du mitingus 
Brookfielde.

Manoma, kad 
įmonėje norima 
žyti, bet pirmos pastangos ne
pavyko. Darbininkai atsakė 
masiniu pikietavimu ir dideliu 
pasiryžimų laimėti algų pakė
limą.

Kelios kitos elektros įmo
nės jau susitaikė, pakeliant 
darbininkam saigas, čionai 
betgi streikas tebeina.

streikieriams

McCook GM 
streikas lau-

karo

šiur-

apie
Seattle, Wash

D.

ir ją išpil-

ribose lai
buti gauta

po susirih

MOTERYS VALYMUI
OFISŲ BUDINKUOSE 
LENGVAS DARBAS 

50C Į VALANDĄ 
SUPERINTENDENT 119 W. 57 ST.

____________________

OPERATORĖS
Patyrusios prie 
Singer Mašinų 

Garantuotas Nuolatinis 
Darbas 

LENGVAS DARBAS 
GERA ALGA

KREIPKITĖS 
224 SMITH STREET

PERTH AMBOY, N. J.
(2-ro« LUBOS) 

Tel. Perth Amboy 4-2709

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORES 

.SINGER
Nuolatinis darbas prie aptraukime 

sėdynėms padurkų. 
GERA ALGA

JOHN B. SALTERINI « 
510 EAST 72ND ST. 
NEW YORK CITY 

Prie York Ave.

a

3

(38)

Pavykę Pietūs
Puikiai pavyko LDS 125 

kuopos ir LLD 37 kuopos ben
drai surengti pietūs, 27 d. 
sausio. Publikos dalyvavo ne
mažai. Visi pasitenkino .val
giu ir gėrimu. Linksmai šne
kučiavosi. Bevalgydami pagy
rė gaspadines už sutaisymą 
tokių skanių pietų. Gaspadines 
buvo: V. Taraškienė, M. Mil- 
vidienė, A. Supetrienė, E. Kra- 
likauskienė, E. Sukackienė. 
Prie stalų patarnavo jaunuolė 
M. Sukackaitė.

Pabaigus pietus valgyti, 
prasidėjo programa. Pirminin
kas S. Penkauskas pakvietė 
Tekstilės Darbininkų Unijos 
(CIO) organizatorių S. Petkų 
pakalbėti unijos reikalais. Jis 
nurodė, kaip darbininkai turė
jo laikytis vienybėje ir orga
nizuotis. Priminė American 
Woolen Kompanijos manev
rus, kaip kompanija nenorėjo 
pakelti darbininkams algas 15 
centų į valandą. Bet kuomet 
pamatė darbininkų stiprumą ir 
vienybę, tai turėjo išpildyti 
unijos reikalavimą. S. Petkus 
yra jaunas vyras, gimęs Hart
ford, Conn. Tik sugrįžęs iš lai- svarbaus darbo, 
vyno tarnybos, ištarnavęs tris 
metus. Pirma įstojimo į laivy
ną buvo unijos organizato
rium. Jis priminė savo tėvą, 
kariam jis sakydavo, kad su
siorganizavę darbininkai išsi- 
•kovos dvi savaites apmokamų 
vakacijų. Tai jo tėvas sakyda
vo, kad to nebus. Bet dabar 
taip yra. Jo tėvas vėliau pasa
kė: “Vaikeli, teisybę sakei.”

Pabaigus S. Petkui kalbėti, 
pirmininkas pakvietė drg. A. 
Tarašką, išduoti raportą iš De
mokratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimo, kuris įvyko lap
kričio'23-24 dd., Pittsburghe. 
Raportas buvo turiningas ir 
geras. Visi klausėsi atydžiai ir 
raportą priėmė vienbalsiai. 
Draugas Taraška labai nuo
sekliai išdavė raportą.

Pirmininkas S. Penkauskas 
atsišaukė į susirinkusius aukų 
Lietuvos žmonių paramai. Su
aukota $20.80. Po $1 aukojo: 
M. Trakimas, E. Aleksonienė, 
J. Kuodis, K. Vaikšnoras, Ig. 
Razulavičius, P. Garlonis, M. 
Davidonis, A. Dumbrauskas, 
B. Chulada, R. Chulada, J. 
Saulėnas, S. Penkauskas, A. 
Taraška, D. Sukackis, J. Ma- 
savičius. Po 50c: P. Tama
šauskas, J. Milvidas, J. Slai- 
vienė, 
Večkys, 

Tariu 
jams.

