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Kaip Anglai ir Sovietai Supranta Spaudos Laisvę

vo-

tai 
bet

pareiškime 
nurodė ir 
parsidavi-

Washington. — Tikima 
kad greitai bus baigtas pli 
no darbininkų streikas.

CIO unijistai, reikalauja 
$2 algos priedo per dieną.

1933 
vien

Berne, šveic. — Trauki
nys sudaužė auto-busą; už
mušė 27 žmones.

Amerika tikisi daugiau 
cukraus iš Kubos.

(de-
vo-

______ : “P-s van Klef-
•fens (užsieninis Holandijos

Amerikos karinės jėgos tik 
baigė budavoti didelį karinį 
aerodromą Arabijoj, prie Per
sijos Užlajos, netoli nuo Dhah- 
ran miesto. Jis skiriamas kari
niams reikalams.

Mr. V. Burnstein iš Berly
no rašo, kad Amerikos zonoj 
yra nemažiau, kaip 1,000,000 
vokiečių hitlerininkų. Ir nuro
do, kad dabar imami žingsniai 
Amerikos generolo McNarney 
nėra toki, kurie atauklėtų 
kiečius nuo hitlerizmo.

Kaip giliau prisižiūri, 
ten neina atauklėjimas,
auklėjimas fašistų. Pabėgėlių 
lageriuose, kaip lenkų, jugo
slavų, lietuvių ir latvių, vieš
patauja fašistai ir terorizuoja 
demokratinio n u s i s t atymo 
žmones!

Amerikos ir Anglijos arm i- ,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
iižsiehiitose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

A/-

Dienraštis “PM” rašo, kad 
Amerikos komanda okupuo- 
toj Vokietijoj, Baden-Wurt- 
temberg srityj, atauklėjimui 
vokiečių nuo hitlerizmo 
nazifikavimui) paskyrė 
kietį Reinholdą Maier’į.

Bet tas R. Maier’is 
metais, Reichstage, ne
balsavo už Hitlerio išrinkimą 
į Vokietijos “prezidentą,” bet 
ir kitus agitavo. Tai kaip jis 
gali atauklėti vokiečius nuo 
hitlerizmo, kad jis patsai yra 
hitlerininkas?

KRISLAI
Gražiai Pasidarbavo.
Mr. Bevinas ir Jo Melai. 
“Denazifikacija.” 
Fašistai Mūsų Armijoj.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS
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LAISVE-LIBERTY
The Only Llthuahlan Daily 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn (I, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Už visus Lietuvių Literatū
ros Draugijos narius duokles 
pasimokėjo sekamos kuopos: 
21 kp., Windsor, Canada, sekr. 
ST. Kunsaitis; 106 kp., Am
bridge, Pa., sekr. J. Briedis ir 
198 kp., Oakland, Calif., sek- 
ret. K. B. Karosienė.

Po gerą pluoštą duoklių 
prisiuntė: 6 kp., Montello, se- 
kret. Geo. Šimaitis; 13 kp., 
Easton, sekr. V. Stankus; 47 
kp., Montreal, sekr. A. Mon
kevičius; 137 kp., Montreal, 
sekr. L. Kisielius ir 188 kp., 
Detroit - Hamtramck, sekr. A. 
Varaneckienė.

Drg. K. B. Karosienė, pri- 
siųsdama 198 kp. duokles už 
senus narius, kartu prisiuntė 
ir už 7 naujus ir, tarpe kitko, 
rašo:

“Čia yra duoklės ir už 7 
naujus narius. Juos gavo mū
sų kuopos pirmininkė K. Jan
kauskienė. Ar tai ne gerai, 
kad tokioj mažoj lietuvių ko
lonijoj gavo tiek naujų na
rių !”

žinoma, labai gražus pasi
darbavimas. Jeigu visur pro- 
porcionaliai tiek gautume nau
ju narių, tai greitai Draugija 
turėtų 10,000.

“Socialistas” Bevin’as piktai 
šaukia, kad “melas,” būk ang
lai žudo Indonezijos žmones. 
Tikrumoje jis dubeltavas be
gėdis: viena, pasiuntė Angli
jos ąrmiją skersti Indonezijos 
žmones, kita — melais nori 
išsiteisinti. - i

Associated Press žinių agen
tūra pranešė gruodžio 16 cl.,, 
kad: “anglai jau sunaikino 
antrą Javoj miestą.” žinia sa
kė : “Britai paskelbė', kad jie 
ir jų indusų armija sudegino 
miestelį netoli Buitenzorg. 
Kiek pirmiau jie sudegino 
miestelį Bekasi.”
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.... ■ ..................................
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GEN. MOTORS, SAKOMA, 
SUTINKA PRIDĖT DAR

BININKAM PO 18.5c
Detroit. — CIO Automo

bilių Darbininkų Unijos ra
teliuose kalbama, kad Gene
ral Motors korporacija su
tiksianti pridėt savo darbi
ninkams po 18 ir pusę cento 
algos per valandą. Jų strei
kas tęsėsi jau 83 dienas.

Praeitos savaitės pabai
goje General Motors susi
tarė su savo elektrinio sky
riaus streikieriais; pridėjo 
jiem po 18į centų valandi
nio uždarbio.

Kai kurie Automobilių 
Darbininkų Unijos vadai už 
tai peikė CIO Elektrininkų, 
Radijo Darbininku ir Maši- —i 4------------- .------------

Kun. Charles Coughlin Tarnavo Naciams 
Už Pinigus; Tą Faktą Slėpė Buvęs Jung

tinių Valstijų Prokuroras Biddle

nistų Uniją; sako, jeigu 
elektrininkai būtų dar kiek 
palaukę, tai būtų buvę ga
lima vienai ir kitai unijai 
laimėti po 19 ir pusę centų 
priedo.

General Electric ir West
inghouse elektrinių įrankių 
kompanijos dar nežada pa
kelti savo streikieriams al
gą tiek, kaip General Mo
tors. Tų kompanijų atstovai 
sako, jog prezidentas Tru- 
imanas turi pirma užtikrin
ti, kad elektrinių prietaisų 
kainos bus gana pakeltos; 
tik tuomet jie sutiksią pri
dėt darbininkams po ' 18į 
centų algos per valandą.

New York. — Laikraštis 
In Fact paskelbė, jog katali
kų kunigas Charles Cough
lin buvo nacių apmokamas 
už savo fašistinę propagan
dą per radiją ir kitais bū
dais. Tuometinis Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Francis E. Biddle žino
jo, kad kun. Coughlin ėmė 
pinigus iš nacių ambasados 
Washingtone 1941 m. vasa
rą, bet Biddle slėpė tą fak
tą, kaip nurodo In Fact.

Hitlerio konsulas Detroi
te ir vokiečių ambasados

nariai Washingtone gyrėsi 
ukrainų kunigui Aleksiui 
Pelypenko, kad jie mokėjo 
pinigus kun. Coughlinui. 
Kųn. Pelypenko tatai paro
dė prisiektame savo liudiji
me, įteiktame teisingumo 
departmentūi. " P e I y p enko 
buvo slaptas Amerikos'val
džios agentas, bet nudavė, 
būk esąs karštas nacis; tuo 
būdu jis įgavo nacių pasiti
kėjimą. Savo 
kun. Pelypenko 
kitus Coughlinp 
mo liudytojus.

Policija Šaudo Egipto 
Demonstrantus

Tremia Jankiy Redak
torius j Okinawa

Sovietų Seimo Rinkimuose 
Balsavo Daugiau kaip 
100,000,000 Žmonių

Maskva. — Sovietų Aukš
čiausios Tarybos (seimo) 
rinkimuose padavė balsus 
daugiau kaip 100 milionų 
piliečių. Rinkimuose daly
vavo bent 96 nuošimčiai vi
sų turinčiųjį teisę balsuoti. 
Užbaigę 18 metų amžiaus 
piliečiai naudojasi balsavi
mo teise.

Maskvoj balsavimai vas. 
10 d. prasidėjo nuo 6 valan
dos ryto ir tęsėsi iki vidu
nakčio. Rinkimų dieną kar-

tu buvo ir iškilmė. Maskva 
buvo šventadieniškai pasi
puošus; grojo orkestrai; 
skleidė muziką radijo gar
siakalbiai ir nežiūrint šalto 
oro, žmonės visur šoko ir 
dainavo gatvėse ir aikštėse.

Išrinkta kokie 1,400 at
stovų į Aukščiausią Tarybą, 
sovietinį seimą. Aukščiau
sia Taryba susideda iš dvie
jų rūmų. Vienas rūmas va
dinasi Sąjungos Taryba, o 

(Tąsa 5-me pusi.)

Paskelbta Sutartis Dė
lei Mų Salų Per

vedimo Sovietam
Washington, vas. 11. — 

Amerika, Sovietų Sąjunga 
ir Anglija sykiu paskelbė 
Jaltos-Krymo konferencijos 
nutarimą, kad Sovietų Są
jungai bus pervesta japonų 
valdytos Kurilų salos, pieti
nė Sachalino pusė, kad bus 
pripažinta Išlaukinės Mon
golijos Liaudies Respublika, 
bus leista Sovietam įsisteig
ti laivyno bazę Port Arthu- 
re, bus sutarptautintas Da
rien uostas ir Sovietai galės 
bendrai su Chinija operuot 
pietinės Mandžurijos gele
žinkelius ir Rytinį Chinų 
geležinkelį, jeigu Sovietų 
Sąjunga, už dviejų bei trijų 
mėnesių po Vokietijos su
mušimo pradės karą prieš 
Japoniją.

Ta sutartis negalėjo būti 
tada paskelbta, nes Japoni
ja būtų tuojaus užpuolus 
Sovietus.

Dar Tūkstančiai Lenkų 
Fašistų Bus Apgink

luota Vokietijoje

VIŠINSKIS REIKALAI JA 
IŠTIRTI ANGLŲ VEIKS 
MUS PRIEŠ INDONEZUS

ta. Bet jisai smerkė anglus 
už tai, kad jie laužė gene
rolo MacArthuro patvarky
mus. Anglai nenuginklavo 
japonų, kaip kad buvo Mac
Arthuro įsakyta,. nur 
Višinskis: Jie siuntė japonų 
kariuomenę pult ir slopint 
Indonezijos žmones, reika 
laujančius n e p riklausomy- 
bes. O Holandijos valdovai

London* — Andrius Vi
šinskis, vyriausias Sovietų 
delegatas Jungtinių Tautų 
susirinkime, įspėjo, kad an
glų ir holandų kariuomenes 
žygiai Indonezijoj gręsia 
užkurt naujo pasaulinio ka
ro ugnį. Višinskis todėl rei
kalavo pasiųst Indonezijon 
tyrinėjimų komisiją, suda
rytą iš Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Holandijos, Sovie-'dar blogiau elgėsi, pareiškė 
tų Sąjungos ir Chinijos at-1 Višinskis: 
stovų. į '

V i š i n s k is nereikalavo, ministeris) nesigaili, . kad 
kad anglų kariuomenė būtų .užmušta tūkstančiai indo- 

’ištraukta iš Indonezijos, ir.nezų. Jis gailisi, kad anglų 
pripažino, jog ta karinome-^kariuomenė negana griež- 
|nė buvo teisėtai ten nusiųs-j (Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdžia leido gene
rolui McNarney, savo ko- 
mandieriui amerikinėje Vo
kietijos dalyje, apginkluoti 
dar kelis tūkstančius lenkų 
pabėgėlių.

O jau pirmiau buvo 23,- 
000 tokių fašistinių lenkų 
apginkluota, aprengta jan
kių uniformomis ir paimta 
j Amerikos armijos tarny
bą, Jie veda karo propagan
dą prieš demokratinę Len
kiją ir prieš Sovietų Sąjun
gą. Generolas McNarney 
sako nesikišąs į jų politiką.

GUMOS DARBININKŲ 
DERYBOS

Akron, Ohio. — Eina de
rybos tarp CIO Gumos Dar
bininkų Unijos ir Firestone, 
Goodyear, Goodrich ir U. S. 
Rubber kompanijų dėl algos 
priedų darbininkams.

Holandija Žada Tik 
Neva Tautinę Laisvę 

Indonezijai
London. -į— Holandijos 

valdžia pasižadėjo suteikti 
Indonezijai tautinę savival
dybę ir “demokratinę part
nerystę,” o galų gale holan- 
dai, girdi, leisią Indonezijai 
pasirinkti, ar ji nori būti 
Holandijos valstybės dalim 
ar visai nepriklausoma res
publika. Tačiau, kol Indo
nezija bus laikoma Holan
dijos partneriu, tai holandų 
karalijos atstovas bus vyk
domosios valdžios galva In
donezijoj ir turės kai ku
rias “speciales teises,” sako 
Holandijos pasiūlymas.

Philadelphijos Važiuo- 
tės Streikas

Japonų Generolas 
Homma Nusmelk
tas Sušaudymui

Kairo, vas. 11. — Jau tris 
dienas tęsiasi Egipto stu
dentų demonstracijos prieš 
Angliją. Policija nušovė ke
lis demonstrantus.

1,708,267 ITALIJOS 
KOMUNISTAI

Roma. — Jau pernai lap
kričio menesį Italijos Ko
munistų Partija turėjo 1,- 
708,267 narius; o dabar 
daug daugiau. ,

Tokio.— Armijos laikraš
čio Stars and Stripes redak
torius saržentas Ken Pettus 
ir bendradarbis korp. Bar
nard Rubin buvo paskirti 
ištremt į Okinawos salą. 
Tai todėl, kad jie sykiu su 
kitais redakcijos nariais- 
pasirašė protestą prieš kie
tą laikraščio cenzūrą.

Dabar Stars and Stripes 
Redakcijos nariai atsišaukė 
į gen. MacArthurą, kad ne
leistų deportuot Pettuso ir 
Rubino į Okinawą.

Manila, vas. 11. — Kad
rinis amerikonų teismas nu- 
smerkė sušaudyti japonų 
generolą Hommą. Nes Horn 
mos įsakymų, tarp kitko, 
buvo suruo štas mirtif 
maršavimas Bataane 
pinuose. Per tą maršavi 
buvo numarinta 17,000 am 
rikonų ir filipinų belaisvį

Homma kreipėsi į Jungti 
nių Valstijų Aukščiausią- 
Tęismą, kad pakeistų mir
ties nuosprendį. Kiek pir
miau Aukščiausias Teismas 
atmetė panašią japonų ge
nerolo Yamashitos apeliaci
ją. Tada Yamashitą prašė 
prez. Trumaną dovanot jam 
gyvybę. Prezidentas nedo 
vanojo. Bet galutinas žo 
esąs paliktas generolui 
MacArthurui.

London. — Sovietų dele
gatas Višinskis patiekė iš 
laikraščių iškarpas, rodan
čias karinius anglų veiks
mus prieš Indonezijos gy
ventojus. Anglijos delega
tas Bevinas sakė, kad nega
lima esą pasitikėti spaudos 
pranešimais, nes girdi, laik
raščiai turį tris pareigas— 
bovyti, smaginti ir klaidinti 
skaitytojus.

Višinskis į tai atsiliepė: 
“Tai yra keista ir pašėlusi 
logika sakyti, kad jeigu 
spauda paskelbia faktą, jau 
todėl faktas turįs būti ne
teisingas. Kol spauda gar
bia žmonių vertybę, tai ji
nai yra teisybės mokykla 
demokrati jai. Kadangi 
spauda Anglijoj laisva, tai 
mes turime teisę šiek tiek 
pasitikėti, ką ta spauda 
praneša.”

Philadelphia, vas. 11. — 
Sustreikavo 9,655 va'žiuotės 
darbininkai prieš Transpor
tation kompaniją. Nustojo 
veikę gatvekariai, auto-bu- 
sai, požeminiai geležinkeliai 
ir “eleveiteriai.” Policijos 
superintendentas Sutton 
įsakė visiem 4,500 miesto 
policininkų būti tarnyboje 
po 12 valandų kasdien. Su
mobilizuota 1,000 taxi-cabų 
streiklaužiauti per visas 
24 valandas. Streikieriai,

, -j-

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, šaltoka.

