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Metai XXXVI. Dienraščio XXVIIL
Tą dieną įvyks aukščiausio 

Sovietų Sąjungos parlamento 
(sovieto) rinkimai.

Iš spaudos sužinome, kad 
Tarybų Lietuvoje prie šių rin
kimų buvo ruoštasi nepapras
tu įgudimu ir apdairumu: 
kiekviename Lietuvos kampe
lyje lankėsi specialūs žmonės, 
aiškiną Sovietų Sąjungos kon
stitucijos ir rinkimų reikšmę.

Vasario 10 d. Lietuvos liau
dis tars vieninga savo žodį 
slaptu, visuotinu balsavimu.

★ ★ ★
Taigi, galų gale mūsų vy

riausybė pripažino Grozos vy
riausybę Rumunijoje.

Ji tai, be abejo, padarys ir 
su Bulgarijos vyriausybe. Taip 
bus padaryta ir su Pabaltijo 
kraštais: visus tris anksčiau ar 
vėliau pripažins tarybiniais.

Ne vienas šiandien paklaus: 
kam gi tiek daug buvo triukš
mauta ir grasinta, būk “mes” 
nepripažinsime Rumunijos vy
riausybės?

Gal teisingiausias atsakymas 
bus tokis: dėl mados!

- * ★ ★
Jau buvo pas mus rašyta, 

kad šiemet Laisvei sukanka 
35-ri metai amžiaus.

Laisvė pradėjo eiti 1911 
metais South Bostone; pirmas 
jos numeris pasirodė baland
žio mėnesio pradžioje.

Taigi šiemet mes švęsime ju
biliejų.

Be kitko, š. m. balandžio 
13 dieną išleisime Laisvės lai
dą padidintą, iliustruotą.

Prašome mūsų bendradar
bius parūpinti specialiam nu
meriui straipsnių.

Veikėjus prašome užsisaky
ti to numerio kopijų plates
niam paskleidimui tarp tų, ku
rie Laisvės neprenumeruoja.

Žodžiu: visi stokime darban 
garbingam Laisvės jubiliejui 
atžymėti.

★ ★ ★
Andrius Galinis parašė Chi- 

cagos Drauge pernelyg ilgą ir 
piktą straipsnį apie Lietuvos 
operos tėvą, Kiprą Petraus
ką. Netiesioginiai p. Galinis 
puola mane, o tiesioginiai — 
dainininką. Girdi, Kipras Pe
trauskas “pragėrė balsą ir tė
viškės meilę. . Jis esąs “be- 
vaikėjantis garbėtroškoje se- 
ms.

Prieš karą, rašo p. Galinis, 
“Kipras Petrauskas savo ke
lionėse po užsienius per daž
nai susigėdydavo lietuvio var
do ir ne tik pasisakydavo, bet 
ir užsiregistruodavo viešbu
čiuose. . . rusu” (D-gas š. m. 
vas. 4 d.).

Ir va, dabar: “R. Mizara 
viso to nežino, jis daug ko 
nežino. . .”

★ ★ ★
Niekad savo gyvenime Mi

zara nesisakė viską žinąs: to
kio žmogaus, kuris viską ži
notų, nūnai pasaulyje nerasi.

Sakysime, pats p. Galinis 
nežino net paprasčiausio žmo
niškumo principo.

Vieną dalyką, tačiau, ži
nau : negražu, neetiška ir ne
katalikiška šmeižti, purvinti 
Lietuvos operos tėvą, tiek 
daug nusipelniusį lietuvių tau
tai vyrą, Kiprą Petrauską, — 
šmeižti tik už tai, kad jis ne
bėgo su nacių, armijomis į Vo
kietiją, bet pasiliko Tarybų 
Lietuvoje, pasiliko su lietuvių 
tauta ir jai ištikimai ir nuo
širdžiai šiandien dirba.

Pabėgėliai, matyt, tikėjosi, 
kad su jais bėgs visi padorūs 
Lietuvos intelektualai. Kai šie 
nebėgo, tai dabar juos už tai 
visaip šmeižia ir niekina. Įma
nytų. jie pasilikusiuosius Ta
rybų Lietuvoj žmones laše 
vandens paskandintų.

Didžiai nusideda Andrius 
Galinis, bet Sbmažiau nuside-

Kongresmany Dau
guma Pasisakė už 
Biliy prieš Streikus
Užgyrė Teismų Indžionkšinus 

Prieš Darbininkus
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas 197 balsais 
prieš 115 trečiadienį užgyrė 
Case’o sumanymą j prieš 
streiko teisę. Šis sumany
mas siūlo naudot federalių 
teismų indžionkšinus-draus- 
mes prieš streikierius ir 
darbo unijas; uždraudžia 
“prievartą” iš streiko pi- 
kietininkų pusės; reikalau
ja per 30 dienų šaldyt grę
siantį streiką; skiria tarpi
ninkų tarybą taikyti dar
bininkams su samdytojais, 
bet neduoda tarybai teisės 
tyrinėti kompanijų pelnų; 
leidžia traukti į teismą uni
jas ir kompanijas už sutar
čių laužymą; užgina uni
joms skelbti boikotą prieš 
fabrikanto dirbinius ir už
draudžia darbvedžių (for- 
manų) unijas.

Kainų Pakėlimu Būsiąs 
Baigtas Plieno Dar

bininką Streikas
Washington.— Teigiama, 

kad prez. Trumanas netru
kus paskelbs, kiek bus leis
ta pakelt plieno kainas, ir 
tuomet kompanijos, girdų 
greitai susitaikys su 750,- 
000 streikierių.

Prezidentas ir darbo de
partment© galva Schwellen- 
bach stengėsi išdirbti tai
syklę, pagal kurią būtų pa
keliamos įvairių dirbinių 
kainos, kuomet fabrikantai 
prideda darbininkams al
gos.

Perono Mašinos Strei
kas Argentinoje

Buenos Aires. — Argenti
nos diktatoriaus Juano D. 
Perono rėmėjai suruošė’ 24 
valandų streiką visose gele
žinkelių linijose Buenos Ai
res provincijoje. Peronas 
kandidatuoja į prezidentus.

ORAS. — Giedra ir šalto
ka.

KOMUNISTU
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos Nacio- 
nalė Taryba vasario 5 d. 
vienbalsiai patarė Naciona- 
liam Komitetui, kad išmes
tų Earlą Browderį iš Kom. 
Partijos. Naėionalės Tary
bos pareiškimas sako:

“Per šešis mėnesius po 
nacionąlio Partijos suvažia
vimo, kuris atmetė Browde- 
rio revizionizmą ir atsteigė 
mūsų Partiją marksizmo-le
ninizmo pagrindais, Earl 
Browderis visuomet prieši
nosi to suvažiavimo progra
mai ir nutarimams, nuolat 
ėjo iš kliudančio neveiklu
mo į veiklų priešinimąsi po- 

da ir laikraštis, kuris tokiems 
raštams atidaro savo skiltis!

Nariai United Packinghouse Workers Unijos,, CIO, pikietuodami Chicagoje sker
dyklas, linksmai sveikina unijos nuosprendį grįžti darban po to, kai vyriausybė pa
žadėjo pakėlimą algų. Unija, tačiau, įspėjo, kad jeigu pakėlimai būtų nepriimtini, 
darbininkai išeitu ir iš vyriausybės žinion perimty šapu.

TRUMANAS ĮSAKE ■ TAUPYT MAISTU 
EUROPAI GELBĖTI NUO BADO

Washington. — Preziden
tas Trumanas trečiadienį 
į š 1 e i d o įsakymą taupyti 
maistą, o ypač kviečius, kad 
galima būtų gelbėti viduri
nę ir vakarinę Europą nuo 
bado. Trumanas įsakė ma-

AMERIKOS LĖKTUVAI 
PRIEŠ ISPANIJOS

PARTIZANUS
New York. — Ispanai fa

šizmo priešai atsiuntė pro
testo telegramą, kad Jung
tinės Valstijos pardavė Is
panijos diktatoriui 5 karinio 
transporto lėktuvus. Tele
grama sako, jog ispanų fa
šistai naudos tuos lėktuvus 
kovai prieš partizanus, ku
rių judėjimas auga ir smar- 
kėja.

Franko taip pat pirko iš 
Amerikos 12 lėktuvinių mo
torų, kiekį “buldozerių” ir 
kitų mašinų.

NUSIŽUDĖ NACIŲ PA
STUMDĖLIS

Belgrad. — Iššoko per 
langą iš kalėjimo trečio 
aukšto ir užsimušė feld
maršalas Milan Nedič, bu
vęs Serbijos - Jugoslavijos 
“premjeras” laike nacių 
okupacijos.

PARTIJOS NACIONALĖ TARYBA REIKALAUJA IŠMEST BROWDE
litinei Partijos linijai ir va
dovybei. Jis sulaužė savo 
pasižadėjimą, duotą nacio- 
naliam suvažiavimui, kad 
jis atliksiąs bet kokias Par
tijos skiriamas jam parei
gas: jis nepriėmė jokių jam 
skiriamų Partijos pareigų; 
sulaužė Partijos discipliną 
ir pabėgo nuo komunistinių 
pareigų ir atsakomybių. Jis 
vedė frakcijinį savo darbą 
ir beprincipinių užpuldinėji
mų kampaniją prieš vado- j ko neveikimą), 
vybę mūsų Partijos ir bro
liškosios Francūzų Komu
nistų Partijos. Pagaliaus, 
laužydamas pačius pamati
nius disciplinos dėsnius, jis 
įsteigė ‘ekonominių nagri
nėjimų’ žurnalą, kuris tar
nauja iam kaip politinis or-

lūnams daugiau palikti mil
tuose kviečių sėklinių dale
lių, kas sutaupys 25,000,000 
bušelių kviečių per metus.

Prezidentas taip pat už
draudė naudot kviečius deg
tinei gaminti ir patvarkė

Prezidentas Gina Žiba
linį Pauley

Washington. — Preziden
tas Trumanas nesutinka at
saukt žibalo kapitalistą 
Pauley, kurį jis skyrė laivy
no sekretoriaus padėjėju. 
Vidaus reikalų sekretorius 
Ickes liudijo senatorių ko
mitetui, kad Pauley žadėjo 
duoti $300,000 demokratų 
rinkimų kampanijai, jeigu 
valdžia pripažins Pauley’ui 
žibalo versmes po vandeniu 
Californijos p a k raščiuose. 
Daugelis piliečių reikalauja, 
kad senat oriai atmestų 
Pauley.

MIESTELIS MAITINS 
STREIKIĖRIUS

Pittsburgh, Pa. — Frank
lin Borough miestelio val
dyba paskyrė $50,000 iš sa
vo iždo maitinti plieno 
streikieriams ir jų šeimoms.

ganas, kur Browderis dės
to revizionistinę savo poli
tiką ir kovoja prieš bendrą
ją Partijos liniją....

Kongreso komiteto prieš 
ne-amerikinę veiklą dary
tuose k a m a n t i nėjimuose 
Browderis užėmė dvejojan- 
čią poziciją ir pasirinko 
‘privataus piliečio’ vaidme
nį. B r o w d e r io nuotaika 
kompromituoja mūsų Par
tiją, auklėjo pasyvumą (nie- 

’ , suklaidino 
kai kuriuos draugus ir ken
kė mūsų Partijos vienybei. 
Jo pozicija veikia kaip gir
nų akmuo ant Partijos kak
lo.

Per tris mėnesius po Na
cionalio Komiteto susirinki
mo iki šiol,! Browderis ne- 

sumažint kviečių vartojimą 
alui ir grūdų naudojimą 
pašarui. Menama, kad per 
pirmąjį 1946 pusmetį gali
ma bus išgabent į užsie
nius 225,000,000 bušelių 
kviečių.

URUGUAJAUS ADVO- 
KATAVIMAS NACIAM 

KRIMINALISTAM
London. — Uruguayans, 

Pietinės Amerikos respubli
kos, delegatas Medina pa
siūlė Jungtinių Tautų susi
rinkimui uždraust mirčia 
baust karinius vokiečių kri
minalistus. Paskui ‘Medina 
laikinai atsiėmė tą pasiūly
mą. Jį aštriai kritikavo so
vietiniai delegatai.

Sovietų Ukrainos delega
tas Dmitrij Manuilski sakė, 
jog tas pasiūlymas atrodo 
kaip pačių vokiečių paga
mintas. Manuilskis primi
nė, kad naciai Kijeve ir ki
tuose Sovietų miestuose iš
žudė milionus vyrų, moterų 
ir vaikų. Oswiecim stovyk
loje buvo atrasta tūkstan
čiai vaikų čeverykų, ku
riuos naciai nuavė pirm žu
dant tuos vaikus.

paisė kartotinų įspėjimų, 
kuriuos jam davė Nacionalė 
Taryba ir Nacionalis Komi
tetas.

Po Nacionalio Komiteto 
susirinkimo 1945 m. lapkri
čio mėn. ir be Partijos už- 
gyrimo Browderis ėmėsi 
‘biznio,’ pradėjo leisti Dis
tributers Guide, Inc. Šiame 
leidinyje Browderis veikia 
kaip didžiojo biznio patarė
jas ir seka tokią liniją, ku
ri atitinka samdytojų ir 
Amerikos imperializmo rei
kalus. Tame leidinyje Brow
deris dėsto tokią politinę 
programą, kurioje jis išvysr 
tė marksizmo revizionizmą 
(perdirbimą) į atvirą Ame
rikos imperializmo gynimą 
ir pilniausią paramą visai

Molotovas Smerkia Nacių 
Armijos Laikymą Vakari

nėje Vokietijoje
Sovietu Komisaras {spėja, kad Imperialistai Skleidžia 

Propagandos Šnekas apie Trečią Pasaulinį Kąrą
London. — Sovietų užsie

nio reikalų komisaras Via
česlavas Molotovas vas. 6 
d. pasmerkė “pavojingas 
šnekas apie trečią pasauli
nį karą.” Tokias šnekas 
kursto imperialistai. Molo
tovas kartu smerkė vakari
nius talkininkus už laiky
mą šimtų tūkstančių gink
luotų vokiečių, prieš-sovie- 
tinių lenkų ir baltagvardie
čių rusų vakarinėje Vokie
tijoje, Italijoje ir Austrijo
je. Molotovo kalba buvo 
paskleista pasauliui per 
Maskvos radiją. Jis pareiš
kė:

“Sovietų Sąjunga atliks 
visus pasibrėžtus uždavi
nius, jei gauja užpuoli kiš
kų gončų bus pririšta laiko
ma. Štai kodėl Sovietų 
žmonės taip budriai stovi

Ištrauktas Sovietų 
Skundas prieš Angli

jos Armiją Graikijoj
London. — Sovietų dele

gatų vadas Višinskis vas. 6 
d. sutiko ištraukt formalį 
Sovietų skundą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai 
prieš anglų armijos kišimą
si į vidujinius Graikijos rei
kalus. Anglijos delegatas 
Bevinas priėmė tokį Višins
kio pasiūlymą:

Saugumo Taryba visai 
nebalsuos to klausimo. Ta
rybos pirmininkas Makin, 
australas, padarys pareiški
mą, kur bus pažymėti So
vietų, Anglijos, Amerikos 
ir kitų kraštų delegatų ar
gumentai.

Višinskis n e r e i k a lavo, 
kad Makinas savo pareiški
me būtinai primintų Sovie
tų nurodymą, kad anglų ar
mijos buvimas Graikijoj 
gręsįa pavojum taikai.

Anglų užsieninis ministe- 
ris Bevinas džiaugėsi, jog 
“užbaigtas šis ginčas tarp 
didžios Sovietų Respublikos 
ir Britanijos.”

Trumano valdžios politikai, 'stengiasi įtraukt tam tikrus 
taigi ir imperialistiniam jos draugus į savo prieš-partiji- 
keliui užsieniniuose daly- nį sąmokslą...
kuose. Šiais ir panašiais kenks-

Browderis per savo leidi- Par«j?i veiksmais
n j kovoja pries politinę mu
sų Partijos liniją ir stengia
si sumegsti ryšius ne tik su 
pavieniais nariais Partijoj 
ir su darbo unijų vadais 
šioje, bet ir su broliškomis 
Komunistų Partijomis visa
me amerikiniame žemyne.

Pasikalbėjimuose su Par
tijos nariais ir pritarėjais 
Browderis arogantiškai' gi
na savo prieš-marksistines 
pažiūras, atakuoja politinę 
Partijos liniją ir jos nutari
mus, šmeižia drg. Fosterį ir 
visą Partijos vadovybę ir

sargyboje, kuomet kyla į 
klausimas apie galimus tai* L 
kos ardytojų lizdus ir intri- • 
gas prieš tarptautinį saugu
mą.