Lietuvai Pagalbos 
Komiteto vietinio 
pirmininkas Ig. Chulada atsi
šaukė į susirinkusius, kad au
kotų Lietuvos žmonėms dra
bužių ir čeverykų. Taigi, ger
biamieji, surinkite drabužius 
ir prisuokite komitetui. Mes 
matome iš pranešimo draugo 
Bimbos, kuris dabar yra Lie
tuvoj, kad Lietuvos žmonėms 
reikia drabužių ir čeverykų. 
Lietuvos žmonės dėkoja 
drapanas amerikiečiams.

M. Dvareckienė, 
A. Raskow. 
ačiū visiems aukoto-

Teikimo 
skyriaus

LPTK Sekr.,
M. Ginaitienė

vi-
šio

Torrington, Conn.

didžiumoje 
CIO 
vedė 
per

uniją, 
dery- 

keletą 
rezul-

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostįs, 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 į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz, $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

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

uz

Puiki Istoriška Filmą
Puiki istoriška: Sovietų Są-. 

jungos filmą, .‘T)u Kareiviai,” 
bus rodoma 10 d. vasario, Ru
sų salėj,'287 Irvin# Ave. Pra
džia 2:30 vai.' po. pietų. Kurie 
dar tos filmos nematėte, tai 
bus gera proga pamatyti.

Darbininkų Kova
American Brass Kompani

jos darbininkai 
yra organizuoti į 
Unijos komitetas 
bas su kompanija
mėnesių, bet prie jokių 
tatų nepriėjo.

Buvo darbininkų balsavi
mai po valdžios priežiūra. Di
džiumoj darbininkai nubalsa
vo eiti į streiką, jeigu kompa
nija neišpildys unijos reikala
vimų. Balsavimas įvyko pora 
mėnesių atgal. Ir taip visas 
dalykas traukėsi iki vasario 
mėnesio.

Vasario 4 d. unijos komite
tas sušaukė unijos narių susi
rinkimą. Susirinko apie 700 
unijistų. Buvo atvažiavę iš 
Waterburio organizatoriai. Jie 
nurodė, dėl ko darbo žmonės 
turi vienytis. Nurodė, kad uni
jos viršininkai vieni streiko ne
gali laimėti. Reikia visiems 
darbininkams stipriai laikytis. 
Taipgi priminė, kad nariai ne
turi ant unijos viršininkų atsi
dėti, kad turi lankyti susirin
kimus ir tėmyti, ką viršininkai 
daro.

Unijos komitetas vedė dery
bas per kelis mėnesius ir su 
kompanija negalėjo susitarti. 
Ir štai, kuomet kompanija pa
matė, kad darbininkai nusista
tę eiti į streiką, tai iš po nak
ties pranešė, kad pakelia al
gas ant 10 centų į valandą. 
Bet unijos komitetas atmetė 
kompanijos pasiūlymą ir nuta
rė šaukti darbininkus į strei
ką.

Taigi, visi darbininkai, lai
kykimės vienybės,’ kad laimė
ti didesnį atlyginimą už dar
bą. Unijistas.

Šis Bei Tas

Trijų vietos laikraščių strei
kas užsibaigė. Tęsėsi 56 die
nas. Darbininkai laimėjo algų 
pakėlimą. Kurie dirba dieno
mis, tie gavo pakelti po $2.65 
į dieną. O kurie dirba nakti
mis, tiems pakelta po $2.90. 
Dabar dieninių darbininkų 
mokestis $13 už 7 darbo va
landas; naktinių — $13.7$.

Kai tie laikraščiai sustojo 
išeidinėti, tai žmonės kalbėda
vo, kad bus pabaiga svieto, 
nes miestas buvo be žinių ir 
be apgarsinimų, o publika bu
vo prie to pripratus. Bet per 
56 dienas gyvenimas ėjo savo 
keliu taip, kaip ir visados. Tas 
parodo, kad žmonės gali pri
prasti prie visko.