TEKSTAS STALINO RINKIMINES KALBOS, PASAKYTOS VASARIO 9 DIENĄ
Draugai! Jau aštuoni me

tai praėjo nuo paskutinių 
rinkimų. Šis laiko tarpis 
gausingas įvykiais, turin
čiais lemiamąjį pobūdį. Ke- 
|turi pirmieji metai praėjo 

. ........... _ ___ i/uoliame sovietinių žmonių 
jų vadai mobilizuoja fašistus darbe, bevykdant Trečiąjį 
į savo armijas ir, kaip sakė 'Penkmetės Planą. 
Amerikos generolas McNar
ney, kad jam nesvarbu “poli
tinis jų nusistatymas.”

Jugoslavijos vyriausybė rei
kalauja, kad Amerikos gene
rolai sustotų mobilizavę ir 
ginklavę jugoslavus fašistus į 
savo armiją. Jugoslavai įtei
kė Amerikos vyriausybei ilgą 
surašą karo kriminalistų, ku
rie išvien veikė su hitlerinin
kais ir tūkstančiais žudė Ju
goslavijos patrijotus. Jie rei
kalauja, kad tie kriminalistai

Per keturis paskutinius 
metus išsivystė kovos įvy
kiai prieš vokiečius ir japo
nus užpuolikus—Antrojo pa 
saulinio karo įvykiai. Ka
ras buvo, be abejo, svar
biausias to laikotarpio įvy
kis.

Klaidinga būtų manyti,- 
kad karas kilęs atsitiktinai 
arba per kai kurių valsty-
būtų ne vien iš armijos atsta
tyti, bet atiduoti liaudies teis
mui.

bių vadų kaičią. Nors buvo 
tokių kalčių, *bet tikrenybė
je karas kilo, kaipo pada
rinys ekonominių ir politi
nių pasaulio jėgų išsivysty
mo, rymančių ant monopoli
nio kapitalizmo.

Mūsų marksistai pareiš
kia, jog kapitalistinėje pa
saulio ūkio santvarkoje glū
di krizio ir . karo dėsniai; 
jog pasaulinio kapitalizmo 
vystymasis nevyksta nuola
tiniu ir lygiu keliu, bet eina 
per krizius ir katastrofas. 
Nelyguš kapitalistinių kraš
tų išsivystymas atveda sa
vo laiku į griežtą jų santy
kių sukrėtimą ir kraštai, 
manantieji, kad jie turį ne
gana žaliųjų medžiagų ir 
užsieninių rinkų saviems 
produktams, paprastai mė-

gina pakeist tokią padėtį, 
ir su ginkluotų jėgų pagal
ba pakreipt tą padėtį savo 
naudai.

Šių veiksnių išdava yra 
tokia, jog kapitalistinis pa
saulis pasiskirsto į dvi prie
šų stovyklas, ir seka karas.

. Gal būtų buvę galima iš
vengti.karo katastrofos, jei
gu būtų buvusi galimybė 
laiks nuo laiko paskirstyti 
žaliavas ir rinkas tarp tų 
kraštų, pagal ekonominius 
jų reikalus, per suderintus 
ir taikius nutarimus. Bet 
tai negalimas dalykas da
bartiniame kapitalistiniame 
pasaulio ūkio išsivystyme.

Dviejų Pasaulinių Karų 
Priežastys

Tuo būdu, kaipo ' pasėka 
pirmojo krizio > kapitalisti-

nes pasaulinės ekonomijos |s a v a r a n k ūmo ir laisvės 
išsivystyme, kilo Pirmasis ’ ’’ — 
pasaulinis karas. Antrasis 
pasaulinis karas kilo kaipo 
antrojo krizio išdava.
Antrojo Karo Skirtumas
Tatai, suprantama; ne

reiškia, kad Antrasis pa
saulinis karas buvo Pirmo
jo kopija. Atvirkščiai, Ant
rasis pasaulinis karas savo 
pobūdžiu pamatiniai skiria
si nuo Pirmojo. Reikia atsi
minti, jog vyriausios fašis
tinės valstybės — Vokieti
ja, Japonija ir Italija—prieš 
užpuolant talkininkų kraš
tus, buvo panaikinusios na
mie paskutinius buržuazi
niai - demokratinių laisvių 
likučius; jos buvo įvedusios 
žiauraus teroro režimą, su
trempusios hiažųjų tautų

1 a i k ydamas demokratinį 
laisvių atsteigimą vienu i 
savo tikslu, c
Sovietų Sąjungos Įstojim 

į Karą
Sovietų Sąjungos įstoji 

mas į karą prieš Ašies vals
tybes galėjo tiktai sustip 
rinti ir tikrai sustipri 
prieš-fašistinį ir laisvinau* 
tįjį Antrojo pasaulinio karo 
pobūdį, šiuo pagrindu buv< 

l įsteigta prieš-fašistinė san
tarvė (koalicija) Sovie

principus, paskelbusios kitų 
tautų žemiii grobimą kaip 
savo politiką ir garsiai pa- 
reiškusios visam pasauliui, 
kad jos siekia užviešpataut 
pasaulį ir išplatint fašistinę 
santvarką ištisame pašau- 
lyje.

Tokiu būdu, užgrobdama 
Čechoslovakiją ir centralinę 
Chinijos dalį, (fašistinė) 
Ašis buvo parodžiusi, kad 
ji pasiruošus įvykdyti savo 1 
grasinimus ir pavergti vi- Į Sąjungos? Jungtinių Amert 
sas laisvę mylinčias tautas. k-į v*ls(?ijų Deidžioųsios Bri.

Atsižvelgiant į šią apy- tanijos ir kitų laisvę mylin 
stovą, Antrasis pasaulinis čių šalių, ir ši santarvė p 
karas prieš Ašies valstybes, skui suvaidino sprendžii 
kaipo skirtingas nuo Pir- mąjį vaidmenį supliekiau 
mojo pasaulinio karo, jau j ginkluotų Ašies va 
pačioj pradžioj įgijo prieš- .jėgų- 
fašistinį, laisvinantį pobūdį, (Bus daugiau)
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Ką Reikš Darbininkams Case’o Bilius?
Kongresas mašinaliai pravarė Case’o bilių, kuris 

yra anti-demokratinis ir prieš-darbininkiškas. Jis dabar 
eina į senatą. Jeigu jį senatas priimtų, tai darbininkai 
nustotų daug laisvių. Čia suminėsime tik kelis jo punktus.

Pagal tą bilių vyriausybė gali sulaikyti-“užšaldyti” 
bile darbininkų streiką ant 30 dienų, kaip jie jau pasi
rengę streikuoti. Laike tų 30 dienų nevalia būtų darbi
ninkams vesti agitaciją už streiką. Gi kapitalistai dary
tų viską jo sulaužymui.

Kapitalistai galėtų bile laiku išimti prieš streikie- 
rius indžionkšiną, prieš “verstinus” jų žygius, sakysime 
prieš prieštaravimą skebams. Pagal tą bilių jie galėtų 
išimti indžionkšiną ir visai uždrausti streikierių pikie- 
tus, kas reiškia atidaryti duris streiklaužiams. Jie tu
rėtų teisę imtis valdiškų žygių prieš darbo uniją, kūri 
“kenkia jų bizniui.” Valdžia draustų bent kokį kitų dar
bininkų simpatijos streiką jau streikuojantiems darbi
ninkams. Ir daugelį kitų imtų žingsnių, taip, kad dar
bininkai būtų labai sunkioj padėtyj.

Tą bilių svarstys senatas. Visų piliečių pareiga 
siųsti reikalavimus savo senatoriams, kad jie atmestų 
anti-demokratišką bilių.

Laukan Fašistus iš Armijos!
Kada Lenkija, Jugoslavija ir Sovietų Sąjunga iš

kėlė protestą prieš mobilizavimą fašistų į Amerikos ir 
Anglijos armijas, tai generolas J. T. McNarney pareiš
kė, būk jam “neapeina pabėgėliu politika:” Reiškia, jie 
gali būti fašistai, hitlerininkai, tarnavę naciam, bet “ge
ri į Amerikos armiją.”

Bet tie protestai paveikė į Jungtinių Valstijų Karo 
Departments kuris jau įsakė 700 jugoslavų fašistų pa
varyti iš Amerikos armijos!

Kova už apvalymą mūsų armijos, už prašalinimą 
tos gėdos, kur greta mūšų sūnų pastatyti ir naciai, turi 
būti tęsiama toliau. Laukan fašistus, tuos žmonijos prie
šus, iš Amerikos Armijos!

Nerado Alkaną Vokiečių
Amerikoj reakcininkai senatoriai ir kongresmanhi 

pradėjo kampaniją, kad būk Vokietijoj “žmonės badau
ja.” Tie ponai nemato badaujančių žmonių Bulgarijoj, 
Lenkijoj arba kur kitur. Kada Raudonoji Armija išlais
vino Tarybų Lietuvą, tai Lietuvoj padėtis buvo labai 
sunki.

Bet tie kongresmanai ir senatoriai nei pusės žodelio 
apie pagalbą neprisiminė. Jie dabar verkia dėl Vokieti
jos. Jiems gaila tįk vokiečių. Ir toj savo kampanijoj 
jie tiksliai iškraipo faktus, šaukdami apie badą, kad su
kėlus žmonių sentimentą ir pasigailėjimą net nacių 
vadams.

Tuo gi kartu Amerikos okupuotoj Vokietijos dalyj, 
Frankfurt am Main penkios daktarų grupės apklausinėj o 
8,000 vokiečių ir nei vienas iš jų nepasisakė, kad jis yra 
alkanas—badauja. Reiškia, ponų senatorių, kongresma- 
nų ir kitų kampanija apie “badą Vokietijoj” yra papras- 

|tas blofas. _________________

Bloga Pradžia Mrs. Roosevelt
Jungtinių Tautų Organizacija paskyrė komisiją ap

tarti “displaced persons”—išnamintų, arba pabėgėlių rei- 
fcalup. Kaip žinome, dabar dar yra amerikiečių ir anglų 
okupuotoj Vokietijoj apie milionas tokių asmenų. Di
džiuma jų yra naciais, jie atsisako grįžti į savo šalis, 
nes jię yra išdavikai tų šalių. Lageriuose jie įvedę na
cių diktatūrą, muša tuos, kurie nori grįžti, leidžia hit
lerišką spaudą, organizuojasi į armijos batalionus ir 
atvirai kalba apie karą prieš Lenkiją, Lietuvą, Jugosla- 
vijį, Ukrainą, Bulgariją ir kitas demokratines šalis.

Toj komisijoj Sovietų Sąjungos atstovas profeso
rius Arutiunian pasiūlė, kad: (1) Kurie iš- išvietintų 
nenori grįžti į savo šalis, tai, kad jų pagalbos reikalas 
būtų pavestas tik tų šalių komisijai, iš kurios jie pa
eina. <2) Kad būtų sulaikyta propagandą prieš Jungtinių 
Tautų Organizacijos narius ir išvietintų grąžinimą at
gal ir (3) Kad visi išdavikai ir kvislingąi neturi gauti 
tos pagalbos ir J. T. O. globos.

. Sovietų Baltarusijos atstovas įnešė rezoliuciją, kad 
visi kvislingąi ir išdavikai būtų grąžinami į tas šalis, iš 
kur jie. paeina liaudies teismui. Už šiuos punktus stojo 
Sovietų Sąjungos, Sovietų Baltarusijos, Sovietų Ukrai
nos, Jugoslavijos, Lenkijos ir čechoslovakijos atstovai.

Bet Mrs. Eleanora Roosevelt, -kuri atstovauja Jung
tines Valstijas toj komisijoj, susiorganizavo kitus kapi
talistų šalių delegatus ir atmetė šiuos teisingus pasiū
lymus. Mrs. Roosevelt siūlo tęsti jų šelpimą tokioj pa
dėtyj, kaip buvo iki šiol. Jeigu taip bus, tai New York 
Herald-Tribune korespondentas numato, kad Sovietų 
Sąjunga, ir matomai kitos liaudies demokratijos šalys 
pasitrąuka iš tos komisijos, nes jos nesutiks duoti pini?
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LINCOINAS KAIPO PREZIDENTAS
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Tiek daug buvo rašyta apie 
Abraham Lincolną, kad dabar 
yra labai sunku rašyti ką nors 
naujo. Bet J. G. Randall savo 
išleistoje knygoje “Lincoln 
the President” nupiešė naują 
vaizdą.

Autorius yrą istorikas ir 
vartojo originalius rekordus, 
neatspausdintus raštuose, ban
dydamas perstatyti įvykius ir 
situacijas taip, kaip jie buvo 
Lincolno dienose. Tokiu būdu 
Lincoinas mums visiems pa
tampa artimas, ir šiandien jis 
taip pat būtų tikrai įvertintas 
ir naudingas.

Randall knygos prdžioje 
pabrėžia faktą, kad Lincolno 
karjera yra įrodymas demo
kratijos progų. Mums šiandien 
reikėtų geriau įvertinti Lin
colno liberališkumą, kaip jis 
vertino žmo'gaus teises, žmo
nišką kilnumą, kaip simpatin
gai atsiliepė į darbą, kaip jis

nemėgo siauro ( partyviškumo. 
Jis manė, kad diplomatų pa
reigos turėtų reikšti žmonių 
valią.

Knygos antgąlvįs duoda su
prasti, kad rašoma apie pre
zidentystę. Aprašymas prieš 
1860 m. nesvarbus ir mažai 
terašoma apie Lincolno jau
nystę. Knyga pradedą nuo pa
baigos 1863 .m., kada Lincoln 
paruošė garsiąją Gettysburgh 
prakalbą. Ta kalba pirmą 
kartą ' nupiešė, kokią rolę 
Amerika turi vaidinti.

Net savo inauguracijos kal
boje Lincoinas ragino, kad už
laikymas mūsų Unijos lietė ne 
vien Jungt. Valstijas. Jis ne
kentė vergijos.

Kalba buvo pasakyta Tauti
nėse Kapinėse, Gettysburgh 
(kur ėjo svarbi kova—Civilis 
Karas), lapkričio 19 d., 1863 
m.

Visi žmonės 1 žino pirmuo-

sius Lincolno kalbos žodžius: 
“Four score and seven years 
ago our fathers brought forth 
on this continent, a pew na
tion, conceived in liberty, and 
dedicated to the proposition 
that all men are created 
equal” Ir baigdamas jis tarė— 
“we here highly resolve that 
those dead shall not have died 
in vain. . . • and that govern
ment of the people, by the 
people, for the people shall 
not perish from the earth.”

P. Randall bandė įrodyti, 
kad Lincoinas vartojo Gettys
burgh kalbą dviem tikslams: 
duoti atatinkamą garbę žuvu
sioms ir išreikšti savo politinę 
idėją — platesnį reiškimą de
mokratijos išbandymo...

Randall baigia pirmą dalį 
savo knygos su aprašymu ce
remonijų ir vyro, kuris buvo 
tik antras kalbėtojas šiose iš
kilmingose c e r e m o n i j o se. 
“Dienos žymus .kalbėtojas,” 
mums primena p. Randall, 
“nebuvo Prezidentas Lincoi
nas, bet Edward Everett, se
nas diplomatas ir buvęs Har
vardo Universiteto pirminin
kas. Pakvietimas Lincolno bu
vo antroj vietoj.”

“Pagal tų dienų standardą, 
Everett pasakė labai svarbią 
ir iškilmingą prakalbą, bet 
klausytojams, pavargusiemš 
nuo ilgų kelionių, buvo per il
ga,” praneša Randall. “Paly
ginamai, Lincolno kalba buvo 
neišpasakytai trumpa. Vienas 
reporteris rašo: “mažai’žmo
nių girdėjo,’ką Lincoinas sa
kė.” Bet iki šiam laikui visas 
pasaulis gerai žino, ką jis ten 
sakė ir per anyžius girdės. . . 
Pasilieka vienas iš klasiškiau-i 
siu išsireiškimų apie Ameri
kos demokrątiją.”