“Ar galima, pavyzdžiui, 
užmiršt tokius faktus, kuo
met vieno mūsų talkininkų 
užimtoje ir valdomoje sri
tyje yra laikoma po viena 
bei kita priedanga šimtai 
tūkstančių sudaužytos hit
lerines armijos vokiečių ka
reivių?

“štai ir kitas faktas—Ita
lijoj šiuo momentu yra lai
koma talkininkų lėšomis de-
sėtkai tūkstančių fašistinio J 
lenkų generolo Anderso ka
riuomenės. Generolas An
ders yra nešvankiai pagar
sėjęs savo neapykanta prieš 
Sovietų Sąjungą ir savo . | 
pasiruošimu į visokias 
avantiūras prieš naująją 
demokratinę Lenkiją.

“Šių faktų niekaip negali
ma sutaikyti su tautų tai
kos ir saugumo reikalais.”

Molotovas pastebėjo, kad 
vakarinėje Austrijos dalyje 
dabar yra laikomas ir rusų 
baltagvardiečių šaulių kor
pusas, komanduojamas pul
kininko Valujevo. Karo me
tu jie kovojo nacių koman
doj. Sovietai dėl to protes
tavo ir “reikalavo likviduot 
tą kriminalistų gaują, atsi-, 
žvelgiant į draugiškų san- 
tykių reikalą tarp talkinin
kų.”

Prisiminęs apie Jungtinių 
Tautų Organizaciją, Molo
tovas pareiškė:

(Tąsa 5-me pusi.)

Hitlerio Padėjėjas 
Argentinoje?

Montevideo. — čionaiti- 
nis radijas vas. 6 d. prane
šė, kad submarinu įplaukęs 
į Argentiną Martinas Bor- 
mannas, vyriausias Hitle
rio pavaduotojas.

Washington. — Jau gana 
laisvai eina pašto siuntiniai 
į visus Europos kraštus, 
apart Vokietijos.

imingais Partijai veiksmais 
Browderis atsistojo už Ko- • 
munistų Partijos ribų ir iš
orėje darbininkų klasės ju- j 
dėjimo. Jis prarado teisę 
priklausyti Partijai ir turi 
būti tuojau pašalintas.” (

Šį pareiškimą pasirašė I 
Nacionalė Taryba:

William Z. Foster, Euge- 
ne Dennis, John William- 

json, Robert Thompson, Ben-j 
jamin J. Davis, Jr., Eliza
beth Gurley Flynn, Josh 
Lawrence, Steve Nelson, 
Irving Potash, Jack Stach- ■ 
el, Louis Weinstock.
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Kodėl Įleidžia Amerikon 
Hitlerininkus?

Visai neseniai į Jungtines Valstijas 
buvo įleistas rusų caristas ir anti-semitas 
generolas Denikinas. Jis patylomis įva
žiavo į New Yorkų. Prieš jo įleidimų iš
kėlė protestų IWO rusų sekcija su 18,- 
000 narių ir kitos pažangios organiza
cijos.

Vasario 6 d. New York Times prane
ša, kad iš Ellis salos likosi paleistas esto- 
nas turčius Konstantin von Maydell, ku
ris ten buvo ilgokai sulaikytas, kaipo na
cis ir priešas mūsų šalies. Prieš šį po
nų buvo įteikęs skundų rašytojas Hein
rich Hauser, dabar gyvenus Chicago j, 
nes kada jis buvo Berlyne, tai matė Kon
stantinų von Maydell nešiojantį ant ran
kovės vokiečių nacių partijos ženklų ir 
jis buvo vienas iš pirmų 100,000 nacių 
partijos narių.

Kodėl mūsų vyriausybė atidarė duris 
tokiems demokratijos ir žmonijos prie
šams, kaip generolas Denikinas ir May
dell? Ar tai dėl to Amerikos liaudis ko
vojo, kraujų liejo prieš hitlerininkus, 
kad dabar jiems suteikus mūsų šalyj 
gyvenimui ir jų veiklai vietų?

----------------------------- ’ ■V.jftn J"”'

Mūsų Pergalė ir Streikai
Amerikos darbo liaudis sunkiai dirbo, 

kad laimėti kare pergalę. Darbininkai 
dirbo už mažas algas, palyginamai su 
brangumu pragyvenimo ir tais pelnais, 
kokius darėsi turčių klasė. Karų laimė
jome. Priešas sumuštas. Bet turčių kla
sės godumas ir siekimas didelių pelnų 
iššaukė milžiniškus streikus.

Jau trys savaitės, kai streikuoja 750,- 
000 plieno gaminimo darbininkų. Jau il
gai streiko lauke stovi 200,000 elektri
nių įrankių gamintojai Westinghouse ir 
kitų kompanijų. Jau greitai bus trys mė
nesiai, kai streikuoja 175,000 automo
bilių gaminimo darbininkų. Streikuoja 
Western Union darbininkai. Streiko lau
ke yra New Yorko prieplaukos laivelių 
darbininkai ir daugelio kitų darbo šakų.

Streikai apima apie 1,500,000 darbinin
kų. Streikierių padėtis yra sunki. Jie 
kovoja už savo ir visų reikalus. Jie už
sitarnauja visų paramos.

“British Must Go Home!“
Amerikiečiai turi gražų priežodį: 

“Home, Sweet Home!” Ir atrodo, kad 
kiekvienas žmogus myli savo naiųus, my
li savo kraštų. Bet tas nepritinka ang
lams—britams.

Britai geriau pasivėlina: vietoj būt na
mie—Anglijoj,—tai jie savo namais no
ri padaryti visų pasaulį. Jie nori būti 
Indijoj,, Indonezijoj, Indo-Chinijoj, Chi- 
nijoj, Australijoj, Kanadoj, Afrikoj ir 

B Amerikoj—visur!
• Kaip K. Marksas sakė, anglų siekis—iš 
naudoti tų kraštų žmones, čiulpti jų sy
vus, grobti turtus ir tų viską siųsti į An
gliju, kad sudaryti ten aristokratiškų 
luomų. Prie tų aristokratų priklauso ir 
šių dienų Anglijos ministerial “socialis
tai.” Ir todėl nėra skirtumo jų užsienio 
politikoj tarp buvusio torių yado—Cham- 
berlaino ir. “socialisto” Attlee; tarpe bu
vusio užsienio ministerio Anthony Ede
no ir “socialisto” E. Bevin’o!

Jungtinių Tautų Organizacijoj išsivys
tė ilgos diskusijos, kada Sovietų Sųjun- 

' ga pareikalavo, kad anglai atšauktų sa
vo armijų iš Graikijos. “Socialistas” Be- 

Į vin’as mato “kišimusi į vidaus reikalus,” 
kada Raudonoji Armija stovi buvusių 
priešų valstybėse — 'Rumunijoj ir Bul
garijoj, bet jis niekaip “negali suprasti,” 
kaip anglų armija gali kištis šaudyda
ma Graikijoj demokratus, padėdama fa
šistams ir reakcininkams!

Kada Londone eina diskusijos, reika
laujant atšaukti Anglijos armijų iš Grai
kijos, tai tuo pačiu kartu pasigirdo liau-

dies balsai iš įvairių pasaulio kampų:
—British must go home! — šaukia 

Egipto ir Palestinos žmonės.
—British must go!—šaukia sukruvinta

Indonezijos liaudis.
—British must go!—reikalauja Syri

jos ir Lebanono žmonės.
Ir aišku, kad tas obalsis skambės In

dijoj ir Afrikoj, Amerikoj ir daugely j 
salų, kol galų gale anglai turės suprasti, 
kad kiekvienam jo namai malonūs, kai 
kitas ten neviešpatauja! Ir juo greičiau 
jie tų supras, tuo bus sveikiau ir jiems 
patiems.

Rumunija Jau Pripažinta
Kiek tai buvo triukšmo, kiek buvo 

skandalo prieš dabartinę Rumunijos val
džių ir ta proga prieš Sovietų Sųjungų! 
Tūli diplomatai įraudę šaukė, kad “ne
pripažins Grozos valdžios.” Jų agentai 
ruošė Rumunijoj opozicijos išstojimus.

Bet galų gale pripažino Jungtinės 
Valstijos Rumunijos valdžių. Tų turės 
padaryti ir Anglijos “socialistai.” Taip 
yra su Rumunija, taip turės būti ir su 
Bulgarija. Bereikalingas ir žalingas bu
vo tas triukšmas.

Kur Tas Sviestas ir Cukrus?
Spekuliantai ir juodosios rinkos tūzai 

daug prikankino liaudį karo sąlygose. 
Prapuldavo ne vien mėsa, gazolinas, bet 
bulvės ir svogūnai. Juodoji rinka viešpa
tavo, nepaisant kiek ji buvo smerkiama.

Karui pasibaigus, piliečių bėdos nepa
sibaigė. Iš rinkos dingsta tai kiaušiniai, 
tai sviestas, tai cukrus, tai kitokis mais
tas. Pastaruoju laiku veik išnykęs svies
tas ir cukrus. Aišku, kad kas nors ir 
kui’ nors laiko ir laukia aukštesnių kai
nų.

Iš Washingtono jau praneša, kad OPA 
sutiko pakelti kainas ant cukraus su va
sario 10 d. Leista pakelti kaina pradžioj 
nedaug, biskį daugiau, kaip į cento ant 
svaro, arba $12 ant tono.

Tai “nedaug,” bet reikia atminti, kad 
Jungtinių Valstijų piliečiai į metus su
naudoja 7,000,000 tonų cukraus, jau ne
skaitant to, kiek kompanijos parduoda į 
užsienį. Septyni milionai tonų po $12, 
tai “nedaug” priedo kompanijoms tik 
$84,000,000! Tai nieko sau priedelis!.

Bet kada cukraus gaminįmo darbinin
kai pareikalauja cento, kito į valandų, 
tai turčiai pakelia prieš juos baisiausi 
skandalų. Ir dar sakoma, kad cukraus 
kompanijos greitai vėl reikalaus naujo 
“priedelio.” Gal dabar ir cukrus rinkoj 
pasirodys? Panašiai yra ir su kitu mais
tu.

Laisvė ar Koloninė Vergija?
Imperialistinės valstybės pavergė pa

saulį ir didesnę pusę žmonijos gyvento
jų laiko koloninėj vergijoj. Anglija bent 
10 kartų daugiau laiko pavergus žmo
nių, negu ji pati turi, o plotai jos kolo
nijų yra 150 kartų didesnį už jos pačios 
salas. . ‘

Franci ja pusantro karto tiek turi ko
lonijose gyventojų, kaip pas save namie, 

• o kolonijos užima 4,6193,107 ketv. mylias, 
tai yra, apie 20 kartų daugiau už Fran
ci jų.

Net tokia Holandija, kuri rodosi “ra
mi”, užima 12,862 ketv. mylias ir turi 
9,000,000 gyventojų. Gi jos kolonijos už
ima apie 800,000 ketv. mylių ir turi 75,- 
000,000 gyventojų! Belgija ir gi “bied- 
na”, nes ji užima virš 11,000 ketv. mylių 
ir turi 8,000,000 gyventojų, o jos koloni
ja—Kongo—yra 80 kartų didesnė už 
Belgijų (902,082 ketv. mylių) ir turi 
10,000,000 gyventojų.

Panašiai yra ir su kitais imperialistais. 
Visur jie viešpatauja ir neleidžia žmo-‘ 
nėms laisvai gyventi. Jeigu patiems ne
ištenka jų jėgų, kaip Holandijai paver
gimui Indonezijos, tai pasikviečia kitus 
į talkų.

Bet kada nors tam turi būti padary
tas galas! Jungtinių Tautų Organizaci
ja turi sudariusi Globojimo Komitetų, 
kurio rolė—padėti kolonijų ir pusiauko- 
lonijų žmonėms susitvarkyti ir įgyti tau
tinę ir valstybinę laisvę. Kol kas šio ko
miteto veiksmai turi apimti tik buvusių 
mūsų priešų kolonijas, bet tas turės, lai
kui bėgant, apimti ir visas kolonijas.

Kodėl gi gali būti “nepriklausoma” to
kia valstybė (dvarelis), kaip Luxembur- 
gas ir turėti net lygias teises Jungtinių 
Tautų Organizacijoj, kuri neturi nei sa
vo tautos, o negali tų teisių turėti 10,- 
000,000 Kongo gyventojų, arba 75,000,000 
Indonezijos gyventojų?

Šie klausimai bus karštai diskusuoja- 
mi Jungtinių Tautų Organizacijoj. Ne
reikia laukti, kad imperialistai geruoju 
atsisakytų nuo viešpatavimo kolonijose.
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ANGLIJOS LIETUVIAI 
DARBININKAI

Pas mus retai esti žinių 
apie Anglijoje ir Škotijoje 
gyvenančius lietuvius, to
dėl įdomu bus truputėlį apie 
juos sužinoti iš sekamo laiš
ko. Laiškų rašo kanadietis 
lietuvis, P. Pajuodis, — ra
šo Liaudies Balsui Kanado
je. Apie Škotijos lietuvius! 
P. Pajuodis mini: ... ' '

“Šiandien jau paskutinė 
diena mano 8 dienų atosto
gų. Pirmas tris dienas pra
leidau Škotijoj, kur būdamas 
užsukau pas keletu Liaudies 
Balso udarninkų ir skaityto
jų. Taipgi turėjau progų da
lyvauti Bellshill ♦ miestelio 
Lietuvi” Darbini, ku Draugi
jos susirinkime, kuriame visi 
susirinkusieji ir Draugijos 
vardu (Draugija turi viso 
100 narių) perdavė nuošir
džius linkėjimus Liaudies 
Balsui ir visiems pažangiems 
Kanados lietuviams. Taipgi 
•ten gavau ir pinigų Liaudies 
Balsui. Draugas J. M. Klas- 
taitis pridavė už išplatintas 
kopijas 2 svarus ir 5 šilin
gus. Draugas Juozas Dabule- 
vičius už atnaujintas prenu
meratas 3 svarus ir 7 šilin
gus. Glasgovo mieste drg. Z.. 
Būdvietis pridavė už 3 at
naujintas prenumeratas 2 
svarus.”
Pasirodo, kad ^Škotijos 

lietuviai palaiko savo Dar
bininkų Draugijų, skaitan
čių net 100 narių. Liaudies 
Balsas ten taipgi gerokai 
pasiskleidęs ir, matyt, drau
gai rūpestingai darbuojasi 
jam sustiprinti.

Bet tai ne viskas. Škoti
jos lietuviai rūpinasi ir Ta
rybų Lietuvai pagalbos tei
kimu. Pajuodžio žodžiais:

“Draugas J. M. Klastaitis 
susirinkime raportavo, kad 
jau turi surinkę Lietuvoj nuo 
Karo Nukentėjusių šelpimo 
Fondui 74 svarus.”

Pajuodis buvo ir Londone 
ir ten “susimedžiojo” lietu
vių. Esu,

“Londone, draugas P. Stan
kevičius pridavė net už 13 
atnaujintų prenumeratų — 9 
svarus ir 16 šilingų. Draugas 
manė ir aukų parinkti, bet 
kadangi dabar renka aukas 
Lietuvos liaudies paramai, tai 
Liaudies Balsui nerinko, sa
ko, pažiūrėsiųs vėliau.”
Londoniškiai lietuviai jau 

turį surinkę ir įteikę Tary
bų Lietuvos liaudies naudai 
50 sv. sterlingų!

Žinoma, tai ne didelė pi
nigų suma, bet jei atsimin
sime, kad Ąnglijos ir Škoti
jos lietuviškos kolonijos vi
sai, mažytės ir, jei atsimin
sime tai, kad ten darbinin

kai mažai uždirba, tai tuo
met tikrai įvertinsime mū
sų, tautiečių pastangas savo 
tėvų kraštui pagelbėti.

Lietuviški klerikalai tiek 
Londone, tiek Škotijoje re
mia pabėgėlius, o susipratę 
darbininkai — Tarybų Lie
tuvos liaudį. >

Būtų gerai, jei P. Pajuo
dis, kai grįš Kanadon, pla
čiau ir' smulkiau, parašytų 
apie Londono^ dr Škotijos 
Įiętuyių buitį. Turime atsi
ginti, ;kąd Škotijoje kadai
se'.buvo stambus lietuvių 
darbininkų judėjimas. Jie 
ten leido savo laikraštį, 
Rankpelnį. Jungtinėse Val
stijose šiuo metu dar gyve
na nemažas skaičius lietu
vių, atvykusių iš Škotijos.