Buvo sustreikavę darbinin
kai, dirbantieji prie miesto bu- 
sų (Seattle Transit System). 
Pastreikavo tris dienas ir .dar
bininkai sugrįžo prie darbo. 
Laimėjo algų pakėlimą. Bušų 
vairuotojai dabar gauna $1.26 
į valandą ir $100 bonu į me
tus. Mechanikai dirbtuvėse 
gauna $1.43 į valandą ir $120 
bonų į metus. Paprasti dirb
tuvių darbininkai gauna $220 
į mėnesį ir gaus $120 bonų į 
metus.

Yra ir daugiau streikų. Bet 
vieni nepasibaigia, kiti prasi
deda. Negalima visų nei apra
šyti. Mes taip toli gyvenam, 
kad kol žinutės pasieks jus, 
tai viskas persimainys.

LLD 161 Kuopos Susirinkimas
Sausio 6 d. buvo LLD 161 

kuopos metinis susirinkimas. 
Iš raporto pasirodė, kad kuo
pos nariai yra užsimokėję me
tines duokles už 1946 metus. 
Sekretorius pranešė, kad per 
1945 metus kuopa išaukavo 
$300.59 įvairiems tikslams. 
Tai stambi auka iš tokio mažo 
skaičiaus žmonių.

Buvo renkama kuopos val
dyba šiems metams. Išrinkta 
tie patys nariai, išskiriant 
kuopos organizatorių. Į tą vie
tą išrinkta drg. Kavaliauskie
nė. Geriausio pasisekimo 
draugei organizatorei. r

Chicagos Žinios

George Serrano, 35 m., areš
tuotas kaltinimu, kad jis per
eitą šeštadienį įsiviliojęs į sa
vo kambarį 6 metų mergaitę 
ir išlaikęs per naktį. Mergiš
čiai parėjus ir pasisakius, kur 
buvo, pranešta policijai. Ser
rano gyvena vienas, dalinai 
apleistuose namuose, » 1806 
Lexington Ave., New Yorke.

REIKALAUJAME AGENTŲ
Didelė proga dėl Moterų ir 

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

ginimu. Tuojaus rašykite.
Detents Ointment Co.,
Po. O. Box 666,
Newark 1, N.. JY

Draugas R. Chulada, lowel- 
lietis, praneša, kad jų kliubas 
rengia puikią vakarienę. (Ka
da?' -
draugai galite, nuvažiuokite ir
paremkite lowelliškius kaimy
nus, nes jie atvažiuoja į mūsų 
parengimus.; 'JuTimė paremti 
juos. . z

" S.1 Penkauskas.

Red.). Taigi, kurie

2,000 Pikietuoja GM Įmonę
Rrie General Motors Elec

tro-Motive Diesel įmonės, Mc
Cook priemiestyj, susirinko 
apie 2,000 pikietninkų, kurių 
300 buvo karių uniformose.

Du automobiliai, 
važiavo šeši vyrai, 
kuomet važiuojanti
parodyti liudijimus, kad jie 
gali dirbti ir kada jie atsisakė 
skaitytis su streiko taisyklė
mis.

Viename automobilių buvo

kuriuose 
apversti, 
atsisakė

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
10 d. vasario, 10:30 rytą, po 29 En
dicott St. Draugai, ateikite užsimo
kėti duokles. — J. M. Lukas, sekr.

(32-33)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadierfį, vasario. 10 d., 6 v. y., 
735 Fairmount Ave. Dalyvaukite 
S, nes bus išduota Laisvės 

suvažiavime raportas..— 
nė. * • " (32-33)

OPERATORES 
Prie vyrlSkų marikinhj ir overalls. 

Kreipkitės 
CORONA SHIRT CO.,

103-12 39TH AVE.. CORONA, L. I. 
(tarpe 103rd ir 104th Sts.)

-----------------------------------------------,-------------------- 

PATYRUSIOS RANKOMIS 
SIUVĖJOS

Prie tacking, basting ir foiling 
Nepatyrusio* Darbininkės 

Gali Kreiptis—Mes Išmokinsime 
Laike J&sų Darbo.

Užsidirbkite Laike Mokinimosl.
J. CITRANO and SONS

Clothing Manufacturers 
98 Harrison St., Paterson, N. J. 
______ ________________ ______<221

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
NUOLATINIS DARBAS

V AKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS 

KREIPKITĖS
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14,
MILLTOWN, N. J.

