
■ • ' • ■ifi- .Ji,..-
• i

KRISLAI
Po Rinkimu Tarybų 

Sąjungoj.
A. Bimba Pas Girą.
Fosteris Kiuboje.
DAL Centro Posėdis.

Rašo R. MIZARA

.r?

Apie 100 milijonų Tary
bų. Sąjungos piliečių dalyvavo 
aukščiausio parlamento atsto
vų rinkimuose.

Rinkimai ten vyko skirtin- 
giau negu buržuaziniuose 
kraštuose todėl, kad ten pati 
visuomeninė sistema griežtai 
skiriasi nuo buržauzinių siste
mų.

Tarybų Sąjungoje darbo 
žmonės yra savininkais visų 
krašto turtų. Fabrikai, gele
žinkeliai, kasyklos priklauso 
lygiai kiekvienam ] 
Ten nėra fabrikantų, 
dvarponių, nėra kitokių 
talistų, turinčių savo rankose 
šalies turtus.

Tarybų Sąjungoj yra tik 
darbo žmonės: darbininkai, 
valstiečiai - kolektyviečiai ir 
darbo inteligentija arba proto 
darbininkai.

“Kas nedirba, tas ir neval
go” — tai principas, pagal 
kurį du šimtai milijonų, žmonių 
kuria naują gyvenimą.

Tuo būdu ten tebeveikia tik 
viena politinė partija. Dėl to 
ten ir rinkiminė sistema ki
tokia.

Tarybų Sąjungos rinkiminė 
sistema panaši bet kurios pa
žangiosios darbo unijos rinki
mų sistemai.
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ANGIŲ ŽYGIAI 
INDONEZIJOJE 
GRESIA TAIKAI

London.— Sovietinės Uk-
piliečiui. iraįnos delegatas Jungtinių 

ngra iTautų, susirinkime, 2...L 
kūpi- v.:nc ĄAonnilalria ieni

Vilniaus “Tiesoje” skaito
me :
-“Viešintis šiuo metu Vilniu

je Amerikos lietuvių veikėjas, ! 
žurnalistas A. Bimba aplankė 
sergantį Tarybų Lietuvos liau
dies poetą Liudą Girą. Per 
nuoširdų ir draugišką pasišne
kėjimą drg. L.. Gira papasa
kojo apie savo kūrybinius pla
nus ir darbą. Svečią lydėjo 
LTSR Užsienio Reikalų Liau
dies Komisaras drg. P. Ro- 
tomskis.” , i

Pasirodo, jog Liudas Gira 
dar vis tebeserga. Sirgdamas 
jis grįžo iš Maskvos į Vilnių 
ir nuo to laiko jis, matyt, tebė
ra prislėgtas žiaurios ligos.

Įsidėmėtina tai, kad nors ir 
serga, poetas pasakojo A. 
Bimbai “apie savo kūrybinius 
planus ir darbą.” Vadinasi, L. 
Gira ir sirgdamas rašo, kuria.

Gražiai padarė Antanas ap
lankydamas žymųjį lietuvių 
tautos poetą.

, Dmit- 
rius Manuilskis įspėjo, kad 
karinis anglų kišimasis į 
Indoneziją yra 4 panašus į 
Vokietijos ir Italijos įsikiši
mą į Ispaniją. Manuilskis 
sakė:

“Aš atsimenu, kaip senoji 
Tautų Lyga nutarė, kad tas 
įsikišimas į Ispaniją negrą- 
sina taikai, todėl Lyga nie
ko bendra su juom neturi. 
O po dviejų metų jau turė
jome pasaulinį karą.”

Manuilskis vėl reikalavo 
pasiųst Jungt. Tautų komi
siją ištirti Indonezijos įvy
kius. Jis priminė, kad an
glai naudojo japonų kariuo
menę prieš indonezus ir 
tuomi sulaužė Trijų didžių
jų sutartį. Amerikos dele- 
'gatų vadas Stettinius teisi- 
'no Angliją ir priešinosi ko
misijos siuntimui.

. Praeitą mėnesį
Valstijų komunistų partijos 
pirmininkas, Wm. Z. Foster, 
nuvyko į Kiubą ir dalyvavo to 
krašto Liaudiškos Socialistų 
Partijos (Komunistų Partijos) 
trečiajame suvažiavime.

“Tai buvo vienas iš jaudi- 
nančiausių ir pamokinančiau- 
sių suvažiavimų, kokiame man 
teko dalyvauti,” rašo Fosteris.