TORIS TOKĮ PAŽINO...
Hearsto Daily Mirror, 

rodosi, sporgs i& džiaugsmo 
dėl ' Bevino * 'kąlbiį,' ” sakytų 
UNO Saugumo Tarybos po- 
sėdyj, •— kalbų, kuriomis 
jis įpuolė Tarybų Sųjungų.

Hearstui Bevinas “prole
taras”, “darbininkų vadas” 
ir “mūsų pusbrolis.” Hears
tui Bevinas — “žymiausias 
politikas pasaulyj.” Hears- 
tas trokšta, kad ir Ameri
kos valstybės sekretorius 
būtų tokis pat akyplėša ir 
savo netaktiškumu juokin
tų pasaulį, kaip daro Bevi
nas.

Kad Bevino politika ža
linga ir kvaila, rodo, vadi
nasi, ir tas faktas, kad jį 
giria, jį kelia į padanges to
kis gaivalas, kaip.Hearstas!

Tačiau, tokiu lengvabū
diškumu, kukiu Hearstas iš
kelia į padanges Bevinų, 
pasaulinių reikalų nepatai
sysi.

Šiandien kiekvienam aiš
ku, kad Bevinas ištikimai 
tarnauja Anglijos imperia
listams. Faktinai, jis bando 
jiems labiau pataikauti, ne
gu pataikavo Edenas. Bet 
ar jo aštrūs žodžiai, sakyti 
Saugumo ? Taryboje prieš 
Tarybų Sųjungų, padėtį 
kiek nors pataisys? Žino
ma, ne!

Višinskio kalba, kaltinan
ti Angliju dėl laikymo ka
riuomenės Graikijoje, dėl 
baltojo teroro pravedimo 
toje šalyje, išjudins ne tik 
Graikijos liaudį atkakles- 
nėn kovon prieš anglus im
perialistus. Višinskio kalba 
jau išjudino ir Syrijos ir 
Lebanono žmones kovon 
prieš Londono viešpačius. 
Višinskio kalba, s a kyta 
Graikijos klausimu, suju
dins ir Indijos* milijonus.

Jeigu Bevinas ir Hears
tas mano, kad jie strakčioji- 
mais ir “raudonojo baubo”

kėlimu apgins Anglijos im
perialistų interesus, tai jie
du klysta.

Mums rodosi, jog Bevino 
kalbos,- sakytos Saugumo 
Taryboje, parodė vienų da
lykų: pernelyg didelį troš
kimų, bet nemokėjimų ginti 
to, kį -jis bando ginti. . ; t. t i ,i

ATIDARYTI KARČIA- 
,'MAŠ, AR UŽDARYTI?

Kanjuliečių Liaudies Bal- 
sas. rašo:

“šiuo laiku Ontarijoje ei
na plačios diskusijos dėl svai
ginančių gėrimų pardavinėji
mo viešose vietose. Ontarijos 
valdžia, atrodo, linkus duoti 
leidimus atidaryti daugiau 
tokių vietų, o kiti protestuo
ja prieš tai ir reikalauja už
daryti visai tam tikrose vie
tose. Trijuose Ontarijos ap- 

• skričiųose, kada tai žmonės 
buvo nubalsavę, kad nebūtų 
viešo svaiginančių gėrimų 
pardavinėjimo, bet vistiek 
jie tenai pardavinėjami ir 
tuomi laužomas Kanados 
įstatymas tuo klausimu.”
Laikraštis abejoja, kad 

uždarinėjimu saliūnų (“vie
šų vietų,” kaip jis sako) sū

mažintų girtuokliavimų, nes 
“kada žmonės negauna vie
šose vietose, tai jie eina 
pas butlegerius ir ten ge-
ria.” Primenama prohibici- 
jos laikai — tiek Jungt. 
Valstijose, tiek Kanadoje,— 
kuriais girtuokliavimas ne 
tik pesum4žejo, bet padidė
jo ir, ..pridėsime, daugybę 
žmonių be laiko į kapus 
nuvarė, o kitus amžinais 
ubagais padarė.

Liaudies Balsas priduria:
“Tiesa,, dabar gėrimas pa

didėjęs, bet ne dėl to, kad 
viešose užeigose galima gau
ti, o dėl to, kad pas žmones 
daugiau pinigų. Prisideda ir 
tas, kad karo metu žmonės 
patvirko. Dabar daugiau ir 
prostitucijos ir vagysčių. Visi 
negerumai smarkiai pakilę.

“Prieš visus negerumus rei
kia kovoti moksliškai. Reikia 
organizuoti jaunimui kultūri
nius centrus, leisti literatū
rų, aiškinti žalingumų. Ap
lietos keliu galima daugiau 
atsiekti. Svaiginančių gėrimų 
užeigose turėtų būti dideli 
plakatai, šaukianti žmones 
susivaldyti. Turi būti dau
giau kontroliuojami tų vietų 
laikytojai. Be apšvietos, be 
žmonių auklėjimo nebus ga
lima toli nueiti.”
Tai tiesa!

SUSIV. LIET. AMERIKOJ KONVERSIJA

M?;

Vienu iŠ tinkamiausių būdų padėti laimėti streikus, 
yra išėjimas į pikietų eiles. Tie dvasiškiai taip suprato 
ir nėšini iškabomis išėjo maršuoti priešakyje streikuo
jančių United Electrical, Radio & Machine Workers 
(CIO) prie General Electric šapos East Boston, Mass. 
Iš dešinės: kun. F. Hastings Smyth, kun. D. A. Wells, 
kun. 
kun.

kun. Anuos C. Barstow Murphy ir
W.

Daug kalbama ir rašoma 
apie tą konversiją arba SLA 
senų narių iš naujo prirašymą 
prie SLA. Kaip žinoma, tuose 
naujuose skyriuose seniems 
nariams reikės mokėti dusyk 
tokius mėnesinius mokesčius ir 
ant tos pačios sumos pomirti
nės apdraudos, kokią dabar 
turi. Arba daugiau per pusę 
nusimušti pomirtinę ir mokėti 
tą ipatį mokesti, kokį dabar 
moka į mėnesį.

ši SLA konversija arba iš 
naujo senų narių prirašymas 
prie ŠLA ir tokioje formoje, 
kokią dabai’ SLA Pildomoji 
Taryba praktikuoja, yra su
galvota tos pačios SLA Pild. 
Tarybos, o ne keno kito. Nes 
SLA 43-čias seimas neįgalio
jo SLA Pildomąją Tarybą, kad 
ji SLA senus narius iš naujo 
prirašytų prie SLA ir narių 
vienų metų mėnesinius mokes
tis - duokles pasiimtų į lėšų 
fondą.

SLA Pildomoji Taryba juo
kus daro iš SLA senų narių. 
Kuomet ji kalba ir rašo, kad 
New Yorko apdraudos depart- 
mentas reikalauja, kad būtų 
gerai sutvarkytas ir sustiprin
tas SLA apdraudos fondas, 
tai tuo pačiu sykiu SLA Pil
domoji Taryba daro kaip tik
tai priešingai. Vieton, kad su
stiprinti? apdraudos fondą, tai 
ji stiprina lėšų fondą, nes apie 
pora šimtų tūkstančių dolerių 
apdraudos fondo pinigų SLA 
Pildomoji Taryba pasinešusi 
sudėti į lėšų fondą. O jeigu 
apdraudos fonde bus trūku
mas, tai SLA nariai turės , eks
tra sumokėti. Kaip mums yra 
žinoma, kad bėgyje vienų me
tų mūsų visi sumokėti pinigai 
į apdraudos fondą eis į lėšų 
fondą. Ir tokiu būdu į lėšų 
fondą suplauks daug pinigų. 
Mums yra žinoma, kad yra to
kių narių, kurie priklauso ant 
$150 ir jiems dabar naujuo
se skyriuose reikia mokėti i 
metus apie $9. Na, o kurie na
riai priklauso ant $300, $600 
ir net ant $1,000, tai tiems kur 
kas daugiau prisieis mokėti. 
Aš žinau tokių narių, kurie 
dabar moka už $1,000 po $1.- 
84 į mėnesį, o ant naujo sky
riaus turės mokėti į mėnesį 
apie $3.50, o į metus su virš 
$40. Jeigu bus tokių narių 
apie vienas tūkstantis per vi
są Susivienijimą, tai jie į vie
nus metus sumokės į lėšų fon
dą apie $40,000. Reikia žino
ti, kad SLA yra apie 12,000 
senų narių ir jeigu jie visi per
sikels į tuos naujus skyrius, tai 
per metus gali suplaukti mil
žiniška suma pinigų į lėšų fon

dą. Kur tikrenybėje tie pinigai 
turi eiti į apdraudos fondą, 
nes tie pinigai priklauso ap
raudos fondui, o ne lėšų, fon
dui! Lėšų fonde pilnai užten
ka tų pinigų, kuriuos dabar 
nariai sumoka. Tai šitaip šei
mininkauja mūsų SLA Pildo
moji Taryba!

Tėvynės No. 3-čiame tūlas 
C. K. Pikelis (ar Pikiel, kaip 
jis ten save vadinasi) rašo, 
kad jis yra narys ant $1,000 
apdraudos, ir kuomet jis per
sikėlė į naują skyrių apdrau
dos, tai jis tuomet gali gauti 
pasiskolinti iš SLA $327 gry
nais pinigais ir gali gauti ap- 
draudą išmokėtą sumoje 
$444.50. čia tas ponas labai 
apsilenkia su teisybe, nes jei
gu narys jau išėmęs $327, tai 
jau jis negaus tų $444.50, bet 
jau tiktai gaus $117.50.

Aš nežinau, kodėl Pikelis 
rašo tokius nonsensus?

Turbūt jis dėl to rašo, kad 
jį SLA Pildom. Taryba pasky
rė organizatorium. Tai žmo
gus dirbdamas meluoja suši
lęs, kad tiktai sau duonutę už
sidirbti. Jis, matyt, nori SLA 
senus narius prikalbinti, kad 
prirašyti į tuos naujus skyrius, 
nežiūrint, kad jis ir labai dide
lę skriaudą padarys SLA se
niems nariams ir juos pinigiš- 
kai labai nuskriaus.

Tėvynės No. 4-tame tas pats 
Pikelis išplūsta SLA Coal Cen
ter narius, išvadindamas ko
munistų tavorščiais tik vien 
už tai, kad jie, matyt, nesuti
ko su pono Pikelio konversi
jos aiškinimu.

Jeigu Pikelis gali už tą 
konversiją agituoti, kokią da
bar praktikuoja SLA Pildomo
ji Taryba, tai SLA nariai turi 
'pilną teisę tai konversijai prie
šintis.

J. Gataveckas.

Redakcijos Atsakymai
K. Stepuliui, Hartford, 

Conn. — Eilutės persiipnos, 
pasinaudoti negalime.

Edmundui, Toronto. — 
Draugo eilėraščiui stokuoja 
ritmo ir rimo. Pasinaudoti 
negalėsime. Prašome rašyti 
prozoj. Kai lietuvių rašybų 
tiksliau “užvaldysite,” tuo
met bus laiko eilėraščius 
rašyti.

D o v e i kiams, Hamilton, 
Ont. — Pinigai (M. O.) uŽ 
Laisvės prenumeratų gauti 
ir perduoti administracijai. 
Dėkojame. Taipgi reiškia
me padėkų už linkėjimus.
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Ką Jie Mate Sovietų Okupuo- 
toj Vokietijoj?

vietų okupuoto j Saksonijoj 
komunistų įtaka smarkiai 
auga. Dabar Komunistų 
Partija ten jau turi 100,000 
narių, o Socialistų Partija 
—70,000 narių.

Vokiečiai Grąžinami į 
žmones

Mr. G. Hill rašo: “Rusai 
yra toli pirmyn nužengę už 
amerikiečius perdavime sa- 
vivaldystės patiems vokie
čiams... Ir denazifikacija, 
perauklėjimas vokiečių nuo 
hitlerizmo varomas visu 
smarkumu. Šiame darbe 
yra pirmoj vietoj Komunis
tų Partija. Ją seka visos 
anti-hitleriškos partijos... 
Mes tyrinėdami visur turė
jome laisvę, galėjome eiti 
kur norėjome ir klausti ko 
norėjome... Rusai sakė: 
^Eikite kur norite... Klaus
kite ko tik norite’.”

Mr. Russell Hill rašo, kad 
jie į aštuonias dienas išva
žinėjo 700 mylių ir apklau- 
sinėjo daugybę žmonių. Ir 
jokių “slaptybių,” jokių “se
kretų” nesurado. Sovietų 
zonoj, kaip ir amerikiečių, 
visur miestai labai nuken
tėję, fabrikai apgriauti ir 
išgriauti, daugybė žmonių 
be vietos, vieni eina į vie
ną, kiti į kitą pusę, varosi 
galvijus, vežasi naminę 
mantą. Visur vienas ir tas 
pats paveikslas, kaip ir 
Amerikos zonoj. Bet visi 
k o r e s p o ndentai sutinka, 
kad Sovietai energingiau 
įtraukią pačius demokrati
nius vokiečius į darbą, grei
čiau vokiečius atauklėja 
nuo hitlerizmo, sparčiai val
stiečiams žemes dalina, 
sparčiau išvalė \miestus, 
greičiau pataisė fabrikus ir 
leidžia juos darban.

Jie sako v o k i e č i a ms: 
“Matote, ką iš Vokietijos 
padarė Hitleris ir jo šai- 
ka... Jūs, vokiečiai, norite 
geriau gyventi, tai išvalyki
te greičiau miestus, fabri
kus ir stokite darban... 
Patys turite savo gyvenimu 
r ū p i n t is... Patys turite 
Vokietija atstatyti.”

Vokiečiai tą supranta ir 
dirba. Miestų fabrikų kami
nai jau rūksta, anglies ka
syklos dirba. Anglies kasyk
los, Saksonijoj, jau davė 
84 nuoš. 1938 metų gamy
bos. Fabrikai dirbo ant 30 
nuoš. Saksonijoj pirm karo 
buvo 2,600 fabrikų, iš jų 
2,100 jau dirbo, kada kores
pondentai lankėsi. Gamino 
audinius, žemės ūkio maši
nas, medikamentus, metalą, 
maistą ir kitus gyvenimui 
reikalingus dalykus. Sakso
nija padalinta į tam tikrus 
distriktus (bezirkus). Kiek
viename yra Raudonosios 
Armijos komandierius, ku
ris eina tvarkytojo pareigas 
ir vietinė pačių vokiečių 
valdžia, kuri jo vadovystėj 
veikia.

Halle mieste viršininku 
yra Sovietų tankų korpuso 
k o m a n d i erius generolas 
Aleksandras G. Kotikovas. 
Kitur tas pareigas eina ki
ti. Daugelis iš jų neturėjo 
pirmiau patyrimo apie ad- 
ministratyvį veikimą, buvo 
grynai karininkai, bet grei
tai suprato savo naujas 
pareigas ir sugabiai jas at
lieka. <.

Sovietų zonoj vokiečių 
maistas į dieną sudaro 1,500 
kalorijų, tiek pat, kaip ir 
Amerikos zonoj.

Mr. Russell Hill sako, kad 
Amerikos k o r espondentai, 
kur norėjo, ten jie ėjo, ko 
tik norėjo, to jie klausė. Ru
sai nedarė jokių kliūčių jų

Tula amerikinė spauda il
gai triukšmavo, kad jos 
korės pondentų neįleidžia 
Sovietų Sąjunga į savo oku
puotą Vokietijos dalį. Jie 
pranašavo, kad ten yra 
“tikras pragaras.”

Pereitų metų pabaigoj 
Sovietų Sąjungos maršalas 
Gregoris Žukovas įleido 
Amerikos k o respondentus. 
Jų tarpe buvo Gladwin Hill, 
Russell Hill, Richard Ko- 
sischke, Charles Arnot ir 
dar keli kiti. New York Ti
mes korespondentas Mr. 
Gladwin Hill rašo, kad jie 
vyko manydami atrasti 
daug “baisybių” ir “vainą” 
tarpe vokiečių ir Sovietų 
Sąjungos komunistų. Bet 
atrado ka kita.