(84)

ii

PAKUOTOJOS
Prie frankfurts ir bologna 

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

172 E. 127th St., N.Y.C.
<w

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

Kreipkitės tarp 4 ir 5 P .M.
INGE, 69 Pine St.. New York City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŠĖPŲ DARYTOJAI 
ar 

SULEIDĖJAI 
KREIPKITĖS 8 A.M. - 4 P.M.

MARINE BASIN CO. 
GALE 26TH AVENUE 

BROOKLYN, N. Y. 
(87)

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Balius ir Koncertas. Ruošia rusų 
choras ir šokikų grupė nuo IWO 
3060 kp. Vasario 9 d., 8 v. v. Rusų 
Liaudies Name, 53 Broome Street. 
Bus graži muzikėlė programa, taip
gi gera orkestrą šokiams. įžanga 
65c. Kviečiame visus nevvarkiečius 
ir iš apylinkės dalyvauti, linksmai 
praleisti laiką. — Kom. (31-32)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia smagų vaka

rėlį. Vasario 9 d.. Liet. Laisves sa- 
Įėję, 340 Mitchell Ave. Turėsime 
skanių valgių ir įvairių gėrimų iki 
valios, ir viskas tik UŽ $1.00. Tad 
kviečiame dalyvauti, linksmai pra
leisti vakarą. — Kom. (31-32)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyk 

vasario 10 d., 2 vai. dieną. Liet. Pi 
liečiu Kliube, 631 Walnut St. Vis 
nariai malonėkite dalyvauti šiam 
susirinkime. — Evelyn Farion, seki 

(32-33)

HARRISON-KEARNY, N. X
ALDLD 136 kp. snsirinkimr 

įvyks 10 d. vasario, 2 vat dieną. Ši 
susirinkimas turėjo įvykti vasario 
d., bet kadangi tą dieną įvyko Lt 
nin-Linccin Memorial mitingas, ti 
perkelėm susirinkimą. — V. W. a 
lin. (Nepažymėta, kur įvyks susirk 
kimas. —- Adm.) (32-33)

SHENANDOAH, PA.
Vasario 16 d. įvyks balius, Wef 

End Hall, West Center St. Įžang 
50c asmeniui. Rengia ALDLD IT kJ 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti. - 
Valdyba.

t MONTELLO, MASS.
Paskaitos sveikatos klausimu. “Car 

cer Control’ Committee” aiškins api 
vėžio ligą. L. (Masteikaitė) Overt 
iš Bostono aiškins apie maistą 1 
vitaminus. Įvyks sekmad., 10 d., vi 
sario, 3-čią vai. dieną. Liet. T. 1 
salėje. Rengia Birutos Pašaipi^ 
Draugija ir Moterų Apšvietos Klil 
bąs. Įžangos nebus. — Kviečia Kon 

(32-33)



" ‘i

puslapis Kc^dūm., Vasario I, r>46
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Miesto Taryba Turės 
Dar 1 Moterį Narį

Miesto Tarybos nariui J. A. 
Phillips rezignavus iš Tarybos, 
jo vieton Taryba išrinko Mrs. 
Mae V. Gailis, taipgi Demokra
tų Partijos narę. Phillips rezig
navo užimti kontrolerio-iždinin- 
ko raštinėj sekretoriaus parei
gas. Jose mokama $8,000 algos 
metams. Miesto Tarybos nariai 
gauna $5,000.

Mrs. Gailis bus trečia moteris 
Taryboje. Nuo seniau ten yra 
brooklynietė Genevieve Earle, 
Tarybos mažumos vadovė, ir 
Bertha Schwartz, demokratų 
atstovė iš Bronx.

Jaunimas už Kariškiu 
Parvežimą

American Youth for Demo
cracy (trumpai vadinama 
AYD), visi Harlemo kliubai 
bendrai, ruošia masinį mitin
gą vasario 7-tos vakarą, St. 
Philip bažnyčioj, 217 West 

>134th St., New Yorke. Mitin
go obalsis: “Parvežkite namo 
kariškius! Duokite jiems vie
tą gyventi!”

Amalgameitai, Jūriniu 
kai Ruošiasi Demons- 
. truoti Pirmadienį
Ne gana bendros CIO unijų 

tarybos pasisakymo už sustab- 
edymą darbo šį pirmadienį 

dviem valandom, atskiros uni- 
jos specialiai svarsto tą klau
simą ir mobilizuoja savo na
rius į demonstraciją tarp 4 
ir 6 vai. po piet.