Paminėtoji partija turi apie 
14,000 aktyvių narių ir apie 
151,000 lyg ir broliškų narių. 
Partija vis auga, tvirtėja. Ji 
turi senate ir kongrese savo 
narių. Turi nepaprastai gabių 
kalbėtojų. . '

Partijos sekretoriumi yra 
jaunas, bet talentingas vyras, 
Blas Roca.
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100 NUOŠIMČIŲ BALSAVO 
UŽ STALINĄ

Maskva. — Visi Lenino 
apskričio piliečiai šimtapro
centiniai balsavo už Staliną, 
kaip kandidatą į Aukščiau
sią Tarybą (sovietinį sei
mą) praeitą sekmadienį. 
Pats Stalinas padavė balsą 
už Sergijų Vavilovą, fizikos 
mokslininką, Sovietų Moks
lų Akademijos pirmininką.

Aukščiausias Teismas Atme
tė Gen. Hommos Prašymą
Washington. — Jungtinių 

[Valstijų Aukščiausias Teis- 
Jungtinių ;mas šešiais balsais prieš du 

atmetė japonų generolo 
Homrpos apeliaciją. Karinis 
amerikonų teismas Maniloj 
nusmerkė Hommą sušau
dyt. Nes Hommos įsakymu 
buvo suruoštas mirties mar- 
šavimas, kuriame žuvo 17,- 
000 belaisvių.

Fosteris primena ir tą fak
tą, kad kiubiečių komunistų 
suvažiavimas griežtai pasmer
kė Browderj. Savo kalboje 
Blas Roca priminė, jog Brow- 
deris patapo sopuliu, kuris 
tenka išpjauti, jei norima, 
kad komunistinio judėjimo kū
nas būtų sveikas.

Kiuba — nedidelė šalis, bet 
darbininkų judėjimas ten ga
jus ir tvirtas. Kiuba — vienajus ir tvirtas. Kiuba 
iŠ pažangiausių Lotynų Ame
rikos respublikų.

Komunistai tos šalies žiro- 
irių gyvenime vaidina stambų 
vaidmenj.

Demokratinių Amerikos Lie
tuviu Centro posėdis įvyko 
praeitą sekmadienį, 
jant 14-kai narių, 
smulkmeniškiau bus

daly va u- 
Apie jį 

neužilgo

Streikas Sustabdė Philadelphijos Važiuot ę?

VALDŽIOS TAURININKAI 
PHIUDELPHIJOJE

Philadelphia, vas. 11. — 
Federalės valdžios atsiųsti 
tarpininkai stengiasi sulai
kyt streikuojančius važiuo- 
tės darbininkus su Trans
portation kompanija. Dar
bo departmentas duoda tam 
tikrus pasiūlymus, 
dar nepaskelbti.

kurie

Byrnes Ragina Sko
lint Anglijai, bet Už

miršta Sovietus
New York. — Amerikos 

Valstybės sekretorius Byr
nes, kalbėdamas Užsieninės 
Politikos Sąjungai, įrodinė
jo, kad Amerika būtinai tu
ri duoti Anglijai $3,750,- 
000,000 paskolos (iš tikrųjų 
apie puspenkto b i 1 i o n o, 
įimant tam tikrus atsiskai
tymus su Anglija). Byrnes 
sakė, ta paskola patarnautų 
platesnei Jungtinių Valstijų 
prekybai, ypač su užsie
niais, kur anglai žada nuo
laidų amerikonams. Pas
kui, girdi, gal būtų galima 
duoti paskolos ir tūliems 
kitiems kraštams.

. , - ' i.. . .H L • *

Bet Byrnes užtylėjo So
vietų pageidavimą 6 bilionų 
ar bent vieno biliono dole
rių paskolos. Kongreso ko
mitetas pokariniais ekono
miniais reikalais vas. 8 d. 
pripažino, jog ir politiniais 
sumetimais sulaikoma pas
kola ’ Sovietų Sąjungai.

VYSKUPŲ KŪLIMAS 
KARDINOLUS

Perono Fašistai Užmušė 
. 6 Argentiniečius

Airija. — Kelionėje į Ro
mą atskrido čia New Yor- 
ko arkivyskupas Spellman, 
St. Louiso vyskupas John J. 
Glennon ir Chinijos vysku
pas Thomas Tien. Juos po
piežius pakels į kardinolus. 
Chicagos ir Detroito arki
vyskupai Stritich ir Mooney 
taip pat gaus kardinolų 
skrybėles.