Visi sutiko, kad Sovietų 
Sąjungos okupuoto j Vokie
tijos dalyj daug greičiau ir 
gaspadoriškiau susitvarko, 
negu vakarų demokratijos 
pusėj. Užėmus Raudonajai 
Armijai tas Vokietijos da
lis, tai arba patys hitleri
ninkai jau buvo išsinešdinę, 
arba jie tuojau buvo atsta
tyti iš valdiškų vietų. Rau
donosios Armijos vadai į 
tvarkymą krašto, industri
jos ir įvairių reikalų įtrau
kė demokratinius vokiečius. 
Tame jiems daug padėjo tie 
vokiečiai, kurie karo laiku 
buvo patekę į Sovietų Są
jungą, kaipo belaisviai. Ten 
jie buvo sudarę “Laisvų 
Vokiečių Komitetą,” kuris 
nevien padėjo demoralizuo
ti Hitlerio armiją, bet ir 
tūkstančius vokiečių belais
vių išmokė eiti įvairias 
valstybines pareigas. Nuga
lėjus nacius jie labai pasi
darė reikalingi. •
Valstiečiams Dalina žemes

Kada vakarų demokrati
ja (Anglija ir Jungtinės 
Valstijos) bijo paimti bu
vusias ponų žemes ir jas 
perduoti bežiamiams arba 
mažažemiams, nes tai yra 
“pasikėsinimas ant nuosa
vybės,” kas neatitinka jų 
politikai, tai Sovietų Sąjun
gos zonoj žemė drąsiai da
linama.

Mr. G. Hill , rašo, kad 
prieš karą Vokietijoj buvo 
7,000 didelių dvarponių, ku
rie turėjo daug žemės, tuo 
kartu 3,200,000 valstiečių 
neturėjo pakankamai že
mės. 27,000 vokiečių dvar
ponių ir buožių turėjo 37,- 
000,000 akrų žemės, ku
rios tik vienas trečdalis bu
vo apdirbamas, o du treč
dalius jie laikė mišku ir sa
vo žaislavietėmis.

Sovietams užėmus tą dalį 
Vokietijos jie nerado dau
gelio tų dvarponių, kurie 
pabėgo į amerikiečių ir bri
tų zonas. Pirmiausiai Sak
sonijoj buvo sudaryta iš be
žemių ir mažažemių vokie
čių komitetai, kurie pradėjo 
dalinti buvusius ponų dva
rus, įrankius, galvijus ir tt. 
Į trumpą laiką 270,000 vo
kiečių valstiečių gavo že
mės nuo 10 iki 20 akrų kiek
vienas. Išgirdę kitur, kad 
jau Saksonijoj dalina žemę, 
tuojau to pareikalavo Bran
denburgo ir Meklenburgo 
provincijų valstiečiai.

Kasa Anglį ir Dirba 
Fabrikai

Sovietų komanda išleido 
pareiškimą, kad jeigu vo
kiečiai nenori šaltai gyven
ti sulaukę žiemos, tai turi 
pataisyti kasyklas, kasti 
anglį ir ruošti kūrą. Ir jau 
vasarą anglies k a s y k 1 os 
Saksonijoj dirbo.

Tas patsai daroma ir su 
kitais fabrikais. Visi fabri

kai, kurie gamina rakan
dus, drabužius, apsiavus ar
ba kitus gyvenimui reikme-' 
nis buvo kuo greičiausiai 
paleisti darban. Taip Meis- 
sene Royal Porcelain 
Works (indų ir kitų porce- 
linių dalykų) fabrikas dir
ba pilnai. Fabrikus tvarko 
vyriausybė.

Dresdene popieros gami
nimo fabrikai jau padaro 
80 nuoš. to, kiek padaryda
vo prieš karą.
Vokiečiai Teisia Išdavikus

Bet tas nereiškia, kad So
vietų Sąjunga būtų viską 
pavedus seniems hitlerinin
kams tvarkyti. Tūlos dirb
tuvės bent ant 90 nuoš. ne
teko pirmesnių savo tvarky
tojų, kurie buvo arba hitle
rininkai arba jų artimi.

Denazifikacija eina spar
čiai. Maršalas Žukovas lei
do patiems vokiečiams, iš 
'savo tarpo, - sudaryti teisė
jus ir teisti hitlerininkus, 
kurie žudė Jungtinių Tautų’ 
karo belaisvius, katorgi
niams darbams atvarytus 
žmones arba kurie dabar 
sabotažuoja darbą.

Taip pabaigoj pereitų me
tų Dresdene teisė penkis 
g e š t a p i n inkus (Hitlerio 
slaptos policijos narius). 
Buvo septyni vokiečiai tei
sėjai iš Komunistų, Socia
listų, Liberalų, Krikščionių 
Demokratų partijų ir darbo 
unijų. Taip yra ir kitur. So
vietų žmonės sako vokie
čiams, kad -jie turi dirbti, 
kad pakelti šalį iš griuvė
sių į ką ją pavertė Hitlerio 
razbaininkiška politika, kad 
jie turi atsikratyti nuo min
ties, kad. jie gali pasaulį 
pavergti arba yra geresni 
už kitus žmones.

Bedarbių Nėra
Saksonijos sostinė Dres- 

denas su pabėgėliais turi 
500,000 gyventojų. Miestas 
labai nukentėjęs nuo bom
bardavimų, kuriais ant 75 
nuoš. namai sunaikinti.

Jį okupavo Raudonoji Ar
mija vadovystėj maršalo 
Ivano Konevo. Dabar Dres
dene reikalus tvarko buvęs 
Sovietų divizijos komandie- 
rius generolas Dimitri 
Dumbrovskis. P r o v incijos 
gubernatoriaus pareigas ei
na liberališkas vokietys 
Dr. JErhard Huberner, 65 
metų. Provincijoj yra apie 
6,000,000 gyventojų, pir- 
miaus pabėgę grįžta atgal. 
Iš kitur pabėgėliu yra apie 
2,000,000.

Dr. E. Huberner sakė, 
kad Sovietai geriau tvarko, 
negu amerikiečiai savo zo
noj. Jis sakė, kad Sovietai 
prašalino tik naciškus poli
tikierius iš vietų, bet inži
nierius ir technikus paliko 
savo vietose. Jis sakė, kad 
amerikiečiai, kaip tik prie
šingai — bijo daugiau vo
kiečių pirklių konkurenci
jos, negu politinių priešų.

Amerikiečiai paėmė 24 
specialistus iš Luna—alie
jaus gaminimo fabriko ir 
16 specialistų iš Buna—gu
mos gaminimo fabriko, taip, 
kad tie fabrikai likosi su
paralyžiuoti be specialistų. 
Sovietai to nedaro. Jie rei
kalauja visus dirbti, todėl 
fabrikai atsisteigia. Jie rei
kalauja dirbti ir pabėgėlius, 
taip, kad Saksonijoj nėra 
bedarbių. Dr. Huberner sa
kė: “Pas mus visi dirba, vi
si už darbą gauna pinigų. 
Amerikos zonoj gali gyven
ti ir be darbo”—reiškia ten 
duoda valgyti ir visokiems 
“displaced persons”.

Reporteris sako, kad So-

pasikalbėjimams su vokie- v • •ciais.
Generolo Kotikovo 

Pareiškimas
Generolas A. G. Kotiko

vas sakė: ' “Pirmoji mūsų 
pareiga — nuginkluoti Vo
kietiją, atimti iš jos karo 
įrankių gaminimo fabrikus 
ir paleisti darban tuos fab
rikus, kurie gamina pilie
čiams reikmenis...

“Antra mūsų pareiga, tai 
kaip galima greičiau suras
ti nacių partijos narius ir 
juos išskirti iš bendros vo
kiečių masės, prašalinti iš 
fabrikų strateginių vietų.” 
Toliau jis sakė, kad jie vei
kia atsargiai, kad nepaken
kus gamybai, nes ir taip ga
myba karo pažeista.

“Trečia mūsų pareiga, — 
sakė generolas, — tai kaip 
galima daugiau pačių vo
kiečių įtraukti į savivaldy- 
bas, į provincijos ir apskri
čių valdžią, į fabrikų tvar
kymą. ..

“Ketvirta mūsų pareiga, 
tai aprūpinti tuos fabrikus 
žaliadaikčiais. Be metalo* 
negali dirbti metalo ‘ fabri
kai, be kuro negali nei vie
nas fabrikas dirbti.”

Toliau jis liete maisto 
problemą. Sakė, kad jau da
bar vokiečiai nori daugiau 
maisto, kaip jie jo turėjo 
prie Hitlerio karo sąlygose. 
Didelis sunkumas su mo
kyklomis. Mokytojai buvo 
hitleriški, knygos ir vadovė
liai naciški. Šioj srityj pri
sieina viską iš naujo pradė
ti, daug sunkiau, negu fab
riko paleidimas darban. Bet 
Sovietų vyriausybė su de
mokratiniais vokiečiais ir 
šią kliūtį nugali, jau 87 
nuoš. mokyklų atidaryta ir 
visi mokiniai iki 15-kos me
tų lanko jas.

Kada jo užklausė, kaip 
Sovietų vyriausybė atsine
ša į bažnyčias, tai generolas 
pareiškė, kad jie visai nesi
kiša, gali melstis, kas tik 
nori ir pridėjo:

—Kas dėl bažnyčių, tai 
kuo mažiausiai tas man ap
eina; juk ten. vokiečiai ne
gamina kanuoles!

D. M. š.

Dar Dėl LDS Centro Valdybos Nominacijų
Laisvėj jau dvi rekomenda

cijos buvo, ką nominuoti į LDS 
Centro Valdybą. Ir tos reko
mendacijos jau taip suvėluo
tos. Tačiau, kad pradėta, tai, 
kad ir trumpu laiku, noriu 
kreipti domę tų kuopų, kurios 
dar nominacijas atliks po šio 
rašto pasirodymo. Tai nepa
darysime klaidos, jeigu j pre
zidento vietą nominuosime 
Antaną Vasarį iš Montello, 
Mass. Jis buvo LDS vice-pre-

Sekdamas prezidento Trumano patarimą, kad kon- 
gresmanai pasikalbėtu su juos išrinkusiais žmonėmis 
apie busimus įstatymus, senatorius H. Alexander Smith 
(R., N. J.) taip ir padarė. Jis pasitarė viešai, Tręntone, 
apie 65 centu per valandą minimum mokesti, pasiklau
sė CIO, AFL ir kitu grupių vadų ir eilinių žmonių kal
bos už tą bilių. Atsisveikindamas su jais, jis sakė, kad 
žmonės jj įtikino, jog tas bilius yra reikalingas.

Saulėtoji Gruzija
« •

Saulėtoji Gruzija — taip 
visiškai pagrįstai šį palai
mintą kraštą pavadino liau
dis. Gruzijos gamtos turtai 
pasižymi įvairumu. Respub
likos teritorija apima įvai
rias, ryškiai viena nuo kitos 
skirtingas klimato zonas. 
Išilgai J u odosios Jūros 
kranto Vakarų Gruzijoje, 
kur gausu kritulių, plačiai 
klesti šilimą mėgstančios 
subtropinės kultūros. Sura- 
mo tarpukalnės slenksčiuo
se auga labiausiai vertin
gos šampano rūšių vynuo
gės. Puikiausios sąlygos 
vynuogynams yra Alazano 
slėnyje, Kachetijoje.

Daugumoje rajonų gerai 
auga aukščiausios tabako 
rūšys. Žemumose aukštą 
derlių duoda grūdų kultū
ros. Kartalinijos rajonuose 
sutelkti vaismedžių sodai. 
Kalnų rajonuose — puikios 
alpinės ganyklos.

Sodininkystė užima žy
mią vietą labai įvairių Gru
zijos žemės ūkio šakų tar
pe. Šalia vynuogių, citrinų, 
mandarinų, Apelsinų ir kitų 
subtropinių vaisinių kultū
rų Gruzijoje auga įvairios 
rūšys ir atmainos obuolių, 
kriaušių, persikų, čerešnių, 
aivos ir kitokių pačių įvai
riausiu vaismedžių. Gruzi
joje išaugo didžiulė vaisių 
konservų pramonė. Kon
servų fabrikai, kurių yra 
labai daug, kasmet išleidžia 
kelias dešimtis milijonų dė
žučių įvairių vaisių kon
servų.

Ypatingą reikšmę toles
niam Gruzijos žemės ūkio 
klestėjimui turi milžiniški 
darbai, kurie vykdomi da
bar vadinamoje Kolchidos 
žemumoje, besi tęsiančioje 
bevęik 200 kilometrų Juo
dosios jūros krantu. Jos 
bendras plotas siekia 220,- 
000 hektarų. ' Šimtmečiais 
čia rinkosi vanduo. Jis su
bėga iš pakalnių šlaitų, 
krenta liūtimis, apsemia že
mę* Risnės upės potvynio 
metu. Plokščias žemumos

zidentu pirma karo ir karo 
laiku garbingai tarnavo armi
joj dėl laisvės visos žmonijos. 
Sugrįžęs į civilį gyvenimą vėl 
puikiai imasi veikti mūsų or- 
gahizacijoj. Tai naujosios kar
tos ryžtingas darbuotojas, ir 
lai būna pirmas čiagimis LDS 
prezidentas Antanas Vasaris. 
Lai stojantis jaunimas į LDS 
didžiuojasi naujosios kartos 
prezidentu.

D. G. Jusius.

reljefas kliudo nubėgti van
deniui.

Per ilgus šimtmečius Kol- 
chida virto didžiuliu raistu. 
Ji apaugo nepraeinamomis 
d ž i u n g 1 ėmis. Vienintelis 
Kolchidos pelkių šeiminin
kas buvo maliarija. Ji at
baidydavo žmones nuo šių 
derlingų žemių.

Prieš kelerius metus ta
rybiniai žmonės pasiryžo 
nusausinti didžiules Kol
chidos pelkes, paversti jas 
subtropinių kultūrų daigy
nu. Nusausinimo darbu 
mastą galimą įsivaizduoti 
iš dviejų skaičių: reikia 
pastatyti 280 kilometrų py
limų, saugojančių sodybas 
ir plantacijas nuo upių pot
vynių, ir iškasti daugiau 
kaip 1200 kilometrų perka
sų, į kuriuos subėgtų lie
taus vandenys. Jau dabar 
nusausintame t ū k s t ančio 
hektarų plote įrengtos nau
jos plantacijos, šimtmetinės 
Kolchidos pelkės virto žy
dinčiu subtropiniu sodu.

Aukštai, s v a r blausiame 
Kaukazo kalnagūbryje, į 
šiaurę nuo Gruzijos sosti
nės Tbilisi, yra kalniečių— 
pšavų, chevsurų, svanų, 
osetinų — sodybos. Prasi
skverbti į šias sritis anks
čiau galima buvo tik siau
rais kalnų takeliais, tačiau 
ne kiekvienu metų laiku. 
R^šis su slėniu būdavo pa
laikomas tik retkarčiais, 
vasaros metu. Susidarė sa
vi papročiai arba, teisin
giau, buvo laikomasi papro
čių, kuriuos iš slėnių atne
šė protėviai ankstyvaisiais 
viduramžiais. Pas kai ku
rias kalnų tauteles iki šių 
dienų išliko savitas tautinis 
drabužis ir viduramžių gin
klai — skydai ir kalavijai.

Tok r u būdu susidarė 
Chevsuretija, apimanti di
džiojo Kaukazo svarbiausią 
kalnagūbrį, Kaukazo pietų 
ir šiaurės išsišakojimus. 
Tušetija — į rytus nuo 
Chevsuretijos, prie Dages
tano sienos, Pšavija — išil
gai pšavų Aragvos vagos, 
pietinėje svarbiausiojo kal
nagūbrio šakoje. Į vakarus 
nuo Pšavijos tęsias; Svane- 
tija, kurioje gyvena svanai 
—tauta, gimininga gruzi
nams, tačiau šnekanti savo 
kalba.

Iš šiaurės Kaukazo per
ėjo į kalnagūbrio pietų pu
sę dalis osetinų. Jų kraštas 
dabar vadinasi Pietų Oseti- 
ja — tai autonominė gru
zinų respublikos sritis.

Žemdirbyste šiuose rajo
nuose galima verstis tik 
žemutiniuose kalnų šlaituo
se. Dauguma sodybų yra 
tokiame aukštyje, kad kvie
čiai ten negali subręsti. To
dėl gyvulininkystė yra pa
grindinis Gruzijos kalniečių 
verslas. Chevsurų veislės 
karvės yra labai pieningos.

Žemę čia apdirbdavo vi
duramžiškais padargais, ta
čiau labai kruopščiai. Aria
mosios žemės buvo mažai ir 
todėl ji buvo labai vertina
mą. Jos hektaras kainavo 
kelias dešimtis karvių (tur
tai buvo skaičiuojami gal
vijų vienetais).

Dauguma kalnų sodybų 
ryšį su išoriniu pasaulių 
palaiko tik tris — keturius 
vasaros mėnesius. Likusį 
laiką siauri, sniegu užvers
ti takeliai yra neprieinami. 
Takeliai vietomis tiek siau
ri, kad pravažiuoti jais ga
lima tik prie jų pripratu
siais arkliais arba mulais. 
Prekės atnešamos nešte. 
Prieš dešimts dvyliką me
tų chevsūrai ir svanai pir
mą kartą pamatė muilą ir 
pradėjo jį vartoti.