Amalgameitų Unija sako, 
—kad jos narių išeis 40,000.

Jūrininkai narių generalia- 
me mitinge, kuriame dalyvavo 
1,000 narių, pasižadėjo išves
ti į demonstraciją įgulas kož- 
no porte esančio laivo, apart 
kariškų.

Kitos unijos taipgi rengiasi 
masiniai dalyvauti demonstra
cijoj. Atsišaukia į visus darbo 
žmones ir jų draugus remti 
demonstraciją.

Buvo Šalta, Ar Ne?
Pereitą pirmadienį buvo pu

sėtinai vėsu šildytuose kamba
riuose. Bet Miesto Sveikatos 
Departmentas gavęs per die
ną 1,421 skundą, kad neduo
ta šilumos ten, kur ji turi bū
ti duodama, bendrai šildomuo
se butuose bei šapose. Kiti 
skundai buvo neturinčįų kuro. 
Departmentas sako, jog toks 
kiekis skundų ne pirmas ir ne 
didžiausias iš gautų jau šiais 

. metais bėgiu vienos dienos.

uz-
Ja-
iki

į Jeigu’miesto vyriausybė 
girs, Independent subwes 
maica linija bus pratęsta 
184th St. Tam turėtų paskirti 
$5,737,000.

LIETUVAI PAGALBOS TEIKIMO KOMI
TETO BROOKLYN© SKYRIUS NUTARĖ 

GREIT SUKELTI $1.000 INSTITUTUI
Brooklyno LPTK vėliausia

me savo susirinkime (31 d. 
sausio) nutarė porą labai svar
bių darbų, kurie greitu laiku 
bus vykdomi gyvenimam

1 Tarimas. Pasiremiant vė
liausiais iš Lietuvos A., Bim
bos, LPTK pirmininko, prane
šimais, Vilniuje yra steigiamas 
Tyriamosios Medicinos ir Vė
žio Ligos Institutas. Ten bus 
įtaisyta priemonės smulkme
niškai tyrinėti biologinė ir 
cheminė vėžio mikrobų veik
mė. Tokie tyrimai yra būtinai 
reikalingi Lietuvoje, kaip kad 
jie reikalingi visame pasau
lyje. Tas išgelbės daug žmo
nių nuo belaikinės mirties.

Kad daryti moksliškus tyri
nėjimus, būtinai reikalinga 
turėti nemažai ir gerų tam 
tikslui instrumentų, X-Ray ma
šinų, mikroskopų ir daugybės 
kitų laboratorijai instrumentų, 
kas kainuos daug pinigų. Re
miantis A. Bimbos pranešimu, 
kainuos 
000 tas 
mas.

Taigi, 
reikalui
jau susirinkime pasidalino pi
nigų rinkimo blankas. Ant 
blankų aukotojų vardai ir pa
vardės turi būti aiškiai para-

nuo $25,-000 iki $30,- 
visas Instituto įsteigi-

BLPTK nutarė tam 
sukelti $1,000 ir tuo-

“Johannes Steel Laimes, 
Jeigu Padirbėsime”

ne Planą Veteranų
Butams

SVARBUS MENININKŲ SUSIRINKIMAS
Praplėstas LMS Centro Komiteto Posėdis. Chorų, Kuopų Val
dybos Ir Nariai, Taip Pat Visi Meną-Kultūrą Mylinti Asmenys 

Kviečiami Dalyvauti Susirinkime

syti. Kas aukos nemažiau $25, 
jų Vardai ir pavardės bus už
rašyti ant toblyčios tame insti
tute.

Broliai ir sesutės, lietuviai, 
gelbėkime mūsų broliams ir 
sesutėms, kurie pasiliko dar 
gyvi Lietuvoje ’ Jūsų auka $25 
šiandien išgelbės žmogų nuo 
mirties rytoj. Taigi, visi su- 
glauskime jėgas ir dirbkime, 
kad sukėlus paskirtą kvotą 
pinigų.

BLPTK Nariams
Kurie dar negavote tam rei

kalui blankų^ tuojau kreipki
tės pas ‘raštininkę, draugę Ru- 
šinskienę.