Streikieriai Reikalauja Pilnai 
Pripažint CIO Uniją, Pagerint 
Pensijas, Pridėt po S 2 Algos

Philadelphia. — Streikas 
sustabdė visus Philadelphi- 
jos Transportation kompa
nijos gatvekarius, požemi
nius ir “eleveiterių” trauki
nius ir autobusus. Bet sa- 
korųa, dauguma darbininkų 
pėsti nueina bei privačiais 
automobiliais nuvažiuoja į 
fabrikus ir kitas darbavie-; 
tęs.

Philadelphijoj, daug iau 
kaip dviejų milionų gyven
tojų mieste, yra 800 tūks
tančių darbininkų.

Daugiau kaip 9,000 strei- 
kierių, CIO unijistų, išstatė 
kompanijai 28 reikalavimus, 
tarp kurių yra — pridėti 
darbininkams po $2 algos 
per dieną. Dėl 26 reikalavi
mų jie sutinka derėtis su

kompanija. Bet jie nedaro 
nuolaidų šiais dviem punk
tais: Kompanija turi pilnai 
pripažint CIO uniją ir pa
gerint darbininkam pensi
jas. ■ .

Tarp 9,900 darbiu inkų 
yra tik 600 neunijistai. Pen
sijų pagerinimas lėšuotų 
kompanijai tiktai,du treč
dalius cento per valandą dėl 
kiekvieno darbininko. Bet 
kompanija užsispyrė išskai- 
tyt tuos du trečdalius cen
to iš Socialės Apdraudos 
įmokė jimų.

Streikas vyksta 100 nuo
šimčių. Tikrieji Philadelphi- 
jos Važiuotos kompanijos 
savininkai yra Drexel mi
ll o n i e r i ai ir Wallstrycio 
bankininkų tūzas Morga
nas. j

LENKIJOJE SUIMTA TERO 
RISTAI, APSIRENGĘ

ANGLĘ uniformomis
Lenkijos vyriausybė ne- 

neseniai suėmė atsiųstus iš 
Vokietijos fasištinius tero
ristus, apsirengusius kari
nėmis anglų uniformomis; 
pas kai kuriuos rado ir an
gliškus dokumentus. Tie 
teroristai turėjo dikčiai 
Amerikos dolerių ir angliš
kų pinigų-svarų sterlingų.

Apie tai pranešė Lenki
jos saugumo ministeris Sta
nislovas Radkiewicz ir pas
kelbė Lenkų Spaudos Agen
tūros skyrius New Yorke.

Jie slaptai atvyko iš an
glų užimtos srities su įsa
kymais lenkų generolų ir

pulkininkų, esamų angliško
je įsrityj’e. “Lenkų generolai 
tuzinais siuiicift savo agen
tus į Lenkiją ir aprūpina 
juos didžiulėmis sumomis 
amerikinių ir angliškų pi
nigų,” sakė Radkiewicz: 
“Kovoje prieš demokratiją 
šie gaivalai susijungia su 
vokiečių ir ukrainų fašistų 
gaujomis.”

Lenkijoje yra suimta virš 
4,000 tokių slaptų teroristų. 
Be kitko, jie nužudė dau
giau kaip 2,000 demokrati
nių Lenkijos valdininkų, žy
dų, saugumo policijos narių 
ir milicininkų,, kaip liudija 
ministeris Radkiewicz.

BEVEIK KARINIS STOVIS 
PITTSBURGHE

PITTSBURGHE 
STREIKAS UŽ
DARĖ ELEKTRA

Gengsteriai Užpuolė 
Demokratinius Žmo

nes Chinų Sostinėje

Italijos Komunistai
Reikalauja Rinkimų

Tuoj prieš Fašistus

Pittsburgh, Pa. — Mies
to majoras Lawrence pas
kelbė nepaprastą, beveik 
karinį stovį PittsbuFghe dėl 
elektros darbininkų streiko. 
Pranešimas iš Washington© 
sako, kad prez. Trumanas 
dar nenori perimt elektros 
dirbyklų į valdžios rankas.

General Motors dėl 
Vieno Cento Nesusi
taria su CIO Unija

Buenos Aires. — Argen
tinos diktatoriaus Perono 
policija ir šiaip fašistai už- 
|mušė šešis asmenis, dalyva
vusius demokratinių žmo
nių susirinkimuose bei de
monstracijose. Raiti polici
ninkai, šaudė į Demokrati
nės Sąjungos susirinkimą ir 
čia jau nušovė 5 asmenis, o 
sužeidė kelis tuzinus.