Šiuose mažuose, atskiruo

se nuo pasaulio kraštuose 
iki paskutinių dienų išliko 
plūktinės pirkios, iškaltos 
tiesiog uoloje. Sienos buvo 
daromos iš akmeninių ply
tų, nesutvirtinant kalkėmis, 
ir dėl to vėjas pūsdavo pro 
plyšius. Ugniakuras buvo 
be dūmtraukių, langai — 
be stiklų.

Dabar kalnų sodybose 
pastatyti namai, ligoninės, 
mokyklos, klubai. Tiesiami 
keliai. Daugelis chevsurų ir 
pšavų persikelia j derlingus 
slėnius, kur jiems duodama 
žemė.

Gruzijos turtai glūdi ne 
tik ypatingose klimato ir 
dirvos sąlygose, bet ir jos 
gelmėse. Gruzijos upių va-, 
gose yra ir aukso. Tačiau 
svarbiausieji Gruzijos gel
mių turtai yra kiti.

Už Suramo tarpukalnės, 
Vakarų Gruzijoje, yra Ša- 
ropanės stotis. Čia teka 
keista upė: vienoje vagoje 
nesusimaišydamos teka dvi 
vandens juostos — šviesi ir 
rusvai juoda. Tai dvi susi-, 
bėgusios upės — Kvirila ir 
Dzirula. Kvirilos upė neša 
smulkiausias juodų dulkių 
deleles, kurios nudažo jos 
vandenį juoda spalva. Kvi
rilos aukštupy yra Čiatūros 
kaimas. Juo labiau artėji 
prie jo, juo labiau juodesnis 
ir nešvaresnis yra vanduo. 
Tarpeklio, kuriuo teka upė, 
abiejose pusėse, lygiose 
plokštikalnėse kasama rū
da, turinti savyje vertingą 
metalą — vieną įspūdin- 
giausiųjų Gruzijos turtų — 
manganą. Sujungus su gele
žimi jis duoda tvirčiausias 
metalo rūšis. Mangano ka
syklų ne tiek jau daug yra 
pasaulyje, čiatūruose tel
kiasi trečioji dalis visų 
mangano išteklių,

Čiatūrų gyventojai jau 
seniai priprato pagal Kviri- 
lo^ upės vandens spalvą 
skirti, kaip vyksta darbai 
kasyklose: juo juodesnis 
vanduo, juo daugiau tą die
ną išplauta mangano rū
dos. Būta dienų, kai Kviri
los vanduo buvo beveik 
skaidrus — darbas kasyk
lose žymiai sumažėjo. Tai 
buvo labiausiai įtemptos 
dienos kovojant dėl Kauka
zo, į kurį briovėsi fašistinės 
ordos. Dirbo tik viena ka
sykla. Rūda į įmones buvo

(Tąsa 5-me pusi.)

Philadelphia, Pa.
VAJUS

Už Darbus, Algas, 
Taiką ir Lygybę

WM. Z.
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THE MET 
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AKIMIRKA PEKINE-- 
STEBETINA KNYGA
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NELAIKO PALIETI BARŠČIAI
(Feljetonas)

(Tąsa)
Senelė buvo dievota budiste: Budda da

rėsi jai vis artimesnis, ir ji laikotarpiais 
dėjo dovanas vienuoliams, kad įtaisytų 
naujus stulpus prie Buddos šventyklos. 
Tuo būdu ji sau rengė užu vėją ir rames
nę priebėgą po savo mirčiai, tarpe “šešė
lių.” Jau keturi nauji pilioriai su išrai
tytais slibinais aplinkui—stūksojo ant 
kalno, bažnyčios prieky. Juk reikia iš- 
anksto prisigerinti Pragaro Karaliui.

Senelė taipgi planavo sužieduot savo 
giminaitę Manią* su Tseng’ų vyresniuoju 
sūnum Pingia. Pingia ėjo aukštuosius 
mokslus Pekine, rengėsi tapt dideliu val
dininku. Mokyklos, kaip ir daug kas kita, 
žymiai pakitėjo po tų bokserų karui. 
Atžagareiviai biurokratai traukėsi atgal. 
Pryšakin ėjo pažangesnieji elementai.
• Už mirusiojo sielą senelė rengėsi da
ryt dideles apeigas per 49 dienas. Kie
me pastatė bent kelis altorius. Patį di
dįjį altorių įrengė didžiojoj salėj, pasta
tė atminčiai rakštą (karstą), apstatė 
žvakėmis. Suvadino visą gretą vienuolių 
ir laukė juos visą tą laiką, valgydino, šė
rė, o tie kad jau meldės tai meldės. Vis 
pakaitomis. Suvažiavo visokių giminių. 
Kiekvienas prie rakšto lingavo galva, 
lenkėsi žemai po kelis kartus, o iš na
miškių kai kas turėjo atsakinėt į tai 
irgi nusilenkimais.

Šiai ilgai ceremonijai Mania su moti
na buvo pasirėdę gedulos rūbais, baltais 
drobiniais rūbais. Jos turėjo budėti prie 
rakšto, pakaitomis su tarnaitėmis. Kai 
kada jas pavaduodavo ir Pingia, irgi 
baltai apsitaisęs.

Pingiai sukako 18, o Maniai 16 metų: 
pats tas ląikas sužieduotuvėms. Iš man
dagumo jis ją vadindavo meimei—jau
nesniąja seseria, ir jiedu, nors ir labai 
vienas kitam pasidabojo, laikėsi ištolo 
ir formaliai, pagal įsigyvenusias taisyk
les. Ping’iai labai norėjos nors ją už ran
kos palaikyti, bet ši buvo labai santūri, 
—vis iš tolo ir vėsiai, nors jos širdis 
traukte traukė prie mylimojo bernaičio.

Čia įvyko prietikis. Tarp vienuolių bu
vo vienas jaunas, gal 20 metų amžiaus 
vienuolis. Mania tuoj patėmijo, kaip jis 
ją sekioja vogčia savo juodom akim. 
Kartą vėlai vakare ėjo ji tamsiu kori
dorium ir patėmijo prie sienos juodą 
figūrą. Persigandusi ji ėmė bėgti, o fi
gūra paskui ją. Paskui toji figūra dingo 
pro kurias duris, o Mania drebėdama ir 

. įpuolė Pingia’i glėbin. Jis ją suramino 
ir arti prisiglaudė, laikė jos rankas. Mer
gaitė iš karto gal nė nesusiprato, bet tuoj 
atsitraukė, kukliai teisindamosi, kad in
tymumų da negalima.

Šitas jųdviejų netikėtas susigretini- 
mas buvo abiem malonių svajonių šalti
niu, bent per du metus. Beje, tą drąsuo
lį vienuolį Manios motina pasiuntė atgal 
į šventyklą, būk tai kokiam reikalui, su
lig vyresniojo vienuolio patarimu.

Buvo da incidentas. Toji pasausėlė 
senmergė įpuolė į isteriją. Vienuoliams 
nuobodžiai ir monotoniškai giedant, ji 
parkrito ant aslos, ėmė akis vartyt ir 

• rėkaut: “Gelbėkit, gelbėkit, aš degu ant 
karštų smilčių, beriedėdamas pakal
nėn... Aš dūstu, gelbėkit!” Svečiai su
prato, kad tai ji apsėsta: mirusiojo sie
la įėjo į ją ir dabar šaukiasi pagalbos... 
Tuoj bent keli vienuoliai pradėjo di
džiu balsu egzortus giedot, kol palengva 
ją atleido, ir ji nurimo. Už tai namiškiai 
turėjo skyrium atsiteisti su minykų per- 
dėtiniu: mat, da daugiau reikėjo smil- 
kinti žvakių, “medinę žuvį” daužyti pa
galiais. Atsipeikėjusi senmergė nudavė, 
būk nieko nežinanti, nieko neatmenanti,

| kas jai buvo.
Apeigoms pasibaigus, Pingia vėl išva- 

į žiavo mokytis, o Mania svajojo: išbudin
tas moteriškumo instinktas maloniai kal
bėjo‘jai be žodžių. Konfucijaus taisyklių 
perimta, ji tenkinosi kad ir tomis svajo
nėmis ir laukė dar porą metų, kol Pingia 

į užbaigs mokslus. ’ )

vis nesveikavo. Po tūlo laiko1 vėl lovoj. 
Gydytojas sprendė, kad tai jam yra ko
kia žarnų karštligė. Visokių davė vais
tų, bet nieko nesi darė geryn. Visa 
Tseng’ų šeima buvo dėl to labai sujau
dinta.

Motina Tseng’ienė manė, kad tai tik ar 
nebus meilės liga. Gal vaikinas labai iš
siilgo savo mylimos Manios ir pradėjo 
džiūt. Ji nusprendė, kad reikia čia į Pe
kiną atsikviest Manių, tai gal jinai jį 
pagydys. Jeigu kokia, tai jųdviejų ir su
tuoktuvės turėtų įvykti. Tseng’as sutiko 
su savo praktiškos žmonos išvadžioji
mais- ir mušė telegramą į Šantung’ą, 
prašydamas, kad Mania su motina greit 
atvažiuotų, nes Pihgia labai serga.

Tseng’as da aukščiau pakilo savo val
diškoj karjeroj. Jis tapo paskirtas vice
direktorium valdiško telegrafo ir suėjo 
į-pažintį su pačiais aukštaisiais valdžios 
tūzais. Gubernatorium šantung’o buvo 
galingasai Juan Šikai, tas pats, ką ne
davė progos bokserams įsigalėti jojo me
tropoli tinę j provincijoj. Jis taipo pat bu
vo .perdėtinis kasyklų, telegrafo ir kari
nės lavybos. Tai su šituo šikajum 
Tseng’ą supažindė vienas stambus valdi
ninkas Niū. Tokios pažintys daUg padėjo 
kopti aukštyn karjeroj.

Serguolį Pingią slaugė jo motina, tė
vas ir jo sugulovė Kasia. Visi laukė Ma
nios su motina. Mania jautėsi, kaip ant 
sparnų, kai ji pamatė Pekiną ir artinosi 
prie savo mylimojo namų. O namai 
Tseng’ų stačiai palocius. Kambarių, ko
ridorių, užukaborių labirintas. Sodai, 
daržai, mūras aplinkui. Vartų tų gražu
mėlis.

Viešnias šeimininkė Tseng’ienė su 
Kasia nuvedė į ramų užukampį iš treje
to kambarių. Visa apystova stebėtina. 
Meniškai išskaptuotos lovos, kėdės, sta
lai, statulos. Manios akį ypač patraukė 
kukavinė balta Mielaširdystės deivės 
statula. Ramia ir malonia šypsą švytavo 
jos draugiškas veidas. Mania pagarbiai 
žiūrėjo į tą malonų veidą ir mintimis 
meldė palaimos ir sveikatos savo ser
gančiam jaunikaičiui.

Viešnias svetingai pavaišino abi šei
mininkės ir iš tolo pasakė, kaip yra Ii-, 
goniui. Ligonis silpnutis. Vis klausinėja, 
kadėl taip ilgai pas jį neateina Mania. 
Mania ir pati tirpte tirpo, kad tik grei
čiau prie jo. Bet čia tie tradiciniai susi
varžymai, etiketą: negalima juk taip 
mergaitei be niekur nieko tuoj ir pulti 
prie bernioko, kad ir ligonio. Reikia pir
ma apsiprausti, susišukuoti, persirėdy- ' 
ti išeiginiais rūbais. Ir tik tada, jau su 
visais išsikalbėjus, galima arčiau,—žino
ma, ne vienai, bet su šeimininke, su mo
tina, su tarnaite. Pargrįžo iš mokyklos 
ligonio broliai Činia ir Sunia.

Jiedu atrodė Mania’i tokie vikrūs, 
diržingi, paaugėję. Gyrėsi savo naujovL 
ne mokykla, naujų įvestų mokslų kur
sais: astronomija, matematika, geografė 
ja, fizika, chemija, net ir anglų kalbai 
Jaunuolišku prašmatnumu, Sunia pabar
stė net keletą angliškų sakinių, didžiulei 
Manios nuostabai.

Kasia paskiau išsiuntė vaikus iš kam
bario ir patarė Mania’i truputį pasilsėti, 
snūstelti, prieš eisiant pasimatyt su 
Pingia. .

Pasilsėt, tiesa, buvo ir visai neprošalį. 
Pasilikusi viena Mania nusviro ant lovos 
ir vis gėrėjos tąja įstabia malonia statu
la. Tuoj ji ir užmigo. Ir jai prisisapnavo 
dvi nepažįstamos moterys, kurios ją ve
džiojo po kokią tai klaikią bažnyčią, pil
ną karstų, ir ant galo įvedė į puikų žL 
bantį sodą. Paskui ji dasiprotėjo, kad 
tai esama Mulan’os ir tos gerėsios dei
vės... Atsibudusi ji vis da jautėsi lyg 
kad sapne.

Sausio 21 d. Naujienose dr. 
Grigaitis paraše pusės sieks
nio apžvalgą 25 metų sukak
ties proga, “Rusijos Socijal- 
demokratų Darbininkų Parti
jos” organui, leidžiamam Už
sienyje, “Socialističeskij Vest
nik.”

Iš atkalbėtų Grigaičio po
terių minimoje apžvalgoje, 
kiekvienas turi prieiti išvados, 
kad liežuviais negalima bolše
vizmo Užvajavoti. Jeigu rusai 
“socijaldemokratai” bėgyje 
ketvirtadalio šimtmečio savo 
liežuviais išplakti nieko nepa
jėgė, o bolševizmas per tą lai
kotarpį dešimteriopai sustiprė
jo, tai kokia gali būti garan
tija, kad lietuviškų pro-nacių 
liežuviavimas šiame reikale 
turėtų geresnio pasisekimo ? 
Imant atydon tą, kad rusai 
baltagvardiečiai, arba, kaip 
Grigaitis juos vadina, “socijal
demokratai,” yra šimteriopai 
skaitlingesni, negu lietuviai 
pro-naciai ir bėgyje dvidešim
ties aštuonių metų ne tik kad 
nei pusės colio nepasistūmė 
pirmyn, bet tapo labai toli at
mesti atgal, tai lietuviškus pro- 
nacius tokia naujiena supurto 
baisesniu šiurpu, ne kaip hit- 
lerizmo ir fašizmo žlugimas.

Mes, lietuviai pro-naciai, no
rime Lietuvą atgauti, jeigu ne 
šiandien, tai rytoj neatbūti
nai. Klupščiuojant tokią ilgą 
kelionę, kokią klupščiuoja ru
sai “socijaldemokratai,” tai 
mes Visiškai užmiršime lietu
viško skilandžio smoką. Dr. 
Grigaičiui pasirodė, kad jis 
šioje “Socialističeskij, Vestnik” 
sukaktyje užtiko baisiai žvil
gančią blėkutę, visai nei ne
jusdamas, kad tokių nepasek- 
mingų vainų, kokias veda ru
sai “socijaldemokratai,” ap
žvalgos sėja baisiai gilų pesi
mizmą pro-nacių pasekėjų ei
lėse. Kiekvienas pro-nacių pa
sekėjas, perskaitęs dr. Grigai
čio apžvalgą, supras, kad pro- 
nacių byla dėl atgavimo Lie
tuvos turės tęstis šimtmečius. 
Jeigu taip, tai kiekvienas sta
tys klausimą, kokiem velniam 
pro-naciam grūsti pinigus? O 
jeigu taip atsitiktų, tai būtu
me priversti išmesti. “Lietuvos 
bylą” už tvoros ir išeiti iš biz
nio. Jūsų Pauliaus pasididžia
vimas dr. Grigaičiu, kaipo ra- 
zumniausiu pro-naciu, prade
da mažėti. Nežinia, ar tai dėl 
senatvės, ar dėl nepasisekimų,

bet pastaruoju laiku dr. Gri
gaičio rdzumas vis tankiau ir 
tankiau pradeda trūkčioti į 
blogąją pusę.