Pasakos nupiešia Lįncolną, 
kaipo kokį stebuklingą žmo
gų — teisybė, kad jis tikrai 
buvo “a great human being.”

F L JS—Common Council.
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

After the last war, profes
sional strike-breakers, furnish
ed by such scab-herders as 
Pearl Bergdoff, were employ
ed by industry to smash strikes. 
This time, however, industrial
ists consider such methods too 
crude an’d unpopular. Instead 
they plan to smash the labor 
unions through more legalistic 
Ways. They are depending on 
the anti-labor forces ip Cong
ress to legislate anti-strike and 
antį-unįon measures. As part 
of their overall strategy, they 
are aiming to break down prick 
controls and then ,pin the blame 
for skyrocket pricers on the la
bor unions. Thus they hope to 
turn public opinion agaipst la
bor and clear the tracks for a 
booming. open-shop era, where 
profits would soar and wages 
would hit' a new low. In the 
meantime, industrialists will 
rely more and mpre. pp' 
courts, to restore the injunction 
as an anti-strike Ayęapon. This 
sunningly-.s thought out assault 
of capital ‘bn the living stand
ards of the American people is 
designed primarily to wipe out 
the rights labor has won during 
the last decade.

and the hope of a more prospe
rous world. It’s title “We Have 
Won the War — Let Us Win 
the Peace” concisely expresses 
the desires of 160,000 Americ
an Lithuanians for which the 
Center speaks.

Besides presenting a program 
for democratic American Lith
uanians, the brochure contains 
an evaluation of the various 
political trends amongst all fac
tions of Lithuanian thought in 
this country. Signally import
ant in this connection is an ar
ticle by Roy Mizara who con
trasts Three Conventions. Un
fortunately for native-born 
American Lithuanians the text 
of the brochure is mostly in the 
Lithuanian language. The bro
chure could have served a doub
ly valuable, purpose if .it had 
been printed in English as well.

“LAIMĖJOME KARĄ, — 
LAIMĖKIME TAIKĄ!” IŠ

ĖJO Iš SPAUDOS
Demokratinių Amerikos 

Lietuvių Centras, išrinktas 
A n t r ąjame Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavime Pitts- 
burghe, išleido to Suvažia
vimo darbus paskyriu lei
diniu, pavadintu “Laimėjo
me Karą,—Laimėkime Tai
ka!”

Leidinyj telpa Suvažiavi
mui prisiųsti svarbesni svei
kinimai, rezoliucijos ir kal
bos, taipgi Suvažiavimo pro
tokolas. Biuletinis tūri 84 
puslapius; telpa Suvažiavi
mo dalyvių bendra nuotrau
ka, taipgi Dem. Amerikos 
Lietuvių Centro narių at
vaizdai.

Vieno egz. kaina 10 c.
Šis leidinys bus siuntinė

jamas organizacijoms ir 
pavieniams veikėjams vi
suose miestuos. Pageidau
jama, kad jis būtų paskleis? 
tas juo plačiau tarp tų žmo
nių, kurie neskaito 
kratinės spaudos, - 
vės, Vilnies, Tiesos.

KAS M RAŠO IR SAKO
■’ <!>>niii"lhi >i iiĮaMaia

JOS DAR NteATšAUKĖ |ŽEMĖS ŪKIO ATSTATY

dėmo-
- Lais-

MELO
Dienraštis Vilnis rašo:
“24 d. sausio Naujienos 

bjauriai pamelavo, kad So
vietų vyriausybė pavogė nuo 
Lietuvos žmonių maisto ir 
medikamentų vertės už 80 
milionų dolerių, kuriuos Lie
tuvai siuntė Jungtinių Tautų 
Pagalbos Administracija (U 
NRRA).

“Vilnis davė tinkamą at
sakymą nąujieilinįams šmei
žikams. Niekad UNRRA nė
ra siuntusi Lietuvon 80 mi
lionų dol. vertės dovanų. Nė
ra siuntusi nei už mažesnę 
sumą.

“Naujienos, ligi šiol, dar 
neatšaukė to niekšiškiausio 
Šmeižto.”

Taip, Naujienos šito bjau
raus melo neatšaukė, nors 
jį pakartojo ir kiti kryžio
kų leidžiami laikraščiai. Bet 
ar galima tikėtis, kad jos 
kada nors šį bjaurų prasi
manymą atšauks? Ne, iki 
Grigaitis Naujienas reda
guos, tokio dalyko įš jų ti
kėtis nei neverta.

Remtinas Sumanymas
D-ro J. J. Kaškiaučiaus 

atsišaukimas į visus geros 
valios lietuvius yra morali
niai ir medžiaginiai remti? 
nas! šioj šaly yra pakanka
mai mūsų tautos žmonių, 
kurie nuoširdžiai trokšta 
savo senajai tėvynei padė
ti, kurie nori matyti jų 
kuoūmiausiu laiku visais 
atžvilgiais atsisteigusią.

Šiuo momentu degantis 
reikalas yra sukelti reikia
mą sumą įruošimtri Vilniu
je Tiriamosios Medicinos ir

Vėžio Ligos Institutui. Tok
sai institutas Lietuvos žmo
nėms yra pirmos rūšies bū
tinybe, o mums amerikie
čiams —- pirminė užduotis 
jiems tai duoti!

Jeigu tik visi Am. lietu
vių naujokynai sukrus ir 
deramai šio reikalo atžvil
giu pasidarbuos, neabejoju, 
kad tie reikiami $30,000 ne
trukus bus sukelti,. Institu
to įruošijnas, tai mūsų visų 
reikėjas!

Dr. A. Petriką.
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gus, kad šerti ir aprėdyti visokius hitlerininkus. Mrs. 
Ęleanora Roosevelt nevykusiai pradėjo'' savo diploma
tinį darbą. .

MAS TARYBŲ LIETUVOJ
Prieš kiek laiko Antanas 

Bimba pranešė Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui, 
kad jis dalyvavo Tarybų 
Lietuvos žemės ūkio specia
listų Suvažiavime Vilniuje, 
Jis ten .buvo .šiltai priimtąs, 
kaipo Amerikos lietuvių at
stovas. Dabar iš kitų šalti
nių paaiški, kad tame suva
žiavime sakė kalbas, be kitų, 
Justas Paleckis ir Mėčis 
Gedvilas. Pastarasis šitaip 
pasakė apie Tarybų Lietu
vos žemės ūkio atstatymą:

“Po Lietuvos išlaisvinimo 
nuo nacių pirmas darbąs ta
rybinės valdžios buvo, tai iš
leidimas patvarkymo: .atsta
tyti žemės ūkį. O svarbiau
sias darbas, tai pravedįmas 
žemės reformos. Toj tvarkoj 
80,000 valstiečių bežemių ir 
mažažemių gavo 500,000 
hektarų žemės. Naujaku
riams ir tiems, kurie neturė
jo visai gyvulių, buvo duota 
10,000 arklių; 14,000 raguo
čių; 75,000 avių ir ožkų; 8,- 
000 kiaulių, paskui paukščių, 
sėklų. Lietuvos laukus arti 
padėta šimtai.traktorių. Kai
myniškos tarybinės' respubli
kos aukojo Lietuvai daug 
traktorių, mašinų ir visokių 
žemės ūkįo atstatymui me
džiagų ir inventoriaus.”

While enjoying the, hospitąfity 
of the American govėlmmeąL 
Julius Smetona, son of the1 late 
'dictator of Lithuania, is incit
ing violence against his politi
cal opponents. Through his 
mouth-pice, the Cleveland week
ly Dirva, Smetona is trying to 
rouse his partisans to commit 
violence against those who op
pose Lithuanian-American fas
cists. A recent example of the 
Nazi tactics Smetona wishes 
employed is disclosed ių an ar
ticle written by him and ap
pearing in the February 1st 
edition of Dirvą. Therein he re
counts a .. purported meeting 
with one of his- followers in 
Worcester, Mass. His friend 
tells him: “And one time I 
punched a communist in the 
face — he turned over three 
times.” Then the guest of our 
government describes the per
son who related the tale thus:

“A strong man my friend — 
not very tall, but broad-should
ered and with strong hands. 
We need more of such!'’

Apparently distressed by a 
$15,000 damage suit brought 
against him by Julia Skeberdis, 
reporter for the Chicago Daily 
Vilnis/A. D. Kaulakis is trying 
to justify the action which 
forced the legal suit. The epi
sode, reminiscent of the Ger
man bund era, according to 
newspaper- accounts, saw Miss. 
Ske^erdis mauled and dragged 
from the Congress Hotel last 
November during sessions of 
the so-called Lithuanian Amer
ican Congress. The Baltic Re
view described the attack as an 
“effort to keep the undemocra
tic nature of the American 
Lithuanian Congress from 
reaching the press.” Such vio
lent methods to still the press 
are fascist tricks of. the trade.

“free enterprise” slogan 
-by the 1942 convention 
National Association of

The 
chosen 
of the 
Manufacturers, odd as it may
seem, was coined by Hitjer. The 
term was originated by Hitler 
in 1920. Ęonrad Heiden, Hit
ler’s biographer, makes this re
velation on page 287 in Der 
Fuehrer. The biographer 
states;

“In 192.6 Hitler promised the 
employers —■? as he had in 1920: 
‘We stand for the maintenance 
of private property. We shall 
protect free enterprise as the 
most expedient, or rather the 
sole possible economic order.’”
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Redakcijos Atsakymai
V. Ramanauskui, Miners

ville, Pa. — Draugas rašote, 
kad jūs prašėt K. S., kad 
mes parašytume Ą, Bimbai 
Lietuvoje, patardami jam 
aplankyti jo (K. S.) gimi- 
dangi A. B. gal būt šiuo 
nes. Tai nėra galima, ka
dangi A. B. gąl būt šiuo 
metų jau grįžta Amerikon, 
Antra: A. Bimbos prašė 
daugybė amerikiečių lietu
vių aplankyti jų gimines ir 
jis nei prie geriausių* norų

■

Aside from: its purely docu
mentary value, a 48 page bro
chure just published by the De’ 
mocratic American Lithuanian 
Center is a key to understand
ing the latest political trends 
and grou pings amongst Ameri
can Lithuanian sections of the 
population. More than being a 
record of the proceeding^ of 
the Second National Convention 
of. Democratic American Lith
uanians, the document presents 
an articulate program and po
licy for all American Lithua
nian citizens who cherish peace

negalės to padaryti, nes 
Lietuva —- ne miestas, kur 
bet kurią valandą gali ap
lankyti tą ar kitą žmogų,. 
Trečia: prie dabartinių pąš- 
tinių sąlygų ląįškas į Tary
bų Lietuvą eiųa per keletą 
savaičių, tad jei mes ir ra
šytume A. B. laišką, jis te? 
pasiektų jį tik už kokio mė
nesio.

Congressional amendments to 
the National Service Life In
surance Act of 1940 are recom
mended by E. A. Gilbert, insur
ance consultant for Consumers 
Union, Jib.Jfir, Gilbert’s estima
tion ' the Amendments should 
serve two purposes; first, to li
beralize existing settlement, be
neficiary and reinstatement 
clauses; second, to make Na
tional Service Life Insurance 
what it was intended to be — 
the best aifd lowest cost insur
ance available. Such measures, 
the insurance consultant be
lieves, would do much to halt 
the wholesale surrender of G.I. 
contracts. To date, latest fi
gures indicate, three out of 
four servicemen drop their in
surance when they discard 
their uniforms.

Anton Denikin, Russian 
White Guard general respon
sible for the murder of Rus
sians, Ukrainians and Jews 
from 1918 to 1920, was report
ed to have 'been a guest of a 
mysterious Walerie Montvill 
upon his arrival in this coun
try. The host, it was teamed, is 
a Lithuanian.
..Is 'Montvill the contact man 
for Lithuanian , anti - Soviet 
forces ?

This isn't news, but.., Ju
lius Smetona, pretender to the 
“presidency” of Lithuania ac
cording to his own calculations, 
is employing several aliases 
when contacting various Amer
ican - Lithuanian groups 
throughout the country... 
Meek and timid persons who 
have an honest fear of Com
munism should receive consola
tion from news-caster Janet 
Flanner. Recently heard from 
Paris via of WJZ, Miss Flan
ner suggested that “If the dan
ger of communism means that 
communism as a form of life is 
attractive and gives such satis
faction to man that millions of 
men now not communists are 
•going soon to want to become 
communists —if that is what 
the danger of communism 
means to us democrats, why 
don’t we see about making de? 
mocracy so attractive and so 
efficient that we scare the com* 
mųnists?”
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Antanas Bimba Vilniuje
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(Vilniaus Tiesos kores
pondento Pasikalbėjimas su 
Amerikos Lietuvių Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto

Pirmininku A. Bimba.)
Atvykęs į Vilnių Ameri

kos lietuvių žinomas žurna
listas ir visuomenės veikė
jas, Amerikos lietuvių Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto pirmininkas Anta
nas Bimba Tiesos korespon
dentą painformavo apie sa
vo kelionės tikslą ir apie 
Amerikos lietuvių toliau 
organizuojamą paramą iš
vaduotąja! iš hitlerinės ver
govės Tarybų Lietuvai.

—Mano kelionės tikslas, 
pareiškė A. Bimba, — dar 
labiau pagilinti tuos ryšius 
tarp Amerikos lietuvių ir 
Tarybų Lietuvoje gyvenan
čių tėvynainių, kurie ant
rojo pasaulinio karo metais 
buvo užmegzti tarpininkau
jant dabartiniam Lietuvos 
TSR Užsienio Reikalų Liau
dies Komisarui drg. P. Ro- 
tomskiui ir visai eilei rašy
tojų, taip gausiai rašiusių 
amerikiečių spaudoje apie 
Raudonosios Armijos ir lie
tuviškojo junginio pasiau
kojančias kovas, vaduojant 
nacių okupuotas Tarybų Są
jungos sritis, o jų tarpe ir 
Tarybų Lietuvą. Nors Ame
rikos lietuviai ir toli už 
vandenyno gyvena, ir dau
gelis jų, ypač jaunimas, 
nėra visai matę Lietuvos, 
bet visi kaip vienas jaučia 
didelę meilę Lietuvai, domi
si jos gyvenimu ir didžiai 
džiaugiasi, kad Raudonoji 
Armija, kurioje iš vien ko
vojo ir lietuvių tautos sū
nūs, išgelbėjo lietuvių tautą 
nuo galutinės pražūties, ku
rią rengė jai barbariškieji 
naciai.

—Toliau turiu . pasakyti,j 
kad mano, kaip Amerikos 
lietuvių Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto pirmi
ninko, tikslas yra arčiau 
susipažinti su pokarinės Ta
rybų Lietuvos gyvenimo są
lygomis, josios atsikurian
čiu gyvenimu, kad' grįžus 
atgal Amerikon galima bū
tų dar plačiau organizuoti 
paramą atsistatančiai Ta
rybų Lietuvai.

—T a m s t a Pirmininke, 
kokia yra Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto susi
kūrimo istorija?

—Hitlerinei Vokietijai 
klastingai užpuolus Tarybų 
Sąjungą, 1941 m. rugpiūčio rybų Lietuvą naujas Ame- 
mėnesį pasirodė atsišauki- rikos lietuvių dovanų trans- 
mas, raginantis organizuoti portas. Netrukus jis turi 
Tarybų Sąjungai paramą 
medikamentais. To atsišau
kimo paveiktos Amerikos 
lietuvių organizacijos tuo
jau suorganizavo specialų 
komitetą, kurio pirmas at
sišaukimas į visus Ameri
kos lietuvius pasirodė 1941 

' m. rugpiūčio mėnesio pa
baigoje.* Šis komitetas sėk-

mingai veikė iki 1943 metų 
pabaigos. Tačiau dar 1943 
metų pradžioje gimė kita 
mintis. Buvo surasti keliai 
ir būdai pasiųsti tiesioginę 
amerikiečių lietuvių me
džiaginę paramą Tarybų 
Sąjungos gilumon išsieva- 
kuavusiems lietuviams, o 
pirmoje eilėje Vaikų na
mams. Nūo to laiko ir pra
sidėjo medžiagines paramos 
organ izavimas Amerikos 
lietuvių tarpe.