New Yorke automobilių 
nelaimėse šiemet žuvo jau 
8 žmones. .

ORAS. — Bus vidutiniai 
šalta.

pranešta spaudoje.
šia proga norisi 

minti: šis.posėdis 
mainų valdyboje: 
mininku išrinktas 
o sekretorium —
lomskas. Visais Centro reika
lais rašykite jam: 419 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y.

tik tai 
padarė 
Centro
R. Mizara,
Matas So

pri- 
pa- 
pir-

GYVUS SUDEGINO TRIS 
JANKIUS LAKŪNUS

Shanghai. — Byloje prieš 
18 japonų liudijo chinas 
ūkininkas Yang Teh-yao. 
Jis mate, kaip japonai gy
vus sudegino tris nušauto 
amerikinio lėktuvo lakūnus.

Washington. — Laukiama 
valdžios pranešimo, kiek ji 
leis pabrangint plieną.

Chungking. — 700 fašis
tinių gaivalų, sakoma, deši
nieji Chiang Kai-sheko tau
tininkų Kuomintango par
tijos nariai, su geležimis ir 
kitais įnagiais užpuolė de
mokratinius chinus, suėju
sius į susirinkimą. Gengs- 
teriai sužeidė Kuo Mo-jo, 
Chinų Rašytojų Sąjungos 
pirmininką, du delegatus 
Pataria mosios Politinės 
Tarybos ir kai kuriuo's ki
tus. Chiang Kai-sheko poli
cija nestabdė užpuolikų.

Roma. — Italijos Komu
nistų Partijos suvažiavimas 
pareikalavo tuojau suruošti 
reguliario steigiamojo sei
mo rinkimus, sutvarkyti 
valdžią pastoviais ’ pagrin
dais, atsteigti pilną tautinę 
Italijos nepriklausomybę ir 
užtikrinti demokratinę lai
svę. Steigiamojo seimo greit 
reikia, kad būtų galima pa
naikinti keliančius galvą fa
šistų palaikus, kurie vis 
drąsiau terorizuoja demo
kratinius piliečius ir varo

Pittsburgh, Pa., vas. 1 
-—Sustreikavo 3,400 darbi 
ninku prieš Duquesne Ligh 
ir kitas elektros kompani- 
jas. Streikas uždarė bei pa 
krikdė elektros šviesą ir jė 
gą ne tik mieste, bet ir 
ketvirtainių mylių apylinkė
je.

Dėl elektros jėgos neteki
mo sustojo gatvekariai 
įvairūs fabrikai. Menama, 
kad po dienos kitos pri
trūks miestui geriamojo 
vandens ir maisto. Vanden- 
tiekiui taip pat reikia elek
tros jėgos. Miesto majorai 
David L. Lawrence šauk 
federates Valdžios, kad per
imtų elektros įmones į sav

Detroit, Mich. — General 
Motors korporacija sakė, 
kad ji sutiktų pakelt strei
kuojantiems savo darbinin- rankas, 
kams algą po pusdevynio- Streikieriai, Nepriklauso- 
likto cento per valandą. Bet 
korporacijos atstovai už- 
reiškė, kad daugiau jie ne
pridės nė mažiausios cento 
dalelės.

CIO unijos vadai būtinai 
r e i k a lauja pusdvidešimto 
cento priedo. Taigi skirtu
mas tik 8 centais dienai. 
General Motors nurodo, kad 
Fordo darbininkai gavo tik 
18 centų valandinio priedo 
ir dirba. Streikieriai atsa
ko, jog General Motors pri
vertė juos streikuoti, pada
rė jiem daug nuostolių, to
dėl turi ir aukščiau algą pa
kelti. Unija kartu reikalau
ja nepabrangint General 
Motors automobilių.

mosios Darbininkų Sąjun
gos nariai, reikalauja 
nuošimčių algos priedo tuo
jau, o dėl kitų 15 nuošimčio 
sutinka derėtis.

POUCUA PUOLA LANC 
TER STRE1K1ERIUS

“PASIMOJIMAS” ANT 
PERONO

A r g e n tinos diktatorius 
Peronas pasigarsino, būk 
kas tai perpjovęs ašį jo 
traukinio vagono; tai buvę, 
girdi, mėginimas nužudyt 
jį, važiavusį tuom trauki
niu.