Vietoj rašyti optimistiškas 
naujienas iš pro-nacines veik
los, kad pro-naciam atgavi
mui Lietuvos nėra kitokių 
kliūčių, kaip tik finansinės, 
tai reiškiasi pesimizmas. O tu
rėtų rašyti: Va, jei tik “geros 
valios’’ lietuviai sumestų Ame
rikos Lietuvių Tarybai didelę 
krūvą dolerių, sakysime, nors 
porą, trejetą milijonėlių dole- 
riukų, tai iki ateinančiam pa
vasariui Lietuvoje neliktų nei 
vieno bolševiko. Paleckio port
felis voliotųsi sąšlavyne, o. vi
sokį pabėgėliai, lietuviški na
ciai ir fašistai, tąsytųsi už 
plaukų, varžydamiesi už ge
resnes vietas, įsisteigimui dva
rų. Bet vietoj skleidimo opti
mistiškų minčių, patrauklių, 
pasakaičių, tai dr. Grigaitis, 
lyg ir nieko nenusimanydamas 
apie biznj, pasakoja apie bol
ševikų neapsakomą galybę. 
Koks gali būti išrokavimas pa
sakoti apie rusų “socijaldemo- 
kratų” baisiai įtemptą vainą, 
per tokį ilgą laikotarpį ir vis 
bėgančią tolyn ir tolyn nuo 
laimėjimo. Tas aiškiau, negu 
kas kitas, pasako lietuviam 
pro-naciam, kad mes negalim 
tikėtis laimėjimo taip ilgai, 
pakol paskutinis pro-nacis iš
leis paskutinį kvapą ir nustos 
judėjimo.

Dr. Grigaitis didžiuojasi, 
kad “Socialističeskij Vestnik” 
nedarė kompromisų su “dikta
tūra.” Gera priežastis kom
promisų nedarymui. Kaip gi 
tu juos darysi, kuomet tau jų, 
kompromisų, niekas nesiūlo. 
Vietoj kompromisų, dr. Gri
gaičio garbinami “socijalde-

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

t

Ras nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Grėėn Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Pingia mokėsi stropiai ir kruopščiai. 
Gal nuo nusisėdėjimo ir tų pastangų, jis 
pasidarė pablyškęs, lieknas ir netvirtas. 
Pradėjo sirginėt. Ar tai buvo kokia 
karštinė ar influenza. Po šešeto savai-

1 čių kiek pasitaisė ir vėl ėjo mokytis. Bet

Tseng’ai iškėlė ypatingą vakarienę 
Maniai jr jos motinai. Visų akys buvo 
ant .Manios, ir ji tai jautė ir jaudinoš. 
Pavalgius, ji pasidarė drąsėlesnė. O tuo 
tarpu Kasia rengė Pingią tokiam nepa
prastam susitikimui. Šiaip Pingią pri
žiūrėdavo viena šmikšti tarnaitė Snie
go Gėlė. Pingia buvo snustelėjęs ir užsie
ninės importuotos lempos šviesoj atrodė 
netaip jau blogai.

V. , (Daugiau bus)

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
bu šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis Z

1113 Ml Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

mokratai” buvo privefsti neš
dintis, kaip .pakaustyti, taip 
toli nuo vainos plečiaus, kur 
jų joki “kompromisai” nega
lėtų pasiekti.

Baisus vajauninkas tasai 
“Socialističeskij Vestnik.” Ji
sai ir už Baltijos Valstybių tei
ses vajavoja. Už tai ponas 
Bajoras džiaugiasi, kad Lietu
vos klausimas uždarytas į pa
slapčių miglų maišą, kuriame 
p. Bajoras grabaliojasi, kaip 
aklas svetimoj priemenioj.

Jeigu lauksime, kad toki 
vajauninkai,- kaip rusų “soci
jaldemokratai,” išvajavotų lie
tuviam pro-naciam Lietuvą, tai 
mes Lietuvos gėrybėmis tiek 
naudosimės, kiek uodas nau
dojasi žąsies krauju.

Jūsų Paulius griežtai reika
lauja, kad dr. Grigaitis liautų
si sėjęs nusiminimo mintis 
pro-naciuose, pasakodamas, 
kad ana, va, tas ir tas ketvir
tadalį šimtmečio grūmėsi su 
bolševizmu ir tik tiek laimė
jo, kad dar ir šiandien suge
ba meluoti. Reikia visada ra
šyti tąja linkme, kad pro-na
cių suklaidinti žmonės nenu
stotų aukavę Amerikos Lietu
vių Tarybai, kaip pats dr. Gri
gaitis sako: Tarybos “dar
bams” paremti.

< Paulius.

Žinyba didžiuojasi, tiek 
daug žinodama; išmintis gi 
kukliai supranta, kiek ma
žai ji težino.

Wm. Cowper.

SUDIEV 
jį STRĖNŲ GĖLAI 

/’ svarus, naujas oui 
// paprastą strėnų fcėlą. 
//Back Plaster! Lengvin 
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Štai švarus, naujas būdas liuosuot 
//paprastą strėnų fcėlą. Johnson’s 

//Back Piaster! Lengvina skausmą, 
Z Į J sUStingimą, jveržimą. Jautiesi pui- 

kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
---- "S Johnson & Johnson kokybės.

Telef. HUmboldt 2-7964

Privertė Policiją Paliuo- 
suoti Streikieriu Vadą
CHARLESTON, S. C. — Jau 

ketvirtas mėnesis, kai Ameri
can Tobacco Co. darbininkai 
streiko lauke. Jų reikalavimai 
yra, kad kiekvienas dirbantis 
darbininkas gautų ne mažiau 
65 centus į valandą, arba, ki
tais žodžiais sakant, kad bū
tų pakelta darbininkams al
gos po 25c į valandą.

Darbininkai laikosi tvirtai 
streiko lauke. Pikietuotojų li
nijos gana gerai tvarkomos. 
Kompanija įsitikinusi, kad 
darbininkų vienybe bus sunku 
sulaužyti, matomai, užsamdė 
policiją užpulti pikietuotojus. 
Policija, užpuolusi pikietuo- 
jančius darbininkus, sausio 24 
d., areštavo CIO unijos prezi
dentą Reuel Stanfield, kuriam 
išnešė apkaltinimą už “drums
timą ramybės.”

Apie aukščiau minėtą areš
tą pasklydo žinia per visą ša
lį. Pradėjo plaukti protesto 
rezoliucijos ir reikalavimai, 
kad areštuotas streiko vadas 
būtų tuojau paliuosuotas.

Sausio 28 d. policijos virši
ninkas Chris Ortman paskel
bė, kad kaltinimas prieš R. 
Stanfield nuimtas ir jis esąs 
paliuosuotas nuo bile bausmės.

šis tabako darbininkų strei
kas gązdina tuos ponus ne 
vien dėl algų pakėlimo, bet 
gal daugiausia dėl to, kad rei
kalaujama visiems darbinin
kams lygių teisių visakame. 
Ypatingai .kovojama už lygų 
mokestį negrams darbinin
kam, kaip ir baltveidžiams.

Pas mus lietuvių veik nėra, 
kiek bent man žinoma. Tad 
retai ir parašau iš šios kolo
nijos. Tabako Darbininkas.

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandą.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

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

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

426 80. 5th STREET BROOKLYN, NTT.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. TeL EVergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
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.

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

496 Grand Street Broo
Telefonas EVergreen 7-1661



Penlftns puslapio

PASIRODĖ VISU NUOGUMUSaulėtoji Gruzija
ne

Kreipkite i Mr,

apie

(88)

Shenandoah, Pagerai žino

kodėl ten Brook

PRANEŠIMAI

PRANEŠIMAI
bara

kiekis, kurio pa

A. Čekanauskas

neleis kom- 
kainas ant

metu 
buvo

HĖLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

fašis- 
apie 

pada- 
vokie-

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

upes 
Adža- 
visur,

American 
ir Chase

Penktadienis, Vasario B, 1946
HELP WANTED-FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

eikime prie 
antrą laidą

Oželis,” 
parodyta 

, kur

SHENANDOAH, PA.
Vasario 16 d. jvyks balius, West 

End Hall, West Center St. Įžanga 
50c asmeniui. Rengia ALDLD 17 kp. 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti. — 
Valdyba.

nutarė, kad 
didelis balius, 

didelę salę ir gerą 
Išparduoti 1,000 ti- 

50c.
bus surengtas 27 d.

15 šių metų M 
užgiedojo seka

OPERATORES 
Prie vyriškų marškinių ir overalls. 

Kreipkitės 
CORONA SHIRT CO..

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

Parakas, įrankiai, veik viskas 
tavo. O anglį turi tyrą padary
ti dėl kompanijos. Tai ten dar
bo žmonės ir negali daug už
dirbti. '

čeverykų išdirbystė per ko
kį laiką irgi mažai dirbo. Mat, 
negavo užtektinai odos ir ki
tokių reikmenų.

Karo metu sveikesni seniai 
gavo darbus. O pasibaigus ka
rui senius atleido iš darbų.

Sugrįžo kareiviai. Kai kat
rie atgauna savo paliktą dar
bą. O daugumas neatgauna.

šiuo tarpu abelnai mūsų 
mieste fabrikai pusėtinai dir-

Molotovas Smerkia Na 
ciy Armijos Laikymą 

Vokietijoj

MOTERYS VALYMUI
OFISŲ BUDINKUOSE 
LENGVAS DARBAS 

50C Į VALANDĄ 
SUPERINTENDENT 119 W. 57 ST.

VALYTOJOS, Ofisų Namų. Nuolat. 
62c J valandą.

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

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

10 d. vasario, 10:30 rytą, po 29 En
dicott St.'Draugai, ateikite užsimo
kėti duokles. — J. M. Lukas, sekr. •'

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžiu 

Ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longine®,
Jules, Jurgensen. 4B

LLD 17 Kuopos Balius
LLD 17 kuopa rengia balių, 

16 d. vasario, West End Hall 
West Center St., Shenandoah 
Pa. Patys ateikite ir atsivesk! 
te savo draugus.

J. Pacauskas.

STAL1ORIAI 
PIRMOS KLASĖS 

Kreipkitėe 
HAMMELL & SONS WOODWORKING CO.. 
12-16 BERTON PLACE, BELLEVILLE, N.J. 

BELLEVILLE 2-3558

RANKINES SIUVĖJOS 
PATYRUSIOS. 60c J SAVAITE. 

40 VALANDŲ SAVAITE. KREIPKITĖS 
I. A. NOVELTY CO.

301 CLINTON AVE., NEWARK, N. J.

“žino” dalykus. 50 metų 
gal filmų pasaulyj veik 
buvo. Tiktai buvo pradedama 
krutami paveikslai. Užpaten
tuoti pirmi krutami paveikslai 
1896 metais, tai yra, 50 metų 
atgal. Spalvuoti krutami pa
veikslai išrasta 1925 metais, 
21 metai atgal. Užrekordavi- 
mas į filmą muzikos, kalbos 
išrasta 1928 metais, dar tik 
19 metų, ir tai iš karto buvo 
labai netobulai.

Na, o M. Antanukas nuke
lia mano filmą į laikotarpį 50 
metų atgal, kuomet niekas nei 
nesapnavo apie spalvuotus ir 
kalbančius judamus paveiks-

rašo, jog Waterbury 
pasaulinis misingio 
centras ir kad niekad 
nebuvo tokio darbi- 

vie-

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.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 10 d., 2 vai. dieną. Liet Pi
liečių Kliube, 631 Walnut St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime. — Evelyn Farion, sekr, 

(32-33) ’ vi

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST, 2-3178 ATDARA VAKARAIS

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvy 

sekmadienį, vasario 10 d., 6 v. 
735 Fairmount Ave. Dalyvauki 
skaitlingai, nes bus išduota Laisv 
šėrininkų suvažiavimo raportas.

faktų, 
filmos 

buvo 
grupei 

dalyvavo,

UŽGROBĖ MEDINĘ VE
TERANO KOJĄ

Philadelphia, Pa. — Ig
natius Miedzwiecki, karo ve 
teranas 22 metų amžiaus, 
įsiskolino $28 už kambarius 
namo savininkui Josephui 
Galzarano. Už tai savinin
kas užgrobė medinę vetera
no koją ir visus baldus. Gal
zarano areštuotas ir po 
$800 paranka laikomas teis
mui.

TUOJAU DUODAMI 
DARBAI 

DIKTAFONO OPERATORĖS 
$35 Į SAVAITĘ! 

RAŠTINES DARBININKĖS 
$35 Į SAVAITĘ 

(Patyrimas nereikalingas) 
Pastovūs darbai. Puikiausio* darbo sąlygos. 
5 dienų savaitė; pradedant pirmadieniu, bai* 
giant penktadieniu, 

Mathews, Alexander Hamilton Institute, 
71 West 23rd Street. New York. 

SPRING 7-1000.

MONTELLO, MASS.
Paskaitos sveikatos klausimu. “Can* 

cer Control Committee” aiškins apie 
vėžio ligą. L. (Masteikaitė) Overką 
iš Bostono aiškins apie maistą ir 
vitaminus. Įvyks sekmad., 10 d., va
sario, 3-čią vai. dieną. Liet. T. N.* 
salėj£ Rengia Birutos Pašalpinė 
Draugija ir Moterų Apšvietos Kliu- 
bas. Įžangos nebus. — Kviečia Kom.

(32-33) ‘ J

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS

SINGER
Nuolatinis darbas prie aptraukime 

sėdynėms paduškų. 
GERA ALGA

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

Prie York Ave.

Lietuviškas *

TRAKTYRIUS

OPERATORĖS
Patyrusios prie 
Singer Mašinų 

Garantuotas Nuolatinis 
Darbas

LENGVAS DARBAS
GERA ALGA * 

KREIPKITĖS
224 SMITH STREET

PERTH AMBOY, N. J. 
(2-ros LUBOS)

Tel. Perth Amboy 4-2709

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks 11 d. vasario, 7:30 v. v 
Liet. Salėj, 29 Endicott St. Malonė
kite visos narės dalyvauti susirinki
me taipgi atsiveskite ir naujų narių 
Turime daug svarbių dalykų pra
džioje metų. — A. W. (33-34)

, Kutaiši mieste yra vienas 
didžiausių šalyje šilko au
dimo fabrikų. .Karo metu 
šis, fabrikas gamino para
šiutinius ir karkasinius au
dinius. .Miesto tekstilės pra
monė artimiausioje ateityje 
padidės nauju medvilnės 
kombinatu.

Tarybų valdžios metais 
Gruzijoje pastatyta ir re- 
konstruktuota beveik 200 
įvairių 'pramonės įmonių. 
Visa tai ryškiai pakeitė jos 
veidą. Gruzija — didžiojo 
Stalino tėvynė, kurioje jis 
pradėjo savo revoliucinę 
veiklą, — tapo viena pažan
giųjų Tarybų Sąjungos res
publikų.

žiema iki šiol neprasčiau
sia. Per kokias šešias savai
tes buvo šaltoka ir sniegas su 
ledais laikėsi. O dabar, kad ir 
pasniegti, ai e tu o j aus ir nu
tirpsta sniegas. Mat, saulutė 
aukštyn kyla ir diena ilgėja. 
Neužilgo ir pavasaris bus.

Anglies kasyklos šiuo tarpu 
dirba pilną laiką. Darbai ne 
vienodi. Vieni kasėjai uždirba 
labai gerai, o kiti visai mažą 
užmokestį tegauna.

Kai kuriose kasyklose visi 
dirba nuo dienų. Tai tų kasy
klų . darbininkai’ ir padaro į 
pusę mėnesio netoli šimtinės, 
kartais šimtinę ir daugiau. 
Mat, čia nėra prasto darbo. 
Ką tu nedirbsi, ar akmenį 
daužysi, ar tyrą anglį kasi,1 ar 
kasi sumaišytą su akmenimis, 
tai moka nuo valandų. O yTa 
kasyklų, kur kasa anglį nuo 
tonų. Tau moka už iškastą to
ną anglies. O darbas kartais 
pasitaiko labai prastas. Ang
lis nesišauna, sumaišyta su vi
sokiais akmenimis ir žemSmis.

SCRANTON, RA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. vasario, pas E. Geležauskienę, 
1210 Blair Ave.; 2 vai. dieną. Visi 
nariai dalyvaukite, pasimokėkite 
duokles už 1946 metus, kad ir šiais 
metais mūsų kuopa liktų garbės 
skyriuje. Kadangi dabar eina vajus 
gavime naujų narių, tai geisti
na, kad atsivestumėt pažįstamą 
draugą, prirašyti į Draugiją. — P. 
Šlekaitis, sekr. (33-34)

SO. BOSTON, MASS.
Pirmadienį, vasario 11 d., 8 v. v., 

New England Mutual Hali, kampas 
Clarendon ir Boylston Sts., išgirsite 
Anna Louise Strong kalbant — “So
viet Policy in Eastern Europe.” Bus 
ir klausimų periodas. Bilietas su tak
sais, 90 c. Visus kviečia dalyvauti 
Progressive Bookshop. (33-34)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)♦ 
vežama aplinkiniais keliais 
—per Kaspiją, —į Sibirą ir 
U'rdla:, Kito . kelio nebuvo. 
Kaukazo papėdėje vyko mū
šiai.' J- ”

Tomis dienomis' vienas 
vokiečių 1 a i k ra š’tpalaikis 
kiekviename numeryje pri
mygtinai aprašinėjo Gruzi
jos grožybes ir turtus. Bu
vo ten straipsniokas 
Čiatūrus.