2. Taipgi labai svarbus nu
tarimas. Nutarta tam pačiam 
tikslui tuojau surengti šeimy
nišką vakarėlį su trumpa pro
grama ir mūsų geros gaspadi- 
nės prižadėjo padaryti skanių 
valgių. Dėl to parengimo jau 
paimta laisvės salė 16-tai va
sario.

Draugai lietuviai ir* lietuvai
tės, ateidami į tą parengimą, 
galite atnešti naujų ir dėvė
tų drabužių ir čeverykų. Ten 
bus stalas, prie kurio bus pri
imamos visokios Lietuvos žmo
nėms aukos.

Taip pareiškė jo kampani
jos vedėjas Nathan Dambroff, 
Darbo Partijos centraiinėj raš
tinėj 19-me kongresiniame dis
trikte, 82 Second Ave., New 
Yorke, iš kur Steel nominuo
tas išrinkimui į J. V. Kongre
są.

Distrikte specialiai rinkimai 
įvyks šio mėnesio 19-tą, tik už 
10 dienų. Dombroff sako, kad 
svarbiausia yra lankyti bal
suotojus jų namuose, išaiškin
ti jiems, kuo Steel yra skįrtin- 
gesnis nuo kitų kandidatų, 
kuo jis bus naudingesnis dar
bininkams ir visiems demokra
tijos mylėtojams. Kas vaka
ras už Steel darbuotojui į su- 
siediją išeiną po 150, bet 
Dombroff sako ,kad užtikrin
ti Steel išrinkimą reikia išsiųs
ti po 1,000 — kitaip nespės 
distriktą apeiti.

Balsuoti galės visi pereitą 
rudenį užsiregistravusieji pi
liečiai. Sugrįžusieji iš karinės 
tarnybos, naujai ’ apsigyvenę 
distrikte ir nauji piliečiai tu
rės persiregistruoti pirm šio 
mėnesio 12-tos.

Miesto Tarybos nario Peter 
V. Cacchiono karštas argumen
tas už veikimą ko nors aprūpin
ti veteranus butais, šį kartą ra
do atsiliepimą.

Cacchione, komunistas tary- 
bininkas (councilmanas) iš 
Brooklyno, reikalavo Miesto 
Tarybos išleisti įstatymą, ku
riuo einant visi miesto nuosa
vybėje esami namai būtų tuo
jau pavartoti apgyvendinti ne
turinčius buto veteranus.

Rezoliucija tuo klausimu bu
vo įteikta Tarybai jau sausio 
22-rą, Queens demokrato J. A. 
Phillips, bet šiam dabar rezig
nuojant iš Tarybos ir ta rezo
liucija buvo padedama ant len
tynos. Tačiau Cacchionei pašo
kus ant kojų kovoti už tokį įs
tatymą, kitas Queens tarybinin- 
kas Joseph J. Hennessy iš nau
jo įteikė tą rezoliuciją tuojau- 
tiniam persvarstymui.

Pašaukus tarybininkus tuo
jau balsuoti už ar prieš rezoliu
ciją (vardošaukiu), priimta 
vienbalsiai, niekas nedrįso bal
suoti prieš. Ji pasiųsta miesto 
majorui O’Dwyeriui pasirašyti.

Tarpe žuvusių lėktuvų ne
laimėj 21 asmens, penki buvo 
iš New Yorko miesto, kiti trys 
iš artimos apylinkės.

Sekmadienio ryte, vasario 
10 d., 10 vai., Laisvės svetai
nėje, įvyks LMS Centro Komi
teto šaukiamas pasitarimas, 
konferencija suvažiavimo rei
kalu. šis suvažiavimas bus sa
vo. dydžiu, turiniu ir pobūdžiu 
skirtįngesnis, negu pirmiau 
įvykę LMS suvažiavimai. Tai 
bus ne tik delegatų, suvažiavi
mas, bet mūsų meno-kultūros 
suvažiavimas.

Suruošimui tokio suvažiavi
mo reikia daug laiko ir darbo. 
Todėl tam reikalui ir šaukia
ma sekmadienio pasitarimas. 
Jame turi dalyvauti chorų, te
atro, kuopų valdybos ir pavie
niai nariai. Kviečiami visi da

lyvauti, kurie domisi lietuvių 
dramos, dainos, kultūros rei
kalais.