—1943 m. gruodžio mėn. 
18—19 dienomis įvyko Niu
jorke Amerikos demokrati
nių lietuvių ’ suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 322 at
stovai nuo 186 organizacijų. 
Šis suvažiavimas ir nutarė 
įsteigti atskirą Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite
tą, kuris pirmąjį savo atsb 
šaukimą išleido 1944 metų 
sausio mėnesio pradžioje. 
Pradėjęs veikti, komitetas 
ėmė nedelsdamas organi
zuoti savo skyrius visuose 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių lietuvių gyvenamuose 
centruose — Čikagoje, Fi
ladelfijoje, Pitsburge, Bos
tone, Detroite, San Fran- 
ciske ir kitur. Malonu pa
žymėti, kad Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto tiks
lai ir siekimai rado labai 
gyvą pritarimą visų Ameri
kos lietuvių tarpe. Iki šiol 
nuo komiteto įsteigimo iš
siųsta yra 10 (įdėlių trans
portų drabužių, baltinių, 
maisto produktų, rūkalų ir 
kitokių daiktų.

—Kiek organizacijų šiuo 
metu priklauso Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui?

—Šiuo metu į paramos 
teikimo Lietuvai akciją yra 
įsitraukusios apie 250 orga
nizacijų. Visos organizaci
jos veda rinkliavų vajų sa
vo narių ir neorganizuotų 
lietuvių tarpe.

—Kaip atrodo Tamstos 
vadovaujamo komiteto 
veikla karui pasibaigus?

—Jūs nemanykite, kad 
karui pasibaigus Amerikos 
lietuviai sumažino paramos 
teikimą Lietuvai. Priešin
gai, pinigų, drabužių ir ki
tokių reikmenų vajai tebe
vyksta ir toliau, ir galiu pa
stebėti, kad Amerikos lietu
viai aukoja dabar dar gau
siau, nes jie taip pat nori 
prisidėti prie Tarybų Lie
tuvos atstatymo. Šiuo metu 
kaip tik yra išsiųstas į Ta-
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dovahas. Ar esate gavę to
kių laiškų ?

—O kaipgi. Tokių laiškų 
esame gavę' labai daug. 
Amerikos lietuviai nepa
prastai džiaugiasi, gavę to
laus laiškus.

. Čia A. Bimba parodė, 
Brobklyne išleistą apžvalgi
nę kalbamo komiteto kny
gą “Mūsų parama lietuvių 
tautai antrojo pasaulinio 
karo metu,” kurioje yra 
įdėta daug padėkos laiškų, 
parašytų Lietuvos vaikų ir 
kitų asmenų, gavusių ame
rikoniškų dovanų. ‘

—Užtikrinu jus, -— pa
reiškė baigdamas savo pa
sikalbėjimą Amerikos lie
tuvių Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto pirmi
ninkas A. Bimba, — kad 
Amerikos lietuviai, nors 
daugumas jų ir seniai yra 
išvykę iš gimtosios šalies, 
nepamiršo ir nepamirš savo 
brolių ir seserų Tarybų 
Lietuvoje. Mes žinome jūsų 
troškimus ir suprantame 
jūsų pasiryžimą atstatyti 
priešo sugriautą Tarybų

Lietuvą. Mes tvirtai tikime, 
kad jūs prikelsi te iš griu
vėsių Taiybų Lietuvą natų 
jam gyvenimui. Mes tikime, 
kad tasai gyvenimas — gy
venimas be išnaudotojų, 
vargo ir skurdo—suklestės 
Tarybų Lietuvoje. Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite
to, atstovaujančio Amerikos 
Jungtinių Valstijų lietu
vius, Vardu širdingiausiai 
sveikinu laisvą Tarybų Lie
tuvą ir josios liaudį.

(Iš Tiesos)

Šalta ranka, bet karšta 
širdis.

Liaudies Patarlė.

Garsus juokas atžymi 
tuščią galvą.

Oliver Goldsmith.

Juokitės, kolei galite, nes 
viskam yra savas laikas.

VoltAire.

Mokykitės, bet mokykitės 
iš mokančiųjų.

Cato.

Mokytieji kvailiai tai di
džiausieji kvailiai. .

Žmonių Patarlė.

ANTANAS M. METELIONIS
Jonelis pamilo Kuzienės Ievutę. 

Anyta Jonelį kai sūnų mylėjo;
Jam meilė kvepėjo šienaujant pievutę;

Ieva jam septynis vaikus išauklėjo,

Kai Joną pakviečia taikauti į kaimą,
Ieva stropiai siuva visiem bent po eilę... 

Ievutės mamytė šeimynai palaima:
Mažuosius mokina tėvus gerbt už meilę.

Geriausias, judriausias vardu Antanukas, 
Senutei “už ranką ilgesnis” anūkas, 

Ko ji nepasiekia, Antanas paduoda...
Tėvam ir Paliūnam Antanas paguoda. 

Rasos lašelyčiai spalvom’s gausingiausi, 
Teisybei arčiausi vargšai ir mažiausi.

“Inkstas taukuose” buožė storsprandis, 
Dūmtrauky paltys, kumpiai, skilandis... 
Piemeniui, bernui, laimė už jūrų. 
Mūs Antanėliui “vilkas prie durų
Žmonės it žvirgždai, jis deimantėlis, 
Vos aštuonmetis, mūs Antanėlis 
Eina pasaulin perversmą vykdint... 
Nor* Vatikano meitėlį žvigdint.
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Penna valstijoj, Washington valsčiuj 
Anglių kasyklą Elco vadina.

Elco patinka šinkoriui Smalsčiui 
“Grinorius” moko keikt ir svaigina.
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Jubiliejus ir Namas
i-,,,’-Y.-,

ims už $500—paėmė. Dau
gelis pirko po šimtą ir pa
sižadėjo paimti už kitą šim
tuką, kada bus darbas pra
dėtas. O Julius Kalvaitis 
pasisakė imsiąs už $1000, 
kai matys pradžią. Aišku, 
tie visi pažadai bus išpildy
ti. Tačiau, pradėti tokį di
delį dalyką ant pažadų ne
galima. Reikia turėti ant 
rankų apie $50,000 pirma 
negu galėsime pasakyti, ką 
mes statome.

Jau buvo priminta, kad 
šiemet sukanka trisdešimt 
penkeri metai, kaip leidžia
ma Laisvė. Yra prašoma 
visur ruošti pramogas mi
nėjimui Laisvės jubilėjaus. 
Organizacijos, bizniai ir in- 
dividualai yra prašomi ju
bilėjaus proga pasveikinti 
dienraštį Laisvę. Balandžio 
13 d. bus išleista dienraščio 
Laisves jubilėjinė laida. To
je laidoje tilps visi pasvei
kinimai. Pasirūpinkim, kad 
jų būtų daug.

Santykyje su 35-kerių 
metų sukakčia Laisvės gy
vavimo, turime padaryti 
generalį vajų už pirkimą 
namo bendrovės šėrų. Jau 
laikas rimtai paimti KUL
TŪRINIO CENTRO įsigi
jimo reikalą. Laikas žihoti, 
apie kiek mes galime su
kelti, apie kokio dydžio na
mą galėsime įsigyti. Jokių 
planų ne galime patiekti 
apie namą, pakol neturėsi
me ant rankų nors apie 
$50,000. Pažadų yra gražių. 
Iki šiol pažadais dar niekas 
mūsų henuvylė, Walter 
Keršulis pažadėjo pirkti šė
rų už $1000—nupirko. Pet
ras Kapickas pasisakė- pa-

35-kerių metų Laisvės gy
vavimo sukaktis tikrai turi 
mus visus išjudinti į darbą 
sustiprinimui savo dienraš
čio finansiniai. Ta sukaktis 
kiekvieno pažangaus žmo
gaus krūtinėje turi sukelti 
geismą pastatymui namo, 
kuris bus Kultūrinis Cent
ras visiems demokratiniai 
n u s i t eikusiems Amerikos 
lietuviams. Pati širdis tame 
name bus dienraštis Laisvė. 
Todėl labai sutinka su mi
nėjimu šios sukakties iš
vystyti vajų pardavimui na
mo Šeru. *

x Minėjimui 35 metų Lais
vės gyvavimo sukakties ne
sirengiame siuntinėti blan-

Pas Naujakurį
Svečiuose

IWfeaa Puslapis

kų aukų rinkimui. Prašo
me organizacijų ir veikėjų 
savo iniciatyva veikti jubil
iejaus minėjimui. Kur gali
te — moskite parengimus. 
Kur to negalima, sumeski- 
te po doleriuką - kitą aukų 
savo dienraščiui. Aišku, or
ganizacijos ir bizniai pasi
rūpins su pasveikinimais.

Specialiai bei sukakties 
laidai pasveikinimus ir raš
tus nesivėlinkite priduoti. 
Ta laida bus iš anksto ruo
šiama, nes dienraštis išeis 
puslapiais dvigubai dides
nis. Būtinai naudinga kolo
nijoms užsisakyti specialės 
laidos platinimui. Paskiros 
Laisvės kopijos kaina yra 5 
centai. Platintojams kai
nuos po 3c už kopiją .

Kurie norėsite užsisakyti 
Laisvės platinimui, prašome 
nesivėlinti. ;

Viši turėkime mintyje, 
kad ši 35-kerių metų Lais
vės gyvavimo sukaktis bū
tų minima santikyje su 
Kultūrinio Centro įsigiji
mo reikalu. O gavimas Lai
svei naujų skaitytojų su
kakties minėjimo proga, tai 
kiekvienam yra savaimi aiš
kus dalykas. Po naują skai
tytoją turime gauti kiekvie
nas.

P. Buknys.

Binghamton, N. Y
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būti gautas. Pradėtas taip 
pat specialus vaikiškų daik
tų vajus. Tai bus Amerikos 
lietuvių dovana Tarybų 
Lietuvos vaikams Naujųjų 
Metų proga.

■ —Tarybų Lietuvos vaikai 
ir kiti asmenys yrą rašę 
Amerikos lietuviams padė
kos laiškus už gautąsias

KERS! COLIS
Per dvidešimt penkis metus bandžiau

Herr Doctor pratinf prie sveikos minties, 
Kad kerštas kerštą plečia—pažinties;

Vien apie prakilnybę jam rančiau.

žodžiu pasikalbėt pas jį landžiau, 
Kad“poną” keičiant piliečiu gražiau(*) 
Net pagyrimo jam eiles rašiau;

Jos tinka jam jaunam kur kas sklandžiau. ’

Jam senstant, iškerėjo kerštas toks 
Nuodingas jam pačiam, gi man žala... 
Sauga! Jame nuodų gyva bala...

Mylėti artimus jis neišmoks. .

Štai, išnara! Jis tapo gyvatė!
Kartu su priešais, užburtam rate.

Tylintis.

(♦-) Liet. Steigiamasis Seimas 1929 metais nutarė ir 
išleido patvarkymą, kad “p” prieš vardą—pavardę rei
kia tarti pilietis, o ne “ponas.”
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•Vyrai pareina baisiai nešvarūs.
Jiem šeimininkės nugaras prausia. 

Tai “burdingieriai” artimais daros.., 
susipažįsta kuo nai geriausia.

“Aš juk taviškė, tokia ir būsiu, 
Man “burdingieriai” priperka visko. 
Kuo aš dėvėjau, viskas nudriskę.

Pykši?... Jie liudys... Cypėn pasiųsiu.
Aš katalikė! Skirtis nenoriu,
Tu jiem vis būsi už gaspadorių.
Man “burdingieriai” tik pramogėlė...

. Jie mus į turčių luomą iškėlė.
Mylimu buvęs, mylimu būki;
Grįšim Tėvynėn, pirksime ūkį!... 
Elgkis kaip nori, tik ne uždyką!” 
Taip Metelionis piešia dalyką.

Dvidešimts pirmus. nejpusėjęs, 
Šinkoriaus Smalsčiaus buvęs sekėjas, 
Suserga... sveiksta... Protą atgauna.. 
Jokių “trejankų” nei nęragauna.

Trisdešimts šeštas metas Antanui, 
Jam buvo lygūs vėtrai ir tvanai; 
Visą tą metą jis gulinėjo; 
Du syk tą metą jį mėsinėjo. 
Sako: “Nelaimės teikia pamoką.” 
Nutarė liautis dumti taboką. 
Ką jisai žada, žodį išlaiko. 
Rasti jam lygų, imtų daug laiko.

Raštą pirm skaitant, bando ištirti.
Kas tai parašė? Nuodas ar vynas? 

Gamtiško mokslo raštai užgirti, 
Jojo knygynas puošia lentynas.

. Meiliai globoja senstanti tėvą, 
(Deimantu esąs atsveria žvyrį). 

Garbina savo motiną Ievą,
Davusią tautai valios didvyrį.

1945 rugs. 9 d7 Gilbertu Ark.
Tylintį.
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R. Riabininas
Senis Jonas Žutautas di

džiąją savo gyvenimo dalį 
praleido dirbdamas dvare. 
Pasikūprinusi nugara, dide
lės gyslotos rankos ir nu
degęs raukšlėtas veidas by
lojo, apie sunkų darbą, ku
ris teko pakelti jam per jo 
ilgą gyvenimą. '‘Aš jį paži
nau, kada jis plūgu vagojo 
derlingus dvarininko lau
kus. Dvarininkas retai išei
davo besiplušančių žmonių 
pasižiūrėti, jis įsikišęs ran
kas į kišenes vaikštinėdavo 
savo parko alėjomis ir ilgai 
kalbėdavosi su savo užvaiz
dą. Žutautas, sustabdęs 
prie kelio riebų dvarininko 
arklį dažnai ' užkalbindavo 
mane. Kartą jis pasakė 
than:

—Žemė mėgsta tą, kuris 
niekuomet jos neapleidžia. 
Ji duoda gausias dovanas 
tam, kuris ją apdirba, kuris 
neleidžia jai miegoti. Že
mė bus mūsų.

Žutauto žodžiai pasirodė 
pranašingi, šiandien aš vėl 
aplankiau Žutautą, laisvą 
Lietuvos valstietį — nauja
kurį. —Štai ji, žemelė ko
kia ... — pasilenkdamas ir 
pakeldamas saują pono 
juodžemio, linksmai sako 
man senis Žutautas. Jis pla
čiai man aiškina išartos že
mės kokybę. Jis vedžioja 
mane po kiemą, praverta 
nebaigtos statyti daržinės 
duris ir rodo kumelaitę, ku
ri žiūri skersomis ir karpo 
ausimis. Žutauto namas — 
nebaigta trobelė, tačiau jo
je jau gyvenama. Senio sū
nus — lieknas jaunuolis. Jis 
prieina prie trobelės slenks
čio ir lenkiasi man. Aš at
simenu jį nuo to laiko, kada 
jis buvo žvejys. Dažnai aš 
jį matydavau besiirstantis 
valtyje Nemunu, kada jis 
narindavo į sriaunų upės 
vandenį tinklą. Dabar jis iš
augo, suvyriškėjo ir šeimi
ninkiška akimi apžvelgia 
savo sklypą.

—Kaip išsitempė tavo sū
nus, tikras jaunikis,—šyp
sodamasis pastebiu aš.

Senis juokiasi ir sako, 
kad aš ištikrųjų nuspėjęs— 
vestuvės netrukus bus. Tu-

ri, sako, jis 'nusižiūrėjęs 
gretimame t a r y b i n iame 
ūkyje mergužėlę, toji nuo 
jo akių nenuleidžianti ir, 
rodos, viskas tuo reikalu 
pas juos sutarta.

Bet visa tai—tarp kitko. 
Seniui sudaro rūpesčių kiti 
reikalai. Jis turi žemę, že
mė jo šventa nuosavybė. 
Kiek žemės? Penki ha. Vi
siškai pakanka. Tai toji pa
ti žemė, kurią jis užardavo 
ir apsėdavo. Tai tas pats 
laukas, kuris'taip ilgai buvo 
jam nedėkingas. Derlių nu
imdavo jis, tačiau derlium 
naudojosi ponas. Kuo gi 
kalta toji žemė, kalti juk 
žmonės..'.