Frankfurt.

Lancaster, Pa. — 42 poli
cininkai su buožėmis 
puolė 125 streikierių piki< 
tą prie gatvekarių daržini! 
11 asmenų tapo sužeista 
6 areštuoti. Policinink 
praskynė kelią 33 streiklau
žiams. Kompanija stengia
si ypač daugiau karo vete
ranų gauti streikui laužyti 
Jau 7 dienos, kai vyks 

I streikas.

4 Tautos Reikalauja 
Indonezijos {vykius

London.— Chinijos, Mek
sikos ir Lenkijos delega 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos susirinkime remia 
vietų reikalavimą siųst šios 
organizacijos komisiją į In

Sakoma, doneziją, kad ištirtų anglų- 
kad amerikonų komanda holandų karą prieš Indone- 
jau uždraudė lenkam ir j u- zjjos žmones, L 
goslavam palaikyt fašisti- |uz tautinę laisvę.

kovoj anči
nes jų armijas.

Amerika susitarė su An-: Hzgiria Jungi. Tautu &edyb< 
giija naudoti abiejų kraštų New Yorko Apylinkėje 
karines aikštes civiliams1 --------
amerikonų ir anglų lėktų- ' .London.—Jungtinių Tau- 
vams. tų komitetas dėlei pastovios

---- -—------ sėdybos Jungtinių Tautų] 
Buffalo miesto Darbo Fe- OrganizacijaiBuffalo miesto Darbo Fe- Organizacijai 22 baisa 

deracija remia CIO plieno prieš 17 užgyrė Westchest- 
streiką. j er, N. Y.—Fairfield, Conn.,
------- ---------------------- —— apylinkę, kaip vietą pasto- 
sabotažo darbą, pareiškė viam Jungtinių Tautų cen- 
komunistų suvažiavimas, [trui. Visuotinas susirinki- 
atstovaująs daugiau kaip mas dar spręs, kiek ploto 
1,700,000 partijos narių. tam skirti. Įvairūs sumanyk 
-------------------------------------mai siūlo dviejų iki 40 ket-

Įrodytas Sovietų Santvarkos Pastovumas, Sako Stalinas virtainių myllų plotą- 
(Rinkiminės Staliuos kalbos 

tąsa) •
Pergalė kare visų pirma 

reiškia, jog laimėjo socialė 
mūsų sovietinė santvarka, 
jog visuomeninė Sovietų- 
sistema sėkmingai išlaikė 
kvotimą karo ugnyje ir įro
dė pilną savo gyvumą.

Užsieninė spauda dažnai 
tvirtindavo, kad socialė So
vietų santvarka esanti rizi
kingas bandymas, nusmerk- 
tas susmukimui, kad sovie-

tinė sistema esanti iš kortų 
pastatytas namas, be šaknų 
tikroviniame gyvenime ir 
užkarta Čekos (slaptosios 
policijos).

Karas sumušė visus to
kius užsienių spaudos tvir
tinimus. Karas parodė, jog 
socialė Sovietų sistema yra 
tikrai liaudiška santvarka, 
kilusi iš liaudies gilumų ir 
galingai jos remiama. So
cialė Sovietų sistejna yra 
tokia visuomenės organiza-

ei jos rūšis, kad gali pilnai 
pastoviai gyventi. Dabar 
jokie skeptikai nedrįsta pa
sirodyti su savo abejonėmis 
dėl to, ar visuomeninė So
vietų santvarka gali gy
vuoti ar ne.

Dalykas tame, jog socia
lė Sovietų sistema įrodė, 
kad jinai gyvingesnė ir pa
stovesnė, negu nesovietinė 
visuomenės santvarka, kad 
socialė Soviętų sistema yra 
geresnė visuomenės organi-

zacija, negu bet kuri neso
vietinė visuomenės santvar
ka.
Pavyzdys Valstybės is Dau

gelio Tautų
Užsieninėje spaudoje bu

vo tvirtinama, kad ši vals
tybė iš daugelio tautų esan
ti dirbtinis pastatas, ir jei
gu kiltų bet kokie painesni 
keblumai, tai girdi, neišven
giamai suirtų, Sovietų Są
junga.

(Tąsa 5-me pusi.)

Frankfurt. — Amerikos 
karininkai pripažino, jog* 
kokie tai agentai kalbino 
lenkus pabėgėlius vykti || 
Lenkiją kovai prieš tenaiti- J 
nę valdžią.