—Ši rūda, — rašė 
tinis laikraštpalaikis 
Gruzijos manganą, — 
rys turtuoliais tuos 
čių kareivius ir karininkus, 
kurie dabar sfovi sargyboje 
Kaukazo kalnuose. Čia, Čia- 
tūruose atsiskleidžia plačios 
galimybės vokiškai iniciaty
vai ir sumanumui.

Vokiečiai iš anksto guo
dėsi, kad Čiatūrai jau guli 
jų kišenėje. Tačiau priešas 
skaudžiai apsiriko.

Jau 1943 metų viduryje 
viena po kitos vėl įsitrau
kė į darbą Čiatūrų kasyk
los. Nuo to laiko čiatūriečiai 
suskubo nemaža padaryti. 
Jie žymiai padidino manga
no iškasimą, sutvarkė dar
bą daugelyje ruožų. Šalis 
reikalauja vis daugiau ir 
daugiau Čiatūrų mangano 
—geriausio pasaulyje. Mag- 
nitogorskas, Kuzneckas ir 
sparčiai atsistatančios Pie
tų įmonės — štai pagrindi
niai Čiatūrų mangano var
totojai.

Gruzija — audringų ir 
sraunių upių kraštas. Jos 
slepia savyje milžinišką 
energiją. Tačiau iki revoliu-

Kerštu ir Užsispyrimu Vaduo
jasi M. Antanuk iš New 

Haven, Conn.
Kaip ta pasakiška moteriš

kė, kuri susiginčino su vyru. 
Vyras sako, kad skusta, o; mo
teris vis kartoja ir kartoja, 
kad kirpta ir kirpta. Vyras ją 
įmurdė į vandenį, bet moteris 
ir panardinta visa vandenyj, 
iškėlė ranką ir vis pirštais ro
do, kad kirpta ir kirpta.

Taip M. Antanukas.
Dabar 

Pagaminus 
“Kuprotas 
Brooklyne 
menininkų, 
apart daugelio žymių meninin
kų, tokie meno tūzai, kaip 
LMS sekretorius V. Bovinas, 
režisierius Jonas Juška, redak
torius - rašytojas Rojus Miza- 
ra. Ir po to Mizara, Laisvės 
No. 212, 1945 m., rašė Kris
luose apie filmą. Patariu An
tanukui perskaityti. Vėliau, 
Laisvės No. 216, 1945 m., Jo
nas Juška rašė apie filmą Me
no Skyriuje. Patariu M. Anta
nukui perskaityti.

Gruodžio 1 d., 1945 m., Lie
tuvių Liaudies Teatras Brook
lyne suruošė filmų vakarą. 
Publika smagiai sutiko filmą 
“Kuprotas Oželis.” Ir Laisvės 
reporteris, kuris pirmą laidą 
filmos “Kuprotas Oželis” 
smarkiai kritikavo, dabar ap
rašė, pasidžiaugdamas, kad 
antra laida, labai pagerinta vi
sais atžvilgiais.

Gruodžio 2 d., 1945 m., fil
mą buvo parodyta Central 
Brooklyne LDS 45 kuopai. Pu
blikai labai patiko. Ir po to 
Jonas Juška ragino kolonijas 
pasikviesti G. Klimą su “Kup
roti! Oželiu.”

Gruodžio 9 d.’, 1945, filmą 
buvo rodoma Baltimore, Md., 
lietuvių ir rusų bendram pa
rengime. Filmos “Red Tank” 
ir “Kuprotas Oželis” patiko. 
Reiškia, filmą patiko ne vien 
lietuviams, bet ir rusams.

Kuomet filmą buvo rodoma 
Bridgeport, Conn., tai M. An
tanukas rašo, kad jis nuvy
ko ten į parengimą, kad pa
matyti filmą. Na, ir kad kaip 
nors prikibus ir G. Klimui kaip 
nors krimstelėjus, pakenkus, 
nesuradęs kitaip kaip prikibti, 
Laisvės No. 
Antanukas 
mai:

“Nežinau
lyne draugai, kurie matė fil
mą, nepasakė per laikraštį tei
sybės, bet visai užgyrė.”

Nežinau, iš kur M. Antanu
kas pasiėmė tiek pilietinės 
drąsos įtarti tiek daug drau
gų, kurie jau matė ir rašė apie 
filmą “Kuprotas Oželis.”

Logiškai išeina, kad jūs, 
kurie matėte tą filmą, nesu
prantate; kurie rašėte, mela
vote. Tik aš, Antanukas, su
prantu ir pasakau teisybę, ži
noma, už tokią M. Antanuko 
užsispyrusią “teisybę” Bridge
port© draugės-draugai įmurk- 
dė jį “visą į vandenį.” Bet 
Antanukas nebūtų Antanukas, 
jeigu nepasirodytų, kaip ta 
pasakiška moteris: Jis per 
Laisvės puslapius iškišo ran
ką ir No. 20 vis pirštais ro
do : kerpa ir kirptas.

Antanukas Laisvės No. 15 
rašė: “Jeigu 50 metų atgal 
būtų rodę tokią filmą, tai sa
kytume puikus dalykas.”

Matote, kaip M. Antanukas

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

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

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, kaipo (multiple vitamins and 
minerals.) susideda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. Užtenka tik tri
jų tabletėlių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių $2X)0, už 1000 $10. 
Pašto išlaidas mes apmokame.

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
iŠlciidHs

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

Darbininkai Išėjo j Streiką 
Vasario 4( d.

Brass Kompanijos 
Brass and Copper Kompani
jos darbininkai išėjo į streiką 
iš priežasties nesusitarimo su 
kompanijom dėl pakėlimo al
gų. Darbininkai reikalauja, 
kad algos būtų pakeltos ant 
30 nuošimčių, o kompanijos 
griežtai atsisakė tiek pakelti 
algas, kol valdžia 
panijoms .pakelti 
gaminių.

Bet darbininkai 
jog kompanijos prisipylė krū
vas pinigų per karą ir gali 
pakelti darbininkams algas, 
bet atsisako dėl to, kad nori 
suardyti unijas. Bet šiandien 
darbininkai yra gerai organi
zuoti. Nors darbininkams irgi 
ne piknikas šiam šalčio laike 
pikietuoti dirbtuves, -bet dar
bininkuose matosi pasiryžimas 
kovai už būvį. Atėjus streiko 
skelbimo valandai darbininkai 
stojo į pikieto eiles.’ Vyrai ir 
moterys kartu pikietuoja. Mo
terys nešioja iškabas su užra
šais : “Nenorime dirbdamos 
badauti ir kad mūsų kūdikiai 
badautų.” “Mes norime paval
gyti ir apsirengti žmoniškai.”

Net šiandien vietinė anglų 
spauda 
buvo 
(brass) 
pirmiau 
ninku sujudimo, kad taip 
ningai darbininkai laikytųsi ir 
kovotų, žinoma, ta spauda ap
gailestauja, kad darbininkai 
streikuoja. Nori sudemorali- 
zuoti darbininkus, primenant 
jiems, kaip darbininkai strei
kuodami didelius uždarbius 
praranda per savaitę. Bet ne
prisimena, jog, karui pasibai
gus, kuomet tapo panaikintas 
darbo viršlaikis, darbininkai 
daug mažiau teuždirbo. Gi 
pragyvenimo reikmenys yra 
iškilusios daugiau, kaip 45 
nuošimčius, palyginus su prieš
karinėmis produktų kainomis.

Darbininkų reikalavimai yra 
teisingi ir jie juos laimės, jei
gu laikysis vienybėje.

Unijistas.

ei jos Gruzijoje nebuvo ne 
vienos kiek reikšmingesnes 
hidroelektrines.

Pirmaisiais Tarybų val
džios metais prasidėjo Ze- 
mp-Avčąlo hidroelektrines 
statyba prie Kuros, netoli 
Tbilisi.'"Dabar ši'stotis ap
rūpina srove* netik Tbilisi- ir 
jo įmones,’ bet tolimas gy
venamąsias vietas. Ji tiekia 
srovę elektrifikuotam Tbi
lisi — Batumi geležinkelio 
ruožui, Suramo tarpukal
nei. Kita galinga hidroelek
trine pastatyta ant 
Risni, prie Kutaisi, 
rijoje, Abchazijoje, 
kur yra reikalinga elektro- 
energija, statomos ir veikia 
jau pastatytos hidroelektri
nes — stambios ir smulkios.

Respublikos elektrifikaci
ja padeda plėsti ir mecha
nizuoti naudingų rūdų kasi
mą ir jų apdirbimą. O Gru
zijos gelmių turtai yra ne 
tik manganas.

Netoli nuo Suchumi — 
Abchazijos sostinės — lau
kiniuose, anksčiau beveik 
negyvenamuose kalnu ose 
surasti didžiuliai akmens 
anglies klodai. Anglies čia 
daug, ir jos kokybė labai 
aukšta. Tkvarčelo kasyklos 
seniai žinomos, tačiau ap
dirbimas jose iki pastarųjų 
dienų nebuvo vykdomas. 
Tik Tarybų valdžia pasiry
žo nugalėti sunkumus, su
sijusius su Tkvarčelo ang
lies kasimu. Didžiausias 
sunkumas — tinkamų kelių 
trūkumas. Kalnų virtinė
mis, nepraeinamais tarpek
liais ir kalnais užtvėrė gam
ta Tkvarčelo anglį nuo jūros 
kranto, nuo artimiausių 
tinkamų kelių. Tačiau ke
lias vis dėlto surastas, ir 
anglies kasimas prasidėjo.

Kitas Gruzijos akmens 
anglies baseinas yra netoli 
Kutaisi miesto — Tkvibulė- 
je. Čia yra tokių ruožų, ku
riuose iškasama anglis, tu
rinti savyje labai vertingų 
dujų.

Gruzijoje gimsta taip pat 
naftos pramonė. Geologi
niais tyrinėjimais buvo ras
ti dideli naftos plotai neto- 

jli Tbilisi ir Juodosios jūros 
pakrantėje. Jau pradėta 
pramoninė naftos gamyba.

Gruzinų žemės turtai ne
išsemiami. Čia kasamas mo
libdenas, vartojamas spe
cialių plienu gamybai, vei
kia arseno kasyklos, rastas 
volframas ir kiti labai reti 
metalai.

Beveik visos žaliavos, ku
rias tiekia Gruzijos žemės 
ūkis, perdirbamos pačioje 
respublikoje. Šilko audinių 
fabrikai,, gėrimų gamyklos, 
konservų fabrikai, tabako, 
arbatos fabrikai pastatyti 
čia daugelyje miestų. Pra
monė pakeitė seną Kutaisi 
miestą — stambų Vakarų 
Gru'zijos’ centrą, čia pasta
tytas antrasis Tarybų Są
jungoje litopono (baltų da
žų) fabrikas. Gamybai jis 
sunaudoja vertingą Gruzi
jos kalnų mineralą 
tą. Jo Gruzijoje yra milijo 
nai tonų 
kanka patenkinti visos ta 
rybinės pramonės pareika 
lavimą.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“Mes linkime jai pasiseki

mo. Mūsų dalyvavimas šio
je organizacijoje yra pa
remtas manymu, kad jinai 
vaidins sėkmingą vaidmenį 
kaipo priemonė pastoti ke
lią naujiem karam ir suval
dyti visus imperialistinius 
užpuolikus ir kitų tautų va
lios laužytojus.

“Siekdama t a r ptautinės 
taikos, Rusija dabar veik
liai dalyvauja draugiškame 
ir bendrame darbe su di
džiosiomis ir mažosiomis 
pasaulio tautomis.”

Sovietų vyriausybė, ta- 
čiaus, rūpinasi Raudonąja 
Armija ir Raudonuoju Lai
vynu, pastebėjo Molotovas 
ir priminė, jog karo 
Raudonoji Armija 
naujo viniai perorganizuota

Konferencija Lietuvos Žmonių 
Pagalbai

Vasario 4 d. čia įvyko kon
ferenciją, kurią sušaukė St. 
Kuzmickas, kaipo sekretorius 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyriaus.

Iš Shenandoah delegatai 
Naravas, drg. 
čižauskas, St.
Kavaliauskas, 
J. Stagniunas,

Pagaliaus, 50 metų atgal aš 
tik bū vau atėjęs į šį pasaulį ir 
filmos pagaminti negalėjau. 
Aš manau, kad ir M. Antanu
kas dar nelabai daug perėjęs 
per 50 metų ir negalėtų atsi
minti apie tokią filmą.

Prie pabaigos, noriu štai ką 
pasakyti: susimildamas, Anta
nuk, nurodyk, kur galima gau
ti geresnę lietuvišką kalban
čią filmą. Jeigu žinotum, kad 
filmą pagamint daugiau kaš
tuoja, negu popieris, ant ku
rio rašai, tai nerašytum.

G. Klimas.

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

įvyks 10 d. vasario, 2 vai. dieną. Sis 
susirinkimas turėjo įvykti vasario 3 
d., bet kadangi tą dieną įvyko Le
nin-Lincoln Memorial mitingas, _tal 
perkėlėm susirinkimą.
lin. (Nepažymėta, kur Jvyks susi: 
kimas. — Adm.) (32-33)

ŠĖPŲ DARYTOJAI 
ar 

SULEIDĖJAI
KREIPKITĖS S A.M. - 4 P.M.

MARINE BASIN CO. 
GALE 26TK AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.
(80

dalyvavo: K. 
Naravienė, P. 
Kuzmickas, J. 
Kavaliauskienė 
P. Pikutis ir Maurakas.

Iš Lost Creek: J. Pacaus
kas .

Iš Girardville: drg. Urbo
nas.

Iš Mahanoy City: B. Valu
kas, St. Kuržinskas, Aponikas, 
Aponikienė, Miliušienė ir dar 
keletas draugų, kurių pavar
džių nespėjau sužinoti.

Konferencija 
būtų surengta 
paimant 
orkestrą, 
kietų po

Balius 
balandžio. Svetainė jau paim
ta, West End Hall, West Cen
ter St., Shenandoah, Pa.

Bus renkami drabužiai Lie
tuvos žmonėms. St. Kuzmickas 
pranešė, pas ką atnešti dra
bužius. Lost Creek, Pa., gali
ma nunešti drabužius pas J. 
Pacauską. William, Pa., pas J. 
Paulukonį. Shenandoah, pas 
draugus Naravus ir Kuzmic
kus.

Bus pranešta per Laisvę, pas 
ką drabužius nunešti Maha
noy City ir Girardville.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
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Kapitonas Joseph Garš 
va Parvyko iš Užjūrio

I

r

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Leonardas Yanches Jan 
Civiliniuose

Kapitonas Joseph J. Garšva, 
Jr., vasario 2-rą sugrįžo pąs 
tėvus Mr. ir Mrs. Joseph 
Garšva po 3 ir pusės metų iš- 
tamavimo Jungtinių Valstijų 
armijoje. Jis dalyvavo mūšiuo
se Pacifike ir Japonijoj. Nors 
kareivis jaunas metuose, 22 

amžiaus, jis visvien užsitar
navęs kapitono laipsnį. Kapi
tonas dabar esąs parvykęs 73 
dienoms “Terminal Leave”— 
o po to jis bus paliuosuotas į 
civilį gyvenimą.

Kapit. Garšva yra sūnus 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viams plačiai žinomo grabo- 
riaus J. Garšvos, 231 Bedford 
Ave.

Linkime kapit. Garšvai sma
giai praleisti atostogas pas tė
velius ir su savo seniai maty
tais draugais.

Rep.

Pasveiko-Sveiksta
Juozą." Weiss, Laisvės di

rektorių tarybos narys, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
Centro iždininkas, jau pakilo 
iš gana sunkaus “gripo.” Išėjo 
pažiūrėti, kaip seksis dirbti po 
šių grumtynių.

William Kūlikas,) So. Brook
lyno lietuvių organizacijų vei
kėjas, taipgi laimingai sveiks
ta po operacijos.

gale antros sa- 
ligos buvo na- 
linkmėn, atga- 
vartoti buvusią

K. Levanas 
raitės sunkios 
sukęs gerojon 
vęs vilties vėl
pradėtą paralyžiuoti koją. Jau 
bandęs pasiramsčiuodamas at
sistoti ant žemės.