Žutautas kalba, jo min
tys šokinėja, pagaliau jis 
nutyla. Aš žiūriu į jį, į ne
baigtą statyti trobelę, į 
lauką, kuris dabar priklau
so tam, kam jis turi pri
klausyti ir klausiu.

, —Na, o kaip-tau sekasi? 
Nelengva, tur būt, būna.

—Niekis. Pradžioje, kai 
kalinėjome trobelę sunkiau 
būdavo. Vieni neįveikda- 
vom. Bet štai — ėsu dėkin
gas, mūsų tarybinei val
džiai, kuri suteikė paspirtį, 
pagelbėjo. Ir paskolą gavau, 
ir lentas ir kumelaitę davė. 
Štai ji — užtarytoja ir pa- 
gelbininkė mūsų...

Žutautas parodė pirštu į 
tolumą. Tolumoje matėsi 
dvaro rūmai. Dabar ten ta
rybinis ūkis, po 
MTS, kuri ‘ turi
traktorius, mielai atvyks
tančius į pagalbą 
kaip senis Žutautas. Senis 
ir jo sūnus šį rudenį gavo 
skolon sėklos, o vieną dieną 
auštant atslinko į jo lauką 
pasisvečiuoti ilgai lauktas 
traktorius ir aparė pusę jo 
žemės.

—Jau kas kas, o pasis
kųsti nėra ko. Ir mokesčius 
mums šiais metais nuėmė ir 
rūpinasi taip, kad kartais 

' jfiet nepatogu būna.
Aš atsisveikinu su seniu. 

Spausdamas jo pūslėtą ran
ką galvoju. Gajus ir stiprus 
yra Lietuvos valstietis. 
Duok jam žemės, duok į 
rankas plūgą ir per metus

dešinės 
keturis

tokiems,

Daug Serga

Daug draugių šiuo tarpu 
serga mūsų mieste. Serga O. 
Girnienė. Guli ligoninėj — Ci
ty Hospital. Ji daug darbavosi 
prieš kelis metus, kol nebuvo 
išėjusi j dirbtuvę dirbti. Per 
tris ar daugiau metų mažai 
galėjo dirbti dėl darbo sąlygų, 
nes daugiausia naktimis turėjo 
dirbti. Bet daugiau ar mažiau, 
vis darbuodavosi moterų sky
riuje. Jau antri metai, kai 
ėi'rta sekretoriaus pareigas; tas 
pareigas ėjo iki pat susirgimo. 
Apgailestauju jus, drauge, ir 
linkiu greito pasveikimo.

Serga drg. P. Bakšienė. Yra 
po daktaro priežiūra. Ji visą 
laiką darbavosi parengimuo
se Lietuvos žmonių naudai ir 
drabužių taisyme. Pastaruoju 
laiku ji gelbėjo drg. M. Beke- 
rienei. Abi jos sutaisė penkis 
didelius baksus drabužių. J. 
Vaičekauskas atvežė pats savo 
šeimos gerų drabužiu ir čeve- 
rykų. Aukavo ir kiti gerieji 
žmorfės gerų drabužių ir če- 
verykų, Mr. ir Mrs. Edward 
Walkers. Rožė Palionienė au
kavo daug gerų drabužių ir 
čeveryku, vieną porą visai 
naujų, žinoma, nors po biskį 
mes visos turėtume pagelbėtą 
drg. M. Bekerienei sutaisyti 
tuos drabužius, ir greičiau bū
tų galima pasiųsti centran..

Taipgi serga M. Luzinienė. 
Irgi gera darbuotoja parengi
muose ir drabužių taisyme. 
Patys yra pirkę daug naujų 
drabužių ir pasiuntę centran.

Jau ilgas laikas kaip, serga 
drg. C. žolynienė. Atlankiau - 
ją aną dieną. Nusiskundė, kad 
serga ilgai, tik linksma, kad 
jos sūnus Fred sugrįžo, visai 
paleistas iš kariuomenės. Bet 
išvažiavo apsigyventi į Balti- 
morę, pas savo jauną žmoną.

Tą pačią dieną aplankėme 
ir Johnson City draugus. A. 
Mainionis irgi sirginėja. Tik 
abu Mainioniai linksmi, kad jų 
sūnus paleistas iš karinės tar
nybos, Ignas, kaipo leitenan
tas, ir Stasys, kuris ilgai išbu
vo karo tarnyboj Indroj.

Drg. A. Kazenienės jauna
sis sūnus irgi paleistas iš ka
rinės tarnybos. Taipgi paleisti ’ 
iš armijos P. M. Mikolajunų. 
žentas St. Baka ir černauskų 
žentas. Visi jie atrodo gerai

(Tąsa 5-me pusi.)
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jaugs jis į tą žemę, taip, 
kaip neįaųgs savo šaknimis 
į gilią dirvą galingas šim 
tametis Lietuvos ąžuolas.

įvų
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suotino Jungtinių Tautų su
sirinkimo, kuris įvyks rug
sėjo mėnesį.
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AKIMIRKA PEKINE-- 
STEBETiNA KNYGA 

2-4-46 JONAS KAŠKAITIS —8

Keletas žinučių iš 
Portland, Ore., ir 

Oregon City

(Tąsa)
Tiesą sakius, Sidabrinė Užlaida buvo 

šmikšti, čiuina, gabi ir graži merga. Ją 
atsivežė iš kaimo dėdė Feng’as, kai jai 
buvo tik 11 metų. Ir jai buvo pavesta 
prižiūrėt ir slaugyt Tijen’ą. Drąsi, lie
meninga išaugo iš jos mergina. Kalbėjo 
kaimietiška potarme ir visur buvo pri- 
tikli.

Kai tėvas įėjo Tijen’o kambarin, jis 
atrodė piktas ir griežtas. Jo liepsningos 
akys taip ir pervėrė sūnų, kurs skau
džiai pajuto savo kaltę. Užklausęs, kam 
prasišalino iš pokylio, tėškė jam per žan
dą, kad tas net apsvaigo. Jao’as išėjo. 
Paskui tūlą laiką visi laikėsi nuošaliai 
nuo Tijen’o, net ir pati Sidabrinė Užlai
da jo truputį privengė.

Į Tseng’us atvažiavo jųjų senelė kar
tu su ana isteriška senmerge. Pasiuntusi 
Mulan’ai dovanų pakvietė ją ateit. Mu
lan’a džiaugsmingai, patyrė, jog Mania 
prižiūri sergantį Pingią jau be formalu
mų, bet kaipo jo žmona. Jai padėjo 
slaugyt Linksmybėlė ir Sniego Gėlė. 
Pingia atrodė gerelesnis, tai Mania labai 
džiaugėsi ir buvo stebėtinai graži. Lai
mingiausia savaitė jos gyvenime.

Ir štai staigmena. Senelė atsivežė na
mie pasigamintų gardėsių—cungce, iš 
ryžių, pupinių miltų, kumpio ir rudojo 
cukraus: visa tai susukta į bambuko la
pus ir iškepta. Tai buvo pasilikę da nuo 
Drieztalaivio švenčių. Kaip ir visi, taip 
ir Pingia labai mėgo šiuos kaimietiškus 
“migdolus”. Mania davė jam gabalą su
lig kumščiu didumo, ir jis kaip matai su- 
maumojo ir prašė da daugiau. Pasiteira
vusi su savo anyta Tseng’iene, ji da ki
ta tiek padavė. Jis pasigardžiaudamas 
suvalgė. Nakčia suėmė jam pilvą skau
dėti

Nabagė Mania pridavė jam visokių žo
lelių ir šaknelių, bet vis nieko. Šaukė tą’ 
^didįjį gydytoją: pūlsas visai silpnas. Ma
nia net jam pūtė į nosis šavo kvapą. O, 
kai jis vis karkė ir negalėjo išsikosėt, tai 
ji net savo burna čiupte iščiulpė jam 
karkalą, kad tik jam būtų lengviau kvė
puot. “Jeigu dievai būtų turėję širdį, jie 
nebūtų galėję žiūrėt į tokį vaizdą, neiš- 
gelbėję jojo. Bet dievai buvo akli ir kur
ti arba jie kur toli buvo išvažiavę ant 
švenčių. Per patį vidurdienį Pingia nu
mirė.”
- Vargšelė Mania užgulusi vis dar pūtė 
numirėliui į nosis kvapą. Net jos anyta 
ir sušiūrąs gailėjosi jos beveik daugiau, 
negu paties numirėlio sūnaus. Skaudi 
šiurpi tragedija. •

Leipstančią Manią traukte atitraukė 
nuo lavono Tseng’iene su senele ir pa
guldė kitam kambary. Mulan’a. ir Mo- 
čou’a dabar matė, kokia iš Manios maža 
tebebuvo mergytė.

Keistas supuolimas. Anoji histerikė 
senmergė padėjo tuokart kepti tuos gar
dėsius cungce. O, kai Pingia numirė, ji 
ėmė kaltinti Manią, kam ji atnešusi į 
Tseng’ų namus nelaimę. Mania alpulio 
perimta. Negalima jos numaldyti Tai 
Kasia prašė Mulan’os, kad ji pabūtų su 
Mania bent keletą dienų.

Ir Mulan’a padėjo ją atgriebti Mania 
miegojo tam pačiam kambary, kur ji 
buvo apsistojusi pat pirmąją dieną pas 
Tseng’us,—kur jai prisisapnavo anas 
keistas pranašingas sapnas—su Miela- 
^širdystės deive ir su Mulan’a. Maniai 
miegant, Mulan’a atnešė tą gražią bal
tutę porcelianinę deivės stovylą ir pa
statė ant stalo prie lovai, o pati atsisėdo 
ant kėdės.

Kaip tiktai Mania pravėrė akįs, tuoj 
į ją maloniai prabilo rami deivės šypsą 
ir Mulan’a. Mulan’a jai išaiškino prasmę 
ano jos sapno, ir šita slėpinybė Aprami
no Manią. Mania dabar suprato, kad nėr 
ko priešintis savo lemčiai: kas jai iš ank
sto dievų paskirta, taip ir turi būt. Tai 
ji po truputį ir aprimo. O visi aplinkui 
apsiėjo su ja labai taktingai, maloniai, 
tai jaunamartė našlė taip ir apsibuvo. 
Ji -apsirėdė baltais gedulos rūbais, taip 
kaip ir po savo tėvo ir savo brolio mir
čiai. Gedėti jai buvo nebe pirmiena.

Tseng’ai patvarkė, kad ir jos motina 
nuolatzčia gyventų, taipgi ir jos tarnai
tes Linksmybėlė ir Sniego Gėlė. Ir vis 

Manios lovai ant stalo stovėjo ma
loniai besišypsanti baltutė deivė ir teikė

jai suraminimo. Mania vis labiau linko į 
budizmą ir kukliai tvarkėsi, vengė pra
bangos, žiedų, auskarų ar kitokių ži
bučių nevartojo nieko anei iš tolo.

Prieš jos kambarius buvo ramus kie
mas: raudonai žydėjo granatai, sodriai 
klestėjo gėlės, tvenkinėly prie akmeninio 
suolo tekšlenosi žuvytės.

Kai namiškiai persitikrino, kad Mania 
tebėr visiškai nepalytėta ir nekalta, tai 
jie pasiėmė augint ir įsūnijo svetimą 
berniuką Asuan’ų. Mania jį globojo ir 
prižiūrėjo, kaip savo tikrą vaiką.

Mulan’a labai dažnai būdavo 
Tseng’us, ypač nuo to laiko, kaip 
apsigyveno jos “priesaikos sesuo” 
nia. Mulan’a pasidarė kaip ir Tseng’ų 
šeimos narė, ir Tseng’ai buvo pusėtinai 
tikri, jog jinai galiausiai ir taps tokia. 
Bet Mulan’os tėvai da neturėjo apie tai 
griežto nuosprendžio. Jos gerasai tėvas 
Jao buvo laisvamanis taoistas, savo rū
šies gamtininkas. Taoistai skelbė nesi
priešinti gamtai, ir Jao’as laisvai prie- i 
mė pažangias vakariečių idėjas. Dažnai ; 
su abiem dukterim nukalbėdavo net ir 
apie “laisvas sutuoktuves,” pagal jaunų
jų pasirinkimą.

Užėjo Pekine žiema. Tikra smarki žie
ma. Pekine visi keturi metų sezonai iš
siskirdavo ryškiai ir gražiai. Pekine 
žmonės gyveno pilną, įvairų ir įdomų gy
venimą. Gyveno civilizuotai ir gamtiš
kai. Turėjo visus didmiesčio patogumus 
ir tuo patim kartu visą gražybę kaimo 
ir skaisčios nesutramdytos gamtos.

Puikus buvo miestas Pekinas. Ežerai, 
parkai, sodai, daržai, aplinkui išsirai
čiusi upė. Dangus mėlynas, mėlynas, o 
upė skaisčiai žalia. Vakariniai kalnai 
rausvi, purpuriniai. Pakalnės žalios, kaip 
mašesto kilimais nuklotos, švelnios, kaip 
aksomas. Miestas buvo suplanuotas., 
įmantrių ąrchitektų, statytas ir tobulin
tas bent kelerių gentkarčių.

Mania savo gedylos laikotarpiu to- į 
liau savo kiemo nebuvo nė kojos iškėlusi. « 
Bet ji jauste jautė tą gaivią Pekino at
mosferą, tą sausą, trešku, šaltą orą, tą 
.puikų, skaistų mėlyną dangų. Viduj irgi 
buvo liuona ir jauku, pilna vazonų, gė
lių ir žibėsio. Jei ne su vaiku, tai su iš- 
siuvinėjimu—Mania kruopščiai darbavo
si. Turėjo ji išsiuvinėt aštuonias poras 
kuntapliukų savo anytai. Tokis jau bu
vo paprotys, kad jaunamartė tuoj po 
santuokos kuo apdovanotų savo vyro' 
motiną. Tai skaitėsi marčios darbingu
mo ir pareigingumo ženklas.

Jos artimiausioji, amžina draugė Mu
lan’a buvo iš pat mažumės Pekino vai
kas. Ir ji gerte gėrė visą tą gaivingą 
amžinojo miesto gyvenimo gausą. Jos 
akylią akį nuolat traukė tie geltonsto-. 
giai išsikėtoję palociai, tos aukštos mal
dyklos purpuriniais ir žaliais stogais, tie 
platūs ūksmingi bulvarai, tos ilgos krei
vos alėjos, tų vaizdingų vežimų kamša- 
tienė. Ir savo svaigia rome dvelkė į ją 
kuklių kaimiškų namukų gretos, būtinai 
su granatų .medžiais, su žuvų rezervui 
rūkais, su darželiais. Vasaros metu ar- ’ 
batinės atviram ore, kur lankytojai sau 
pa vėsiau j a po kiparisų medžiais, užsi- 
mokėję po 20 cfcntų už visą pusdienį. Žie
mos metu arbatinių patalpose svečiai 
vaišinasi kepta su svogūnais aviena. Tie 
stebėtini teatrai, puikūs restoranai, ba- 
zarai, spalvuotais žibintais nušviestos 
gatvės mirguliuoja savita namų archi
tektūra; švenčių parodos ir procesijos 
įvairiaspalvės, štukoriai, monelninkai, \ 
jnagįkaį, akrobatai. Pigios ir plačiai pri- 
einamos operos. Skardūs kromnin.kų šū
kavimai, .keliaujančių barzdaskučių są
mojai, antraeilių prekių pardavėjų bug- 
navimai, saldžiųjų gėrimų pardavėjų 
barškinimai į misinginį dubenį. Ogi tų 
vestuvinių ir laidotuvinių procesijų iš- 
kilmybės po visą pusę mylios ilgio. Man- 
čurijos moterų parėdų marguliavimai," 
Mongolijos kupranugarių vilks tynęs, la
mos šventikai ir Budos vienuoliai. Vie
šieji linksmintojai, kardų rijikai, elge
tos,—kiekvienas praktikuoją savo ama- , 
tą laisvai, be rašytų įstatymų, pagal sa
vo garbę ir šimtmečiais įgyventus pa
pročius.
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Senus metus, 1945 m., jau 
užbaigėme ir pradėjome nau
jus 1946 metus geroje nuotai
koje. Poitlando ir Oregon Ci
ty, Ore., visi LLD kuopos na
riai jau užsimokėjo 1946 m. 
duokles. Be to, Portlando 
LLD 4 kp. gavo vieną naują 
narį, tai Mrs. Brazaitienė. 
Taipgi LDS 106 kp., Oregon 
City, Ore., irgi visi nariai jau 
užsimokėjo už 1946 metus ir 
dar gavo du naujus narius. Šie 
du jaunuoliai įsirašė: W. Kor
sak ir Dan Stupur. Tai atrodo, 
kad 1946 metus pradėjome 
neblogiausiai.