Draugai-veikėjai iš Great 
Necko, Newarko, Elizabeth© 
ir kitų artimų kolonijų kvie
čiami ' dalyvauti. Ypatingai 
moterų kliubų narės kviečia
mos skaitlingai dalyvauti.

V. Bovinas, LMS Sekr.

Mrs. Catherine Tsounis, 55 
m., 30-06 46th St., Astoria, 
mirė nunešusi bažnyčion apie- 
rą už savo dukterį, mirusių 
prieš metus laiko. Jos vienati
nis sūnus tebetarnaująs ka
riuomenėje užjūryje.

VILNIES

KALENDORIUS
Kaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

BLPTK

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

VISO MIESTO CIO NARIAI P1RMAD1E 
NI SUSTABDYS DARBĄ PROTESTUI 

‘ PRIEŠ LAUŽYMĄ STREIKU
c

Miesto Policijos Departmen
tas toliau vis labiau parodo sa
vo šališkumą, norą talkinin
kauti firmoms prieš darbinin
kus. Policijos tarnautojai — 
policistai — patinka jiems, ar 
nepatinka — statomi streik
laužių rolėse.

Vasario . 5-ta vėl pasižymė
jo policijos tankiomis eilėmis 
prie Western Union telegrafų 
firmos bildingo, 60 Hudson 
St., New Yorke. Policistai, gal 
būt, didžiumoje ir parinkti 
šioms pareigoms tokie, kurie 
darbininkams, jų šeimynoms 
neturi meilės, rupiai grūdo 
streikierius iš kelio streiklau
žiams, švelniausiai globodami 
streiklaužius, kad tų, kai per
nykščių kiaušinių, minioje 
nepaspaustų. Retas iš čia 
siųstos policijos teatrodė 
pasiryžęs tas išnaudojimo 
temos votis saugoti.

Streikuojanti darbininkai 
klausinėja viens kito: Ar tam 
mes mokame taksus, kad jais 
užlaikoma policija visuomenei 
blogdarius saugotų ? Susirūpi
nę, skriausti bosų, dabar 
skriaudžiami miesto vyriausy
bės, darbininkai daug ką dis-' 
kusuoja, • daug ko klausia,

kas 
at- 
ne- 
sis-

Gaunamas Laisvės Adm
427 Lorimer Street
Brooklyn 6, N. Y.

SUSIRINKIMAI

Dr. Martin Luther Draugystes

METINIS BALIUS
t

Įvyks šeštadienį

Vasario 9 February
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Pavidis Radio Orkestrą Šokiams
Pradžia 9 v. v. ' įžanga 60c
Tęsis iki vėlai Taksai įskaityti

Širdingai kviečiame Brooklyn© ir apylinkės visuomenę 
skaitlingai dalyvauti šiame mūsų baliuje.

RENGfiJAI.

martuodami aplink bildingą 
pikiete.

Miesto CIO Mobilizuoja Na
rius Pirmadieniui

Didžiojo New Yorko Indus
trinių Unijų Taryba (CIO) 
paskiausiame savo posėdyje 
nutarė šaukti viso miesto CIO 
unijų narius pirmadienį dviem 
valandom sustabdyti darbą ir 
išeiti į galingą demonstraciją.

Demonstracija šaukiama va
sario 11-tą, nuo 4 iki 6 vai. 
Jon unijistai vyks tiesiai iš ša
pų. Demonstracija įvyks prie 
West Broadway ir Franklin 
St., New Yorke. Tikimasi, kad 
susirinks šimtai tūkstančių ir 
iŠ ten martuęs į Western 
Union pikieto liniją.

Iššaukiama visos unijos, 
apart tų, kurių darbas yra bū
tinas miesto gyventojų sveika
tai ir saugumui.

Delegacija Miesto Salčn
Tas pats CIO Tarybos susi

rinkimas, įvykęs pereitą pir
madienį, nutarė siųsti 20 as
menų delegaciją į City Hali 
protestui policijos brutališku- 
ma ant Western Union strei- 
kierių. Tarpe nominuotų dele- 
gacijon buvo Michael J. Quill, 
Transporto Darbininkų Unijos 
prezidentas; Saul Mills, CIO 
Tarybos sekretorius; Pete Mo- 
sele, CIO Bendro Streikui 
Remti Komiteto pirmininkas; 
Joseph P. Šelly, American 
Communications Association; 
prezidentas, kurio unija da
bar streikuoja prieš Western 
Union.