Petras Bieliauskas, eastnew- 
^orkieČių darbuotojas, dar vis 
tebebūna Long Islande Col
lege Hospital, Pacific ir Henry 
Sts. Teksią pabūti ilgiau, ne
gu iš karto buvo manyta. Pra
dėjus gydyti vienas, atradę ir 
kitų bėdų, dėl kurių buvę ti
kėtasi apsieiti be peilio. Ta- 

/ Čiau turima vilties, kad jis ap
galės visas bėdas, nors ir ne 
taip greit, kaip norėta.

ž. R.

Šį Šeštadieni Atletų Kliube 
Parė

Šį šeštadienį, vas. 9, Liet. 
Atletų Kliubas turės parę pri
ėmimui savo narių ir šiaip pa
žįstamų kareivių - veteranų. 
Kviečiami visi veteranai su sa
vo draugėmis bei artimaisiais. 
Bus užkandžių ir gėrimų. Ve
teranam ir jų meilužėm bei 
žmonom viskas bus veltui. 
Pradžia 8 v. v.

Reng.

New Yorką vėl užklupo šal
čiai. Vasario 3-čią tejnperatū- 
ra buvo nupuolusi iki 13 laips
niu virš zero. Pirmadienį irgi 
tebebuvo šalta.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto talka pereito trečia
dienio vakarą vėl užsiuvo pas
kutinius krautvėje rastus (jau 
aną vakarą sudarytus) rutu
lius. Išėjo namo liūdni. Links
miausia jie jaučiasi, kada atė
ję krautuvėn turi perlipti per 
pundų kalną, viens pro kitą 
vos praeidami, dideliame bū
ryje turi dirbti, sudaro per va
karą 5—6 po 350 svarų rutu
lius ir išeina nebaigę visko su
pakuoti.

Linksmi būna dėl to, jog ži
no, kad sekamas siuntinys bus 
greit užbaigtas ir didelis. Ka
da žino, jog Lietuvos žmo
nėms, bent už vis daugiausia 
nukentėjusiems, teks nors po 
drabužį.

šie metai, veikiausia, yra 
paskutiniais iš sunkiausių pa
starųjų kelių metų Lietuvai. 
Paskiausieji, ant nugaros nuo 
nacių išslėpti drabužiai (ir 
avalynė) baigia suplyšti, o 
naujų dar nebuvo iš ko ir 
kada pasigaminti. Nebuvo iš 
ko dėl to, kad dar neturėjo 
pilnų metų derliaus, kad ne
buvo kuo įdirbti žemę. Neture-

jo kada dėl to, kad tūkstan
čiai tik neseniai sugrįžo iš ka
riuomenės, iš slėptuvių, iš na
cių koncentracijų ir kalėjimų. 
O sugrįžę pirmiausia turėjo 
pasistatyti šiokią tokią pasto
gę, pasigaminti darbo įran
kius.

Verpti ir austi, gal būt, jie 
pradės tik ateinantį
kada užaugs lineliai, kada 
vasariniai ėriukai pradės 
davinėti vilnas.

rudenį, 
pa- 
ati-

Dirbo Centre
Pastarosiomis keliomis die

nomis dirbo Drabužių Centre:
V. Čepulis, J. W. Thomso- 

nas, K. Petrikienė, G. Wareso- 
naš po 2 vakarus. V. Bunkus, 
P. Rainys po 1 v. (gal ir dau
giau).

Nors trečiadienį darbas bu
vo užbaigtas, tačiau tai ne
reiškia, kad jo nebus penkta
dienį. Bile dieną gali užversti 
darbu iki lubų. Tad visi talki
ninkai prašomi užeiti pažiūrė
ti tankiai. Ruošiantis užbaigti 
11-tą Siuntinį, kaip ir visada, 
į pabaigą, pradeda ateidinėti 
siuntiniai tankiau ir po dau
giau. • R.

Boats- 
brook- 
sausio

Edwardas Karpavičius 
Užbaigė Tarnybą

Edward Karpavich, sūnus 
brooklyniecių . Konstancijos ir 
Jono Karpavičių, sugrįžo iš 
kariškos tarnybos sausio 22- 
trą, gavęs visišką paliuosavi- 
mą. Tarnyboje išbuvo keturis 
metus be trejeto savaičių. Už
jūryje vis dėl to neteko pabu
voti. Esant ant kelio į užjūrį 
karas baigėsi. Tas ir sulaikė 
nuo sunkių, daugeliui kitų jo 
draugų buvusių rizikingų per
gyvenimų. |

Edwardas ilgą laiką tar
navo Ogden mieste, Utah, ser
gėjo karo kalinius, taipgi bu
vojo keliose kitose mūs šalies 
vietose. Sugrįžęs iš tarnybos 
apsigyveno su žmona Dorothy 
(Puzoniute) ir sūneliu Ronald 
Edwardu žmonos mieste, Cliff
side, . N. J., 340 Anderson 
Ave. Sūnelis gimė pereito spa
lių mėnesio 27-tą, tėvui teb
esant tarnyboje.

Edwardas Karpavičius pirm 
išėjimo tarnybon dalyvavo 
brooklyniečių LDS jaunime ir 
Aido Chore. Cliffsidiečiams 
LDS’eriams taipgi būtų labai 
malonu matyti
Karpavičius, o su laiku ir jų 
sūnelį, savo eilėse.

Linkime Edwardui 
civiliniame gyvenime.

jaunuosius

laimės

Stoka kambarių atvedė ve
teraną Edward A. McIntosh 
ir Mrs. Zisser į teismą. Jinai^ 
buvusi išrendavusi veteranui 
savo apartmentą laikinai ir be 
laiko išmetusi, o jis vartojęs 
prieš ją keiksmingą kalbą, 
kaip sakoma jų abiejų kalti
nimuose vienas kitam.

Dr. Martin Luther Draugystes
METINIS BALIUS

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.

RENGĖJAI.
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Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

Pastaraisiais laikais į Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to Drabužių Centrą, 417 Lori
mer St., Brooklyne, vėl prista
tė drabužių, čeverykų, siuvi
mui reikmenų ir kitko naudin
go siųsti Lietuvon:

P. ir M. Tumeliai
J. W. ir S. Thomsonai
Dobinis
Vladas Danielevičius 
Jonas Radžiūnas (per J.

Leonard Yanches, 
wain’s Mate 1/c, sūnus 
lynietės Mary Yanches, 
14-tą parvyko iš karinės tar
nybos J. V. Laivyne. Sugrįžo 
garbingai paliuosuotas.

Sugrįžtančio iš karų Leo
nardo krūtinę dabino visa ei
lė požymių: Good Conduct, 
Philipine Liberation, Victory 
Bar, European Theatre, Asia
tic-Pacific, American Theatre 
ir penketą žvaigždžių.

Leonardas tik spėjęs už
augti, vos 21 metų, bet jau 
veteranas daugelio kovų. Įsto
jęs liuoshoriu pačioje pradžio
je karo, ištarnavo užjūriuose 
beveik visą laiką, arti 4 melus. 
Dalyvavo įsiveržimuose - in
vazijose šiaurių Afrikos, Fi
lipinų Salų, Okinawos, Iwo -įi
ma. Dalyvavo pirmame bom
bardavime Paramushiro, Kuri
le salyne. Ir abelnai tarnybi
nėse pareigose taikėsi daug 
kur buvoti, daug ko matyti. - 
pergyventi. Begiu virš dviejų 
metų Pacifike, be minėtų, bu
vęs daugelyje dėl kovų pasku
busių salų ir miestų, tarpe tų 
Pearl Harbor, Guadalcanal, 
Guam, Marianas.

Leonardo motina, sesutės ir 
kiti artimieji labai linksmi jo 
laimingu sugrįžimu. Tačiau 
šeimos džiaugsmas vis dar ne
galėjo būti pilnas, nes Mrs. 
Yanches kitas sūnus, Leonar
do brolis-, Walter Marceloms; 
Leonardo sugrįžimu laiku te
bebuvo kur nors Filipinų sa
lose. Jisai jau tarnauja anie 
pora metų ir nuo pereitų Ve
lykų, arti metai laiko, randasi 
užjūryje.

Leonardo motina, beje, bu
vo geru namų fronto kareiviu. 
Kiek sveikatai leidžiant dir
bo, kad visko ištektų fron
tams. Keliais atvejais aukojo 
kraujo 
pat *nko 
Talkino 
Kliubui 
rui remti ir kare pukentėju- 
siems pagelbėti.

Tegul laimužė lydi Leonar
dą civiliniame gyvenime, kaip 
kad jį išsaugojo sunkiose pa
reigose mūsų šaliai!

Dear A.C.C.:
In your Do-Re-Mi last week 

you wrote that the Aido Chor
us donated five Bucks to the 
Laisve shareholders conven
tion. That was 
Aido Chorus 
Bucks. Please 
statement.

Sincerely yours,
Constant Reader.

not true; the 
donated 
retract

ten 
your

Dear Constant:-—
Your note received and your 

interest in the matter dulv 
appreciated. Thanks for be
ing so observant. Also, my 
apologies to those inconven
ienced by 
ror. If the 
true, then 
“To err is 
is Divine.”
man and you... be

Yours

the mentioned er- 
following saying is 
let me quote it: 
human, to forgive 
So let me be hu- 

Divine.

In the meantime, Aldona 
Anderson and Miss Sylvia 
Pužauskaitė deserves a lot of 
credit for carrying on. The 
former wanting to bow out of 
the picture and the latter is 
still modestly declining the 
responsibilities of conducting 
chorus. But I’m certain that 
both will co-operate to see the 
Chorus in the clear.* * *

If you are a man, a mem
ber of Aido Chorus and have 
a voice, Frank Pakali wants 
to see you. And that’s all I 
can say for now.

See you Friday.

Antradienį New Yorkan at
plaukė 8 transporto laivai su 
5,759 kariškiais.

ta, Buvęs Ristikas
Antanas Kundrotą, 63 metų 

amžiaus, gyvenęs 8504—108th 
St., Richmond Hill, N. Y., mi
rė City ligoninėj, vasario 6- 
tą. Bus palaidotas vasario li
tą, St. Charles kapinėse, Pine
lawn, L. I. Pašarvotas koply
čioj pas graborių J. Garšvą, 
231 Bedford Ave., Brooklyne.

Paliko nuliūdime žmoną, 
dvi dukteris ir sūnų.

Kundrotas buvo pirmasis 
Amerikos lietuvių žymus risti
kas, seniau apkeliavęs veik vi
sas žymesnes lietuvių koloni
jas, rodant savo pajėgą ir išsi
lavinimą toje sporto šakoje.

Independent subway Fulton 
linija bus pratęsiama dar dvi 
mylias, kaip tik gausią trūks
tamų medžiagų.

do-

D. Mažilis
K. Rušinskienė
M. B. Lukšienė (naujų)
K. Sungaila
K. šolomskienė ir Anna 

šoįomskaitė
M. Kulikienė
Barbora Kazlauskienė' 
Eleanor Stakovaitė 
K, Milenkevičius 
V. Chesna 
Mrs. Millich 
P. Petraitis.
Kai kurie iš čia minėtų

vanojo labai didelius kiekius 
gerų drabužių, po kelis desčt- 
kus kavalkų. Kiti gi — nuola
tiniai nešėjai. O dar kiti do
vanų davėjai liekasi nežinomi, 
prie pundelių jokio raštelio 
nepalikta, niekur užrašo nesi
mato, tad atėję drabužių pa
kuoti darbininkai negali įrašy
ti knygon. O tie, kurie rūpina
mės gerųjų Lietuvos rėmėjų 
paskelbimu spaudoje, negali
me jų paskelbti, žinome, kad 
yra dovanų/ bet nežinome, 
nuo ko.

Norėtųsi paskelbti visus. Ne 
dėl to, kad jūs norėtumėte 
garbės. Dėl didesnės naudos 
Lietuvos žmonėm ir ateities is
torijai. Pamatę, kad jūs davė
te, ne vienas jūsų draugų pa
galvos — kuo blogesnis ar ge
resnis aš? O ateities gentkar- 
tėms bus įdomu matyti, kiek 
tūkstančių Brooklyno lietuvių, 
išėję iš Lietuvos tebebūdami 
vaikais, prieš desėtkus metų, 
atsiminė savo senąją tėvynę 
karo ir nacių vergijoje nuken
tėjusią. Kiek Lietuvos vaikų, 
nadėjo močiutei Tėvynei prisi
kelti iš vargo. T-a.

Charles Russell, 49 m., jūri
ninkas, pereitą sekmadienį 
įkrito nuo laivo tiltuko į le- 
duotą Hudson Upę prie Hous
ton St. Keturi vyrai darbavo
si pusę valandos, kol jį ištrau
kė. Jo gyvastis esanti pavo
juje nuo peršalimo ir pntrau- 
kinio \ vandens,

truly,

Raudonajam Kryžiui, 
aukų ir pati aukojo.

Moterų Apšvietus 
daugelyje darbų ka-

D-e.

Smagus Būdas Pagelbėt 
Įsteigt Vilniuje Institutą

t
Šiuo būdu įdėsi ne kažin 

kiek — gal plytą sienai, o 
gal dangtuką kokiai laborato
rijos bonkutei. Tačiau ir tų 
reikia. Ir be tų nebus Medici
nos .Institutas gatavas, nega
lės jame dirbti.

Taigi, visi, kurie norite pa
dėti tą Institutą greičiau 
įsteigti, atsiminkite, kad tam 
tikslui įvyks smagus balius va
sario 16-tos vakarą, 
salėj. Atsiminkite ir 
kite kitiems.

* >!: *

Venta, the 
soprano VILNIES

PERGALES METŲ

KALENDORIUS
girl with 

voice, went
Nellie
sweet

to Newark January 26th com
plaining that she had pain in 
her chest. Afterwards she had 
submitted to a doctor’s care. 
Heard she’s improving now. 
Don’t give up too easy, Nellie, 
and don’t let your friends in 
the Chorus down for 
little pain...

*!<

At the meeting last 
it was decided to have
ty in honor of our resigning 
conductor, Aldona žilinskaitė- 
Anderson. The date and place 
of the party was left to the 
discretion of the floor com
mittee.

a

just a

Friday 
a par-

❖ « * •
Do we go, or do we not go, 

that is the question? As it 
stands now: We are invited 
to present our operetta “Ka
da Kaimas Nemiega” for the 
Central and South Brooklyn 
organizations, combined. But 
they have no suitable Hall,— 
the kind' that we have in Wil
liamsburg. So' the question 
now is whether Mohammed 
goes to the Mountain or vice- 
versa. It looks 
“versa” to me.

very much like

❖
please 

good condition
of May. What

keepEverybody, 
your voices in 
for the Fourth 
is to happen on the Fourth of
May? — you ask. Just the 
Aido Chorus’ concert at Citi
zen’s Club, that’s all I

❖
It seems evident that George 

Kazakevičius is going to evade 
conducting the Chorus only 
until the first part of April. 
You’re right. I did predict 
that our next conductor' is 
going to be a married man. 
Well, George, I leave it up to 
you, and I give you until the 
latter part of March or the 
early part of April to decide 
whether you want to make a 
liar out of me, or not.

Kaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

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

Sujungimui Culver linijos 
aukštojo gelžkelio su Inde
pendent subway Church Ave. 
linija reikia pratęsti keliai tik 
kelis šimtus pėdų, bet dar ne
žinoma, kada tą atliks. Kalti
nama stoka medžiagų. Prave- 
dus junginį, patiesintų susisie
kimą su Coney Island.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\sudarau 
įlrikoniškais. Rei- 
Ikalui esant ir 
■padidinu tokio 
į dydžio, kokio pa

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

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

gerai Patyrę barberiai

Laisvės 
pasaky-

24 m.,Russell Donohue, 
parvežtas iš Houston, Texas, 
teisti dėl mirties Al Davis, 
Brownsvilles kumštininko, sa
kėsi esąs nekaltu. Jis, jo bro
lis ir dar du kiti kaltinami bu
vus dalyviais apiplėšimo taver
nos, kur pasitaikęs Davis šo
ko plėšikus vytis ir tapo 
šautas.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

nu-

MIRE
Alexander Mileika, 

tų amžiaus, gyvenęs 
Kibben.St., Brooklyn, 
Catherine’s ligoninėj,

me-
Mc-

67 
40 
mirė St.
vasario

5-tą. Pašarvotas pas grab orių 
P. Bįeliauską, koplyčioj, 660 
Grand St. Bus palaicĮotas va
sario 8-tą, Trejybės kapinėse. 
Paliko nuliūdime žmoną Jose
phine. Laidotuvių apeigomis
rūpinasi graborius P. Bieliaus

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

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

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniai* UMaryta

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

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarp. Harrison tr Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
2-4 P. M. 
6-8 P. M.

Pirmadieniais
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Valkų ligų specialistas ' 
nuo 1908

Tel. EVergreeh 4-0088

lZanrea 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 y