Mūsų kuopos turėjo bend
rai surengusios vakarėlį pasi
tikimo naujų metų. Tas vaka
rėlis atsibuvo pas drg. Stupu- 
rus. Tas vakarėlis davė pelno 
$30. Visas pelnas tapo pasiųs
tas į Brooklyną LPTK dėl 
Lietuvos našlaičių, kurie nuo 
karo nukentėjo.

Sakome širdingą ačiū drau
gei R. Smalinskienei, kuri ta
me vakare paaukavo gražią 
stiklinę lėkštę dėl susidėjimo 
frukfų. Ta lėkštė buvo išleis
ta ant išlaimėjimo, kur tapo 
surinkta $8.50.

šiame vakarėlyje visos mū
sų gaspadinės pačios susinešė 
visokiu valgių ir nieko už juos 
neėmė. Labai gražiai visi va
karėlį praleidome.

Ačiū Joe Sherins už gražią 
muziką. Didelis ačiū visiems, 
kurie buvo ant šio vakarėlio 
atsilankę. Mes gražiai laiką 
praleidome tame vakarėlyje ir 
tuo pačiu sykiu sušelpėme mū
sų gimtinės Lietuvos našlai
čius nuo karo nukentėjusius.

Kai mes, Oregono lietuviai 
ir mūsų kuopos, kaip tai: LLD 
4 kp., Portland, Ore.; LLD 
223 k p., Oregon City, Ore., ir 
LDS 
Ore., 
1945 
arba 
lams:

Dienraščiui Vilniai $134.25, 
Laisvei $'30, Amerikos Raudo
najam Kryžiui $25, Tarybų 
Lietuvos žmonėms nuo karo 
nukentėjusiems $308.50, Ar-’ 
chyvui $10, Liaudies Balsui' 
$2.25, pasveikinome Antrąjį 
Demokratinių Lietuvių Suva-! 
žiavimą su $5, ATG $3.

Iš viso liko išaukota 1945 
m. $518.50 dėl gerų reikalų. 
Tikrai atrodo neblogiausia.

„Dąb^ar pažymėsiu lietuvius 
jaunuolius veteranus, kurie su-‘ 
grįžo iš kariuomėnės, šie jau
nuoliai yra jau sugrįžę: Stan
ley Karbausk.is, B. Smalinskis, 
J. Jankauskas, A. Bernotas, 
A. Vatkavičius, E. Karba.uski, 
W. MankeviČius. Linksma ma
tyti mūsų jaunuolius sveikus 
ir linksmus sugrįžusius į na
mus.

Dar turiu pažymėti, kad 
draugas M. Pupelis pasimirė. 
Velionis gyveno Camas, Wash. 
Pirmiau buvo Laisvės skaity
tojas, ir visuomet būdavo ant 
lietuvių parengimų. Tegul bū
na jam lengva ilsėtis šios ša
lies šaltoje žemelėje. O mes 
pasilikę varysime darbą pir
myn. J, S.

Būsiąs Atidėtas Sėdybos 
Parinkimas Jungi. Tautom

London. — Daugelis ypač 
mažesniųjų kraštų atstovų 
Jungtinių Tautų susirinki
me priešinasi siūlymui 
įsteigti pastovią Jungtinių 
Tautų Organizacijos sėdybą 
40-50 ketvirtainių mylių plo
te Connecticut - New Yor- 
ko valstijų srityje. Sako, ta
tai perbrangiai lėšuotų, 20 
iki 70 milionų dolerių. To
dėl manoma, kad pastovios 
buveinės parinkimas Jung
tinių Tautų Organizacijai 
bus atidėtas iki sekamo vi-

Rašymas taip pat sudė
tingas amatas, kaip ir bile 
kuris kitas.

Rašyboje smulkiosios 
klaidos ir detalių nepaisy
mas labiau žalingas negu 
daugumoj kitų amatų.

Priežastis ir pasėka tai 
dvi vieno ir to paties fakto 
pusės.

R. W. Emerson.

106 kp., Oregon City, 
bendrai veikėme per 

motus ir sudėjome aukų 
išaukavome šiems reika-
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Išklausyk kiekvieno pa
saką, bet sulaikyk savo pa- 
tardinėjimus; priimk bile 
asmens kritiką, bet laiky
kis pats savo sprendimo.

Win. Shakespeare.

Žinyba tai galybė.
Francis Bacon.

BAYONNE, N. J
ALDLD 212 Kuopos

Kalakutienos Bankietas
Sekmadienį

Vasario 24 February
J. STANEUO IŠTAIGOJ

HI-HAT
184 W. 54th Street

Prasidės 5:30 v. v.
Gera Vakarienė, bus ir alaus.
BILIETAS $2.00 ASMENIUI 

Prašome tuojaus įsigyti bilietus.
Po vakarienes šokiai 

prie geros muzikos
Bus Galima Matyti ir 

FLOOR SHOW
Užkviečia visus Komisija.

JUSTIN M.

BŲYAUSKAS
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 bTAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVĮĄIS.
Geriausias Alus Brooklyne

' PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Rępųblic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonus EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAJN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Telef. HUmboldt 2-7964

VILNIES
PERGALES METŲ

KALENDORIUS
Kaina 35 centai 

I

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

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

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

....................... .... .. „ „ii. .Ina

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti. 
r,,iMiį'rw». .n a. n
426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N7T.

Blokas nuo Hewes St elevelterio stoties. TeL EVergreen 4-9508

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras

liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.
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NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

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.

O

(Daugiau bus)

.<

z V

' Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Lietuvių Rūro 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. Kūro Reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Sovietų Rinkimuose Da 
lyvavo 100,000,000 

Piliečių

Višinskis Reikalauja 
Ištirt Anglų Veiks
mus Indonezijoje

!S===»=S
’ /Maskva; Stalinas rin
kiminėj kalboj sakė, neužil
go maistas bus pardavinė
jamas be kortelių,

J .P.ąijy" litas Puslapis

Taryba 
Atstovai 
renkami

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
antras — Tautų 
(kaip ir senatas), 
į Sąjungos Tarybą 
pagal gyventojų skaičių
įvairiuose apskričiuose. O 
kiekviena Sąjunginė Res
publika išrenka lygiai po 25 
savo atstovus į Tautų Ta
rybą, vis tiek ar tai didelė 
ar maža respublika. Taip 
antai, Lietuvos Respublika 
turi Tautų Taryboje lygų 
savo atstovų skaičių, kaip 
ir didžiosios Rusijos ir Uk
rainos Respublikos.

Kaip Balsuojama
Atėjęs į balsavimo vietą, 

pilietis parodo savo paspor- 
tą; jo vardas įrašomas į 
rinkikų knygą. Piliečiui 

* duodama dvi balsavimo kor- 
ę teles—viena dėlei kandida

tų į Sąjungos Tarybą, kita 
—į Tautų Tarybą.

Jei balsuotojas nori pie
nas sau perskaityti pažymė
tus kortelėse kandidatų 
vardus, jis gali nueiti į pas
kirą budelę ir išbraukti ne
patinkamus kandidatus; ar
ba jis gali gautą kortelę su
lenkti ir tuojau įmesti į bal
savimo dėžę.

Keleiviai balsavo trauki
niuose ir laivuose. Piliečiai 
kai kuriose tolimose arktiš- 
kose vietose balsavo per ra
diją. Kitose Arktikos srity
se balsavimų kortelės buvo 
pristatytos rogėmis, kurias 
traukė briedžiai bei šunes. 
Maskvoje auto-busai ir tre
kai atvežė paliegusius* žmo-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tai veikė” prieš Indonezijos 
Žmones,

Anglijos delegatas, užsie
ninis ministeris Bevinas ir 
Holandijos atstovas van 
Kleffens atmetė reikalavi
mą pasiųst tyrinėjimų ko
misiją į Indoneziją. Višins
kis todėl atsakė, kad jie bi
jo “faktų, kunuos atrastų 
bepusiški tėmytojai; jie bi
jo bet kokios šviesos Indo
nezijoje.”

“Jeigu Clark Kerr (An
glijos pasiuntinys) gali nu
vykti Į Indoneziją, kodėl 
mes negalime?” tęsė Višins
kis: “Kodėl vienos tautos 
savinasi ypatingas pirme
nybes, kurių kitoms tautom 
nepripažįsta?”

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Trumanas 
leis pabrangint plieną $5 to
nui už algų priedus darbi
ninkam.

New York. — 30,000 lai
vą krovių, Darbo Federaci- 
pos narių, gavo 20 nuošim
čių algos priedą.

London. — Sovietų Sąjun
ga reikalauja iš Italijos 
$100,000,000 karo nuosto
liam atlygint.

nes į balsavimų vietas. . <
Toks skaitlingas piliečių 

d a 1 y v a vimas rinkimuose 
yra laikomas socialistinės 
Sovietų santvarkos ir jos 
politikos užgyrimu.

Numberg. — Naciai savo 
karu ir okupacija išnaiki
no 1,650,000 Jugoslavijos pi
liečių.

Washington. — Amerikoj 
dabar mažiau sviesto, negu 
bet kada nuo 1942 m.

Paryžius. —- Komunistai 
Franci jos ministerial atsi
šaukė į darbininkus, kad dė
tų visas pastangas daugiau 
reikmenų pagaminti.

ir
Edmond B. Butler,

Yorko miesto Housing Autho
rity pirmininkas, sako, kad 
būtų galima pastatyti 77,000 
pigiomis ren.domią butų, jeigu 
būtų surankioti visi galimieji 
tam tikslui gauti fondai.

New

Van Voorhis, Pa.
Sausio 31 d. mirė Jonas Va

siliauskas, sulaukęs 69 metų 
amžiaus. Palaidotas 4 d. vasa
rio su bažnytinėmis apeigomis 
Bentleville kapinėse. Gražus 
būrys buvo palydovų. Velionis 
paėjo iš Lietuvos nuo Valda- 
nių, Gruzdžių valsčiaus, Šiau
lių apskričio, šioj šalyj išgyve
no apie 48 metus. Beveik visą 
laikh dirbo anglies kasyklose. 
Čia gyveno apie 30 metų ir 
savo gyvenimą ir vargus čia 
pabaigė.

Paliko dideliam nuliūdime 
savo moterį Aleną, dvi vedu
sias dukteris ir vieną sūnų, 
kuris tik prieš porą mėnesių 
sugrįžo iš armijos.

J. Adomaitis.

Newark, N. 1
....... —.H1’?*' /

Mūsą Ligoniai
Nepaprastai sunkiai susirgo 

Antanas Janušonis sausio 26 
d. Visą dieną dirbo. Nesijau
tė, kad jąpi ka$ būtų blpgo. 
Tačiau vakare taip suėmė 
skausmai, kad kreiptasi pas 
kelis daktarus, ir nei vieno ne
gavo ; vargšas išsikankino per 
naktį, tik ant rytojaus gauta 
daktaras, kuris greit nugabe
no į Beth Israel ligoninę, kur 
padaryta operacija ant skran
džio. Nors operacija ir vėlo
kai buvo padaryta, nes skau
dulio trūkimas įvyko prieš ir 
daug nuodų 
čiau daktarai 
sveiks.

Kas galite, 
kyti ligonį, dieną nu,o 2 iki 3 
ir vakarais nuo 7 iki 8 valan
dai.

Aldona Skeist^itienė (Juo- 
cleškiutė) jau randasi namuo
se, pas savo tėvelius, 21-23 
Underwood St.

Kaip žinoma, juos ištiko 
skaudi nelaimė, nuo kurios 
Walteris ir Elzbieta Skeistai- 
čiai žuvo. Pati Aldona buvo 
sunkiai sužeista ir kelias sa
vaites išbuvo ligoninėj.

Kadangi Aldona randasi po 
savo mamytės gera priežiūra, 
tai manoma, tas jai daug pa
dės sveikatą atgriebti.

šiuos žodžius rašantis linki 
abiem ligoniam gręito susvei- 
kimo.

pasiskleidė, ta- 
tikisi, kad pa-

prašome aplan-

Albinas.

Binghamton, N. Y
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

pas

CHICAGOS ŽINIOS

auga gerai. Banke 
virš vienuoliką šimtų 

Draugijoje gerame 
narių yra apie trys

^ienę ? Ji visgi lašinėjus spau
dai. Jeigu jai nemokėta, reikė
jo nemokėti ir Pųniškai. Esu 
tikras, kad be jo susirinkimai 
būtų įvykę ir tvarkyti taip jau 
gerai, kaip ir su juo. Neabe

 

joju, kad jįs ęjo į tuos susipin- 

 

kįmus dėl to, kad norėjp 'šavo 
politiką prąyęsfi. Jis Tyri tęį- 
s.ę tai daryti, bet už savo po
litikos varinėjimą jis neturėtų 
reikalauti užmokesčio,

Tūli sako, švirinickįenė 
esanti “puskątaĮik.ėJ’ o Poniš
ka “socialistupjantis.” Bet 
draugijoje jie yyą lygūs na
riai, nežiūrint jų politinių ar 
tikybinių pažvalgų. Jei taip, 
tai reikia lygiai ir traktuoti. 
O kaip dabar išėjo?

Pųniškai užmokėta, kad jis 
pirmininkavo, kas buvo jo pa
reigos ir kam jis buvo apsiė
męs. švirmickienei gi nemokė
ta už rašinėjimą, kas yra di
desnis darbas, kaip pirminin
kavimas.

Manau, kitą sykį nariai to
kios klaidos nedarys.

Naujasis pirmininkas pasi
rodė geras ir prideramai vedė 
susirinkimą. Reikia tikėtis, 
kad nauja valdyba gerai ves 
draugijos reikalus ir tuo ug
dys draugiją.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

TUOJAU DUODAMI 
DARBAI

PIKTAFONO OPEĘATOR®^ 
$W i SAVAI*® 

RAŠTINES DA&BINIKKSS
as)(Patyrimas

PaBtęvūa darbai. Puikiau^oa
5 dienų Afivaiii; pradedant pdrmadfMtKu bai* 
giant penkUdianiu, 9-5. Kreipkite 1 Jįįf.

MI

įiiįi i HHI.P ii i uw wn 'Fwrvm w" 
MERGINOS <3)

$£oįcytis prie Siuvamų Mąiijny. TOc į
EAGLE BEEF CLOTH CQ.315 ChriMopU; St^et, Brooklyn.

Dfc^ts MW.

VĄLXTOJO& Pf^ gjW Noolį.

Kreipkite į*xj> 4 ir 6 P J*.
INGE, 59 Piw> St., Nev Xork City

HELP WANTED—MALE 
REIKAUNQI VYRAI

T—T
kria učiai .

Dubti prie moteriškų custom tailor siutų ir 
koatį. Patyru. Gerą /Ilga.

CASOLA,
18 East 55th Street, N. ¥. C.

__________ __________________ (M)

ŠĖPŲ DARYTOJAI

SULEIDĖJĄI
KREIPKITĖS « A.M. - 4 P.M.

MARINE BASIN CO.
GALE 26TH AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

*

■

T7Narė.