Atsišaukė i Dvasiškius 
Išeiti i, Pikietą

Religinė divizija prie 
cionalio Piliečių Politinės 
klos Komiteto išsiuntinėjo 
kus miesto dvasiškijai.
kuose kviečia dvasiškius as
meniškai dalyvauti demonstra
cijoj ir mobilizuoti pasekėjus.

Atsitiktinas Šokis atvirame ore suteikia linksmą popietį 
raudonųjų artileristų ir rusių mokyklos mergaičių smagiame 
iš “ŠEŠTA P. M.”, naujos Sovietinės muzikalės filmos, kuri dabar 
rodoma STANLEY THEĄTRE.
-------- ,------------------------------- /-------------------------------------------------------------------

grupei 
vaizcle

TEATRAI

RICH. HILL
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 7 d., 8 v. v. pas dd. Misevi
čius, 115 Montauk Ave. Prašome 
narių dalyvauti, nes bus nominaci
jos ir kiti svarbūs reikalai svarsty
mui. —■ Valdyba. (31-32)

Miss Susie Slagle’s
VeiRklas

Įdomus

Na- 
Vei- 
laiš- 

Laiš-

Mitchell Field gausianti vie
ną iš mažiukų radar setų, 
įrengtų parodyti iš tolo atei
nančią — toli esančią audrą. 
Pradėsianti veikti pirm pava
sario. -

“MISS SUSIE SLAGLE’S” filmą, 
pagrįsta Augustos Tucker novele, 
pagal John Berry direktyvą, su Ve
ronica Lake, Sonny Tufts, Joan 
Claufield, ir kt. aktoriais, rodoma 
Paramount Teatre, New Yorke.

“Miss Susie Slagle’s” — ne 
kaip sklandžiai lietuviškai 
skambąs pavadinimas, tačiau 
veikalo turinys gan įdomus ir 
visa filmą stebėtoją gražiai 
nuteikia. Tai veikalas, bylojąs 
apie 1910 metus, apie vieną 
medicinos mokyklą ar univer
sitetą ir vieną “rūminghouse,” 
kurios savininke yra jau pabu
vusi moteriškė (Lillian Gish), 
globojanti medicinos fakulte
to studentus.

Pas Miss Slagle atvyksta 
jauni vyrai, trokštą pasiekti 
gydytojo mokslą, apsistoja, 
gyvena, mokosi ir išvyksta jau 
gydytojais. Taip gyvenimo ra
tas sukasi ir sukasi! O ji kiek
vieną, motiniškai globoja, su
ramina, jam padėdama mora
liai išgyventi krizius, kurių 
beveik kiekvienas studentas 
sutinka, ligi jis pasiekia gy
dytojo laipsnį.

Intriga šioje filmoje liečia 
vyriausiai vieną tokių vyrų, 
kuris atvyksta iš Vermont 
valstijos pasiryžęs būti gydy
toju. Kuklus, lėtas, bet darbš
tus šis studentas (Sonny 
Tufts), tačiau ir darbščiam ir, 
pasiryžusiam tenka sutikti 
gyvenime krizių, nelengvatų, 
kurios filmoje siekiamasi pa
rodyti.

Tiesa, yra veikale “holly- 
w^’odiskumo,” yra paviršuti
niškumo, tačiau, bendrai suė
mus, filmą įdomi ir verta pa
matymo. .

Vaidinimas geras, vadovy
bė (direkcija) taipgi neprasta.

Ndrs.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

CHARLES 
□JgSf UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Ste. 
BROOKLYN 6, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

pavienių, 
padarau' 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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 po 2273 Pitkin Ave., 
(East New York), Brooklyn, N. Y. 
Telefonas AP^Iegate 6-9879.

(27-32)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lus *r 
sudarau

grikoniškais. Rei- 
Bkalui esant ir 
m padidinu tokio 
W dydžio, kokio pa- • 
y geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191, 1

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street.

Valandos: J

Penktadieniais Uždaryta

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais 1 o x n m
Trečiadieniais > į « £
Penktadieniais J ‘

Valkų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

"SS* 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