Suvalkiečiai Atmetė 
“Kongreso” Raportą

Sausio 28 dieną, Hollywood 
svetainėje atsibuvo Suvalkie
čių Draugijos metinis susirin
kimas. Narių dalyvavo apie 
80.

W. Kriščiūnas užėmė pir
mininko vietą 1946 metams. 
Jis prašė narių kooperavimo 
su valdybą.

“Aš būsiu bešališku įr laiky
siuosi Draugijos konstituci
jos dėsnių. Nenoriu matyti ir 
neleisiu, kad politiniai kurs
tymai būtų vienos grupės ne
šami prieš kitą, kaip kad buvo 
ligi šiol,” sakė jis.

Šioj draugijoj priklauso na
riai su įvairiais įsitikinimais, 
tad visų pažiūros turi būti ger
biamos. Vice-pirmininkas Yu- 
cius pareiškė: “Aš noriu, kad 
draugija nariais augtų,, geriau, 
kaip kad dabar randas. Steng
siuosi dėl draugijos dirbti.”

Raportai
Peržiūrėjimo knygų komisi

ja raportavo, kad draugija pi-' 
nigiškai 
turi su 
dolerių, 
stovyje 
šimtai.

Choras draugijai pelno yra 
padaręs virš dviejų šimtų do
lerių, bet choras draugijai tiek 
pat ir išlaidų yra padaręs.

Nebaigtas Raportas
Jis turėjo būt išduotas prieš- 

metiniame susirinkime, bet de
legatai neturėjo ką raportuo
ti ir buvo atidėtas į metinį su
sirinkimą. šiame susirinkime iš 
astuonių delegatų į Tarybinin- 
kų Suvažiavimą Chicagoj irgi 
neturėjo ką rimtesnio pasaky
ti.

Jie norėjo vėliai atidėti ra
portą ir sakė vienas jų para
šysiąs, bet jei jie iki šiol nie
ko žodžiu negalėjo pasakyti, 
kaip jie parašys?

Nariuose kilo nepasitenkini
mas ir jų tas Raportas visai 
atmestas. Tik apie 8 nariai 
balsavo duoti jiems progą ki
tam susirinkime išduoti. Dide
le dauguma prieš tai ir tuo bū
du atmetė jų raportą. Tuo Su
valkiečių Draugija atmetė ir 
tą “kongresą.”

Tarybininkų suvažiavimo 
“išminčiams” draugijos dele
gatai paliko iš draugijos pa
skirtą dešimts dolerių jiems 

I ant “šėringės,” nusišvaksuoti 
jiems čebatus, kad geriau da
moms įtikus.

Laiškų Skaitymas
Ona švirmickienė savo laiš

ke prašė, kad jai Draugija ap
mokėtų dešimts dolerių už ko
respondencijas ir kitus darbus 
dėl choro. Nariai išsireiškė 
priešingai prieš tokius sava
vališkus reikalavimus, nes jei
gu vįenam mokėti, tai ir ki
tiems turi būti mokama.

Didžiuma narių pasisakė, 
kad nebūtų mokama panašios 
bilos. ’

Antras laiškas J. Puniškos, 
buvusio pereitų metų pirmi
ninko. Jis reikalavo iš draugi
jos $18 už pirmininkavimą 
dviejuose susirinkimuose. Mat, 
kaip jis aiškinosi, dirbąs nak
timis ir turėjęs iš darbo išlik
ti dėl pirmininkavimo, nes, jo 
supratimu, be jo negalėjo eiti 
susirinkimas. “Darydamas ge

tro” draugijai jis išlikęs iš dar
bo.

Diskusijose šiuo reikalu se
kamai nariai išsireiškė:

Puniška negali gauti apmo
kėti iš draugijos $18, nes bū
tų pažeminimas valdybos ir 
narių.

Atrodo, kad Pųniškai neat
ėjus į susirinkimą, nebūtų kam 
tvarkos vesti ir negalėtų be jo 
susirinkimo laikyti. O juk ne
atėjus susirinkiman pirminin
kui ar kitam valdybos nariui, 
nariai išsirenka laikinai jo vie
ton ir susirinkimas eina.

Balsuojant visgi dauguma 
pąsįsąkę įjč ąti|)oXėjimQ pųniš- 
įąi

Ąr teį$in^ai pasielgta ? Mąn 
mmĮos, kad ne. Ktųoin gali bū
ti Puniška geresnis už švinnįC’

* * . '» ■ ' » ■ • ,

Bridgeport Conn So. Boston, Mass.
Nepaprasta Iškilmė

Didžiausias kostiumų balius 
su vaidinimu atsibus 19 d. va- 

Gresh) rengia savo darbo pie-'sario. Rengia Russian Relief ir 
žinių ir fotografijų parodą. ■ tautinės 
Bus D. M. Read’s storo pa
talpose, Peacock Alley, ant 5 
aukšto, nuo vasario 11 d. iki 
23 d. Laikas: nuo 9:30 ryto 
iki 5:30 vakaro kasdieną. 
Kviečiami visi lietuviai pasi
žiūrėti John Gresh darbų. Įė
jimas dovanai. Artistas yra 
jaunas, gabus ir simpatiškas 
vaikinas. Pasinaudokite šia 
proga.

J. J. Mockaitis.

Piešinių Ir Fotografijų Paroda
Jonas Griškėnas (John

grupės, t. y., rusų, 
ukrainų, žydų, lietuvių, latvių 
ir estonų. Visos šios grupės da<- 
lyvaus savo tautiškuose aprė- 
daluose ir visos ture savų už
kandžių — gardėsių. Bus ir 
alaus ar stipresnio gėrimo. 
Gros pagarsėjus Ruby New
man’s orkestrą rytų Europos 
šokių muziką.

Įsįtėpiykite : tas viskas įvyks 
19 d. vąsario, antradienį, nuo 
8 vai. y ak. iki 1 vai. ryto. 
Bostono didžiausioj svetainėj 
Mechanics Building, Hunting 
ton Ave.

Konferencija
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komitetas Bostono apylinkėj# 
prašo visas pašalpos draugys
tes, susivienijimų kuopas ir 
kultūros organizacijas daly
vauti —r prisiųsti daiagatus 
konferencijon, kuri įvykį sek
madienį, 3 <į. kovo (March), 
2 valandą po pietų, 818 W. 
Broadway, So. Bostone. Dienų- 
tvąrkis konferencijos šis: vo
kiančio komiteto raportai, į. 
y., maža peržvalga, kas buvp 
atlikta ir ką reikią vęikti dą- 
bar. Įtraukimas Amerikos lie
tuvių į veikimą dėj pagalbos 
Lietuvai, ypatingai atkreipti 
domę į pranešimus iš Lietu
vos LPT Komiteto pirmininkp 
A, Bimbos/

Brangūs lietuviai, visi žino
me, jaučiame, kad mūsų bro
liai ir sesutės baisiai nuvar
ginti iįkosį per praeitą karą ir, 
mauąu, kad mes nępąjėgėm ijr 
įsivaizdinti. Kol kas dar ių? 
divi.dualjąi neįmanoma teikti 
pagalbą. Tik bendrai veikiant, 
šiek tiek apčiuopiamo galimu 
nuveikti. Todėl mes, kurie dą$r 
nepamiršome tos šalies, kuri 
mus išaugino, paleido pasau
lin, turime ją paremti. Lietu
va mums buvo gera mūsų jau
nystėj. Kuo nors už jos gerg 
atsilyginkime dabar. Krūvon 
susitelkus, susibūrus daugiau 
galima ką nuveikti.

Į’odėl 3 d. kovo susieikime 
pasitarti.

M. Kailąųs^, ąekr.
122 G St.,
So. Boston, Mass.

< f

ir džiaugiasi sugrįžę 
vuosius.

Mes, £U drauge A. 
kiene, vaikščiodamos 
LDS 6 kuopai naujų narių, 
taipgi pardavėme kelis tikie- 
tus rengiamos vakarienės, ku
ri įvyks vasario 16 d. paramai 
Lietuvos, žmonių. Pardavėm 
keletą Vilnies kalendorių. Bet, 
gaila, kad negalėjom gauti 
naujų narių. Nors yra kandi
datų į LDS, bet sakė, kad vė
liau prisirašys.-

sa-

Waterbury, Conn
L. K. N.
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32 iki 42
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VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa- 
. kymą šiandien, koj dar ųepęrvėlų. j • .

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, kaipo (multiple vitamins and 
minerąls.) susideda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. Užtenka tik tri
jų tabletėlių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 Tabietėlių $2.00, 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, prlsiuntimą mes apmokame.

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

4. Balanced Brand Wohder 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 tabietėlių 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 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6I64B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

Apatinio forma 
narna 14 iki 20 ir 
dydžio. Gali būti į&siuvinčtas 
ar be to. Siuvjnejimui sužyme- 
jimas eina kartu.

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

Įvyks

LAISVĖS 
BAZARAS 
Grand Paradise Salėje 

318 Grand Street 
Brooklyn

Kas vakaras bus

ŠOKIAI
PAVIDIS ORKESTRĄ

Įžanga Kasdien 
tik 35 centai

’ Būkit Visi ir Visos!
E

Apie Streiką
Vasario 6 d. Brass Scovill 

kompanijos darbininkai išėjo į 
streiką. Tai jau trečios iš ei
lės didžiųjų dirbtuvių darbi
ninkai išėjo į streiką. Kompa
nija norėjo šiaip ar taip apvil
ti darbininkus. Paskutinėj va
landoj prieš streiką pasiūlė 10 
nuošimčių algų pakėlimą, kad 
darbininkai sutiktų pasirašyti 
sutartį. Vasario 3 d. buvo su
šauktas platus darbininkų su
sirinkimas ir plačiai buvo dis- 
kusuojama apie kompanijos 
pasiūlymą. Prieita prie išva
dos: jei Scovill kompanija su
tiks pakelti algas ant toliaus 
tiek, kiek bus pakelta algos 
plieno pramonėj ir pasirašyti 
su unija sutartį, tada darbi
ninkai neis į streiką. (Darbi
ninkai priguli prie Mine, Mill 
& Smelter Workers Ųhijog, 
CIO). Dąrbinįnkąi įgaliojo ko
mitetą tartis tuo klausimu su 
kompanija ir nenusileisti. Kuo
met vasario 4 d. komitetas tą 
pasiūlymą pridavė, tai kom
panija tam pasipriešino ir de
rybas nutraukė.

Trečiadienį, vasario 6 d. bu
vo pastatyta sargyba prie 
.dirbtuvių vartų, ir buvo pa
skelbta, kad niekas negali įei
ti į dirbtuvę be unijos leidimo. 
Unija pravedė tą visose dirb
tuvėse, kaip tai, American 
Brass, Chase Brass ir Copper 
Co. ir Brass Scovill Co. Net 
jeigu ir patys savininkei nori 
įeiti į dirbtuvę, tai turi unijos 
pikictavimo viršininkams pa
rodyti unijos išduotą Jęidirną.

Waterburio gyventojai ste
bisi ir džiaugiasi, kad taip 
gražiai ir tvaykipgąi yra suor
ganizuotas šis streikas. Tai 
ąčiu gerai unijos yądovybei,

Kaip vietinė spauda rašo, 
dabartiniu laiku Waterbury 
45 nuošimčiai visos produkci
jos suątaMFta įš priežasties 
streiko.

American Brass kompanija

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

trečiadieni, vasario /13 d.,' 8 v., y. 
jLDP Kliųbe, $08 Court St.' Drau
gės ir draugai, visi' dalyvaukite šia
me susirįnkįme, nes yra daug svam
bių dalyku aptarimui. — V. K. Siv 
ralls, sekr. ’ (35-36) .

turi dirbtuves z ir Torringtoi? 
Ąpsonią ir Buffalo, N. Y, Dar 
bininkai ir ten išėjo į streiku J

Uniiistas. •



Bazarui Dovanos

Juozas Zayan Serga

Užrašykit Laisvę Savo Draugui

LAISVES
BAZAR AS

Manager

Licensed Undertaker

Visas tris dienas bus šokiai
Juozas Zeidatdainų programa

PAV1DIS RADIO ORKESTRĄ
Gros šokiams visas tris dienas

Nuo 2 iki 4:30 po pietą Įžanga nemokama
Te!. ST. 2-8842

Vaikai Po Mašinomis

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

Policija Sako Suradusi 
Biznieriaus Žudeikas

IŠ anksto prisiruoškime tam gražiam parengimui. Daly
vauki! visi. Pasilinksminkit ir paremkit savo dienraštį

D’Ahto 
su Bar

Liuteriečiai Turėjo 
Puiku Balių

MMMMMAMMMNMMA

vice-prez.:
1, Matas
Mizariene

Ralph Oliver, 43 m 
91st St., N. Y.

Grąžinta Krūtinės 
X-Ray Nuotraukos

Pužauskams Vedybinės 
Sukakties Puota

Raketieriuką Rado 
Nušautą

Jau grąžinta X-Ray spin
dulių. nutraukos, kurias galite 
atsiimti trečiadienio vakare, 
vasario 13 d., Laisves ištaigoj, 
tarp 6 ir 8 vai. vakaro. Vė
liau atėjusieji, galite užeiti į 
Lietuvai Pagalbos Teikimo K. 
centrą, 417 Lorimer St., ten 
bus komisijos narė iki 10 vai. 
vakaro.

New Yorko valstijos Seime
liui, Albany, įteikta bilius, ku- 
riuomi norima nustatyti senat
vei apdraudos minimum ant 
$50 per mėnesį. Iki šiol vals
tija nėra nustačiusi, kiek <|ąų- 
giausia ar mažiausia gali mo
kėti.

mierui 
suruošta 
surprizas

.ferooklynui Raudonojo Kry
žiaus kvota šiemet skiriama 
$ t,64'0,Q00. Viso miesto kvota 
yra $10,500,000, nacionalė 
$100,000,000.

Prigulet prie Aido Choro 
Gerai, Smagu ir Padoru

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

apie 
tūkstan- 
Tarybų 

Vilniuje, 
Tai

nietė, prisiuntė labai gražią 
dovaną. Puikiai rankom išsiu
vinėtą staltiesę. Pamatysit ba- 
žare.

kitą puikią 
prisiuntė E.

Linden, N. J. 
puikios dovanos puoš 

lentynėles ir stalui 
22, 23 ir 24 dd. Lan
dau giau gražių dova-

Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais, o sekmadieniais visą 
dieną.

Jis atlieka bei išpildo taksus 
bizniams, namų savininkams it 
individualams. Bendrai, jis at
lieka visokių taksų reikalus, su 
kokiais tik taksais jūs rišatėsi.

Įsitėmykite antrašą: 111 
Ainslie Street, Brooklyn, N. Y.

būtų 
tyri- 

žmo- 
kaip

Lucille Pawion, 5 metų mer
gaitė, Užmušta sunkvežimio 
jai užbėgus aUt kelio priešais 
vežimą, Westbury, L. I.

Stanley Czarniak, 10 m., su
žeistas mašinos Carle Place, 
L. L ; .i

OFISO VALANDOS 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Daug suaukotų daiktų, kurie bus išparduoti gari 
prieinamom kainom.

Pereitą sekmadienį, 10 Va* 
sario, draugai Kvartunai su
rengė labai gražią puotą, kai
po vestuvių pokilį. Mat, jų sū
nus Antanas apsivedė 5 dieną 
sausio, 1946, bet kadangi An
tano mylima Getaldihe gyve
no Chicagoj, tai ir vetuvėš at
sibuvo Chieagoje, todėl jų Ves
tuvėse dalyvavo tik Ahtaho tė
veliai ir abu broliai, Stanley ir 
Walter. Giminės ir draugai ne
galėjo nuvykti, nes per toli.

Jaunavedžiai, praleidę Visą 
mėnesį Floridoje, 7-tą šio mė
nesio parvažiavo į Brooklyhą. 
Labai linksmi turėję progą ge
rai saule įsideginti. Draugai 
Kvartunai šeštadienio Vakarą 
sukvietė visus jaunus, o sek
madienį visus suaugusius drau
gus, tarp kurių dalyvavo ir 
jaunosios mamė. Sukvietė, kad 
giminės ir draugai galėtų visi 
kartu palinkėti jtĮ mylimam 
sūnui ir marčiai laimės. Sve
čių buvo daug. Visi reiškė šir
dingus linkėjimus jauniesiems, 
o draugai Kvartunai- maloniai 
svečius priėmė. M. Y.

Į sekretorius: J. Siurba 14 
balsų, J. Grhbis 38, E. Miza- 
rienė 2. Į iždininkus: J. Weiss 
22, V. Chepulis 18 b., Dr. Kaš
kiaučius 15 b. Iždo globėjais: 
J. Ormanas 16 b., Grubis 44, 
A. Zablackienė 6. P. Chapas 
33, S. Kuzmickas 12, K. Petri- 
kienė 27, Vasaris 5. Į daktarus 
kvotėjus: J. J. Kaškiaučius 46, 
M. D. Palevičius 5.

Kokius tik taksus jūs turite 
atsiskaityti su valdžia, kreip
kitės pas Stanley P. Zubavi- 
čius, 111 Ainslie St., Brooklyn,

Bus šeimyniškas popietis, čėkerių turnamentas 
ir kitokį žaislai.

Lietuvos Žmonių Paramai 
Balius Jau Čia Pat

ra. Tam, žinoma, reikia aukų. 
Tačiau tame galime prisidėti 
ir linksmybėmis: pasilinksmi
nimu sau, pelnu iš tų pasilinks
minimų padarydami pradžią 
fondui. Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto Brooklyno sky
rius tam tikslui rengia šaunų 
balių šio šeštadienio vakarą, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėje. Tad visiems Lie
tuvos draugams jau aišku, jog 
turime svarbų “deltą” vasario 
16-tos vakarui, Kliubo salėje.

Taipgi gavom 
staltiesę, kuria 
Kūkėnienė 

šios 
bazaro 
vasario 
kiame

Policija skelbia areštavusi 
Fred D’Antonio? iš armijos 
parvykusi atostogoms kariškį, 
20 metų, ir Joseph Bartulį, 27 
m., kaipo įtartus pasmaugime 

101 W.

VISAIS VAKARAIS ĮŽANGA
TIK 35c ASMENIUI

Pranešame, kad garsioji 
operetė “Kada Kaimas Ne
miega” bus dar kartą lošiama 
Bropklyne. Lošimas įvyks sek
madienį, kovo (March) 17-tą 
dieną, 1946, 4 :30 vai. po pįet, 
Ukrainą svetainėj, 216 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y.

Taigi, prašome visas draugi- 
jaš nerengti pramogų tą die
ną, kad hepakenkuš vieni ki
tiems.

Iš Laisvės Bendrovės dali
ninkų suvažiavimo raportavo 
Ch. Yuknis. Suvažiavimas bu
vęs skaitlingas ir gyvai svars
tė, kaip Laisvę sėkmingiau 
skleisti ir gerinti. Diskusijose 
daug dalininkų ėmė dalyvu- 
mą. Daug parduota namo Šerų..

Buvo diskusijos sumanymo 
apsitaksuoti narius po 5c dau
giau kuopos reikalams. Suma
nymas atmestas. Bet vienbal
siai nutarta siųsti visiems na
riams metinio parengimo ti- 
kietas, 50c vertės. Nariai turės 
tikietą užsimokėti ar kam ki
tam parduoti, pačiam negalint 
būti parengime.

Išrinkta komisija perskai
tyti naują konstituciją ir* pa
teikt kuopai raportą, kurie pa
ragrafai turėtų būti pataisyti. 
Konstitucija jau buvo skelbta 
organe Tiesoje. Komisija: V. 
Chepulis, K. Petrikienė, J. E. 
Gužas.

Iš LDS 3-čio apskričio gau
ta laiškas su tikietais, vertės 
$25. Tai reiškia, jeigu mūsų 
kuopa parduos visus, savo iž
dą padidins $25. Tuojau na
riai pasidalino tikietus. Dar 
būtų galima už kitus $25 iš
dalinti, susirinkimas buvo is
toriniai skaitlingas. Ant vie
tos pasimokėjo už tikietus po 
dolerį: G. Anskis, V. Yanaus- 
kas, U. Mczly, S. Titanis, Ch. 
Yuknis, J. Siurba. Kiti 18 
draugų pasiėmė pardavinėti. 
Visus prašau pasistengti par
duoti tikietus ir sekamą susi
rinkimą sugrąžinti pinigus.

Kuopos stovis: Ligonių 5, 
suspenduoti 3. J. Grubis per
statė vieną naują narį. Neda- 
sileiskite, gerbiamieji, susi- 
spenduoti. Ateikite bile dieną 
pas sekretorių V. Senkevičių 
(dienomis 427 Lorimer St., o 
vakare 393 So. 3rd St., apt. 29 
Brooklyn, N. Y.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Rengia Central Brooklyno 
LDS 46-ta kuopa.

Rengimo Komisija.

■=* RESTAURANT
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 

394-398 Broadway

Juozas Zayan (Zajankaus- 
kas) gale pereitos savaitės 
staiga suirgo, kaip praneša 
Laisvei jo žmona. Jis nuga
bentas į Beth Moses Hospital, 
Stuyvesant Ave. ir Hart St., 
Brooklyn (Ridgewood). Kam
barys 17. Lankymo valandos 
nuo 11- ryto iki 9 vakaro, 
žmona malonėtų, kad jo drau
gai aplankytų jį.

Vn landos? j ? ryte veuauuw. j -j— 8 vakare 
jPcnktadJontnts Uždaryta

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Te!. KVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Dr. Chas. .Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon Ir Marcy Area.) 
BTKLYN, N. Y.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Vasario 9-tos vakarą, Grand 
Paradise Ballruimyje, įvyko 
Dr. Martin Luther Draugystės 
mėtinis balius. Vakaras pasi
taikė iie visai patogus eiti į 
balių, lietutis protarpiais pusė
tinai krapnojo, biškelį tingu 
keltis iš namų, tačiau, atsimi
nus, kad tai visur dalyvaujan
čių liuteriečių balius, nužings
niuojamo į jį.

Neapsigaiita. Liuteriečiai su 
savo šeimynomis buvo jau čia. 
Jų skaitlingi draugai taipgi 
vieni dar ateidinėjo, kiti jau 
baliavojo — kas grupėmis bal
kono ir už estrados esančioje 
salėje prie vaišių, kiti ballrui
myje šokiuose prie Antano 
Pavidžio orkestros. O žinomie
ji liuteriečiai veikėjai, pasida
binę sagomis su užrašu “Com
mittee,” linksmai pasitinka at
einančius ir prižiūri, kad vi
siems čia būtų linksma.

Liuteriečiai verti kredito. 
Nors draugija nėra už vis di
džiausia, tačiau draugiškai su
siklausydami, jų veikėjams ge
rai pasidarbavus,^jie surengia 
gana stambias ir gražias pra
mogas. Rep.

Salvatore Locicero, 28 m., 
gyvenęs 115 E. 3rd St., New 
Yorke, šeštadienio rytą rastas 
nušautas automobiliuje, pa
statytame 202 E. 23rd St. Anot 
policijos, jis buvęs narkotikų 
raketo tūZelis, tad spėjama, 
kad tapęs savo gaujos savitar
pinio keršto - nesusipratimų 
auka.

Vasario 2-ros vakarą, Kazi- 
ir Juzei Pužauskams 

netikėta puota — 
jų pačių namuo

se, 80-31 90 Road, Woodha
ven, jų 25 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga. Svo
čia Račkauskienė dovanojo- 
pristatydino didelį ir skanų 
pyragą. Piršliu buvo Bukčius. 
Gaspadinė pavaišino visus ge
rais pietumis. Jų jaunametė 
vienturtė duktė Sylvia tėvus 
pasveikino gėlėmis.

Pužauskai* dėkoja visiems 
už šį malonumą — padėjimą 
jiems džiaugsmingai minėti jų 
sukaktį, taipgi už daug pui
kių dovanų, kuriomis juos ap
dovanojo. -

•Svečiuose dalyvavo V. Ži
linskai. Mr. ir Mrs. A. Ander
son, Bukčiai, Račkauskai su 
dukterimis, Semėnai, Lovini- 
kaičiai ir Bartkų šeima.

Pužauskai yra dienraščio 
Laisvės skaitytojai ir priete- 
liai. taipgi viso demokratinio 
judėjimo, rėmėjai. Jų duktė 
Sylvia nuo mažų metų dainuo
ja Aido Chore, yra gabi ir 
veikli jo sekretorė, taipgi jau 
gerokai prasisiekusi muzikoje.

Aido Choro mokytojai An
derson aną syk negalėjus da
lyvauti su choru, Sylvia diri
gavo chorui perstatyme ope
retės “Kada Kaimas Nemie
ga.” Elizabethe.

Linkime draugiškai ir vi
suomeniškai Pužauskų šeimai 
dar daug laimingų metų I

Tuo pat laiku vietos ir apy
linkės menininkai, sukviesti 
Lietuvių Meno Sąjungos sekre
toriaus Vinco Bovino, svarstė 
meno reikalus abelnai ir su
važiavimo šaukimą ir j Am pro
gramą ypatingai, čia irgi daly
vavo daug svečių iš apylinkės 
-—Ilgosios Salos ir New Jer
sey. Gaila,, neteko jų visų ma
tyti, sueiti. • ’

Kiek teko nugirsti (neturė
jus progos dalyvauti), meni
ninkai ruošiasi nepaprastam 
savo suvažiavimui, kokio dar 
niekad nėra turėję. Planuoja 
iin suvykti ne tik su kalbomis 
apie meną, bet suvykti su gy
vu menu — chorai su daino
mis ir operetėmis, teatro g.ru- 
nės su vaidinimais. Suvykti 
draugiškai kompeticijjai.

Išrinkta žymių veikėjų ko
misija nustatyti programą ir 
daug ką kitą, sąryšyje su ta 
masine, savistovia menę šven
te. Nutarta ir bėgamiesiem 
veiksmam programą.

Apie tas iškilmes matysime 
daug įdomių, žinių pačių me
nininkų pranešimuose.

Grand Paradise Salese
318 Grand Street Brooklyn, N.

Jums, be abejo, jau teko 
girdėti, kad amerikiečiai lie
tuviai pasimojo sukelti 
$30,000 (tris dešimt 
čių dolerių) įsteigti 
Lietuvos sostinėje, 
Medicinos Institutą, 
įstaiga, kuri moksliškai 
nėtų, kaip visos Lietuvos 
nių sveikatą apsaugoti, 
susirgusius gydyti.

Brooklyniečiai nori j 
garbingos įstaigos steigimą 
taipgi įdėti savo Šerą, gerą šė-

Pereitą sekmadienį Brook
lyn© turėjome svečių iš arti
mos apylinkės ir iš gana toli
mų miestų. Jie čia buvo suvy- 
kę į svarbius posėdžius-konfe- 
rencijas.

Iš Naujosios Anglijos buvo 
atvykę jauni veikėjai, Anta
nas Vasaris iš Montello ir ad
vokatas Petras Šimonis iš Bos
tono. Iš Binghamtono — poe
tas Stasys Ja'silionis. Dr. J. J. 
Kaškiaučius iš Newarko. Jie 
buvo' atvykę Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Centro (D 
ALC) posčdin. Posėdyje da
lyvavo ir vietiniai DALC na
riai : Adv. K. Michelsonas, E. 
Mizarienė, M. šolomskas, J. 
Gasiunas, P. Buknys, K. Petri
kienė, R. Mizara, V. Bunkus, 
D. M. šolomskas. Taipgi da
lyvavo svečiai: J. Siurba, J. 
Ormanas, Juozas Sakalas, 
Mrs. Kaškiaučius, S. Sasna.

Tupėta įdomių raportų ir 
diskusijų, prieita, organizaci
nių ir veikimui tarimų. Apie 
tai, be abejo, praneš patsai 
DALC.

Menininkai Nutarė Šaukt 
Suvažiavima

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. T.

TEL. EVERGREEN 8-9770

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame. 

||| ĮBL^LMftrikoniSkais. Rcl- 
rt esant ir
f)*nB^uMjMFpadidinu tokio 

dydž>°> kokio pa. 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavojų 

-įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn, 
Kamp** Broadway $r Stone Ave. 

prie Chaunęey St., Broadway Lin* 
Tel. GLenmore 5-6191

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
M«MWWV»M*MWMM»**M*A<*A***MVMV»**A-****A

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Joseph Garszva
Undertaker & EmbalmerLietuviškas

TRAKTYRIUS

A CHARLES 
SgSį UP-TO-DATE 

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Mauler St*. 
BROOKLYN 6, N. Y. 

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

(Shalinskas)

Funeral Home*
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Pinigais
Brooklyniečiai gražiai aiU 

koja Laisvės bazarui doVahas. 
Kuriems neparanku duoti 
daiktais dovanas, prisidėtą 
prie bazaro pinigais.

Juozas Shukaitiš $5
Mrs. Zeidat, savininkė Bar 

& Grill, 411 Grand St., $5.
Stella Dim, $2.

Daiktais
O. Venckūnienė, buvus ar

gentinietė, o dabar brookly-

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

Susirinkimas įvyko vasario 
7 d., Laisvės svetainėje. Na^ 
riai buvo kviesti atvirutėmis, 
tad susirinko skaitlingai. Val
dybos raportas priimtas be 
diskusijų. Atsilankė atstovas 
nuo Dariaus-Girėno komiteto, 
Povilas Kirtus. Aiškino, kad 
vajaus užbaigimui paminklo 
fondo pasekmės neblogus, fon
das žymiai padidėjęs nuo pas
kiausios konferencijos. LDS 1- 
ma kuopa metų pradžioje iž
de pinigų neturi. Kaip tik atsi
ras, prisidės pagal išgalę.

Laiškas iš Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Centro 
raštinės aiškino apie nomina
cijas kandidatų į centralinę 
LDS Tarybą 1946 ir 1947 me
tams. Nominuoti sekami drau
gai ir draugės:

Į prezidentą -— J. Gasiūnas 
14 balsų, A. Matulis 1, K. Mi
chelsonas (jaunasis) 12, J. Sa
kalauskas 10, A. Vasaris, 3. Į. 
pirmą vice-prezidentą: Olson 
12, S. K. Mažanskas 13, Va
saris 17.. Į antrą 
Aldona Povilonos 
šolomskas 20, E.

S. P. ZUBAVIČIUS
LIETUVIS TAKSŲ 

AKANTENTAS

Laisvė-—-Liberty, Lithuanian Daily

Policija sako, būk 
nio prisipažinęs buvęs 
tuliu ten, kur nužudyta Olive
ris, bot, kad žmogžudystę pa
pildęs pats vienas Bartulis. 
Bet Bartulis ginasi visiškai nie
ko bendro neturėjęs su ta 
žmogžudyste. Griežtai užsi- 
gynęs net tada, kada jam pa
sakyta, jog D’Antonio prisipa
žinęs ir taip apie jį liudijęs, 
parodyta jam D’Antonio pasi
rašytas liūdymas.

D’Antonio namų antrašas 
esąs 110 Waverly Ave., Bar
tulio.— 269 Front St.

Nužudjrtojo Oliver kūnas 
buvo rastas lapkričio 9, 1944, 
maŽinoms pastatyti lote, prie 
156 I*ierrepont St., užsmaug
tas jo paties kaklaraiščiu. 
Anot D’Antonio liūdymo, Bar
tulis jį užsmaugęs, po to pa
ėmęs jo $24 ir auksinį laikro
dėlį. Iš tų $11 davęs D’An
tonio, o $13 pasilikęs sau. Oli
ver buvo vedėju chemikalų 
eksporto firmos.

Apie tuo pat laiku, taip pat 
užsmaugtą, rado Frank J. 
Nelson’ą, 39 m., priešais jo 
namus, 185 Washington Park, 
Brooklyn. Bet šis nebuvęs api
plėštas.
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