Roma. — Italijos komu* 
nistų suvažiavimas, 
kitko, reikalavo perimt 
valdžios nuosavybę didžiuo
sius fabrikus, bankus ir 
draudos kompanijas.
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NUMIRe JONAS MAR- 
TIN-MARCINKEVIČIUS
Vilnis praneša, kad š. m. 

vasario 8 d. Kenošoje mirė 
to miesto gyventojas Jonas 
Martin-Marcinkevičius: Jis 
turėjo 53 m. amžiaus.

Martin - Marcinkevičius 
buvo realestatininkas ir da
lyvavo savo miesto politi
koj : yra buvęs Kenošos 
miesto tarybos nariu.

Nors per ilgą laiką jis sa
ve vadinosi socialistu, ta
čiau Martin - Marcinkevi
čius nesutiko su grigaitine 
politika, — fašistiniu men- 
ševizmu. Jis buvo pažan
gesnis žmogus.

Velioniui labai nepatiko 
ir SLA lyderių politika ir 
jis, kiek teko matyti spau
doje, buvo ruošęsis šiemet 
prieš politikierius kovoti.

Coughlin’as ir Hitleris
Jau nuo seniai pažangi spauda kėlė viešumon tai, 

kad katalikų politikiąpus—kunigas Charles E. Cough
lin’as yra fašistas ir demokratijos priešas.

Dabar tai pilnai pasitvirtino, kada žurnaliukas In 
Fact paskelbė kunigo Aleksejaus Pelypenko dokumentą. 
Kunigas Pelypenko pagal vyriausybės nurodymą, nu
duodamas nacių šalininką, surinko faktus apie Cough- 
lin’o hitlerinę veiklą.

Pagal kunigo Pelypenko parodymus, tai Coughlin’as 
gaudavo pinigų, iš Hitlerio atstovybės Washingtone ir 
konsulate Detroite. Coughlin’as noriai priėmė kunigą 
Pelypenko, kuris nudavė naciu; Coughlin’as parūpindavo 
ir sldeidė propagandą prieš Rooseveltą, žydus, darbinin
kus ir komunistus. u' .

Toliau tie dokumentai iškelia, kaip veikė Coūghlin’d 
sėbrai, palaikydami ryšius tarpe Vokietijos .nacių šnipų 
ir Japonijos šnipų. Nejaugi vyriausybė, turėdama ir -to
kius dokumentus, laisvai leis veikti - tam žmonijos 
priešui?  4 Uj.gfo lO

Pasmerkė Ispanijos Fašistus
Jungtinių Tautų Organizacijoj pirma vadovaujamas 

komitetas, o vėliau ir visuotinas atstovų susirinkimas 
vienbalsiai nutarė, kad fašistinė Ispanija nebūtų priimta 
j Jungtinių Tautų Organizaciją.

Visuotinan seimo posėdin rezoliuciją .įnešė Pana
mos atstovas, kad prisilaikyti San Francisco Konferen
cijos ir Potsdamo Konferenpįjqa .tarimų ir neįsileisti Is
panijos tol, kol ten viešpatauja fašistų su generolu Fran
co režimas. Rezoliucija priimta vienbalsiai.

Tai yra smūgis ne vien Ispanijos fašistams, bet ir 
popiežiaus reakcinei politikai. Kaip žinome, Amerikoj po
piežiaus politikos šalininkai demonstravo, garbindami 
fašisto Franco valdžią, šaukdami, būk jis “išgelbėjo Is
paniją nuo raudonųjų.”11'”

Po šio Jungtinių Tautų Organizacijos nutarimo tu
rėtų sekti visų demokratinių šalių nutraukimas ryšių su 
fašistų Ispaniją.•

Du Pasauliniai Milžinai
Išvakarėse Sovietų Sąjungos rinkimų sakė kalbą 

maršalas J. Stalinas. Jis padarė sutrauką tų milžiniškų 
darbų, kuriuos atliko socialistinė žmonių valstybė. Jis 
nurodė, kaip Sovietų Sąjunga karo pradžioj buvo kelis 
kartus galingesnė už seną caristinę Rusiją. . į

Ir to pasekmėj Raudonoji Armija sumušė hitlerinės 
Vokietijos ir jos talkininkų armijas, kurios buvo baidyk
lė visam pasauliui, prieš kurias drebėjo demokratinis 
pasaulis.

Maršalas Stalinas pabrėžė, kad Sovietų Sąjunga per 
tris pastaruosius karo metus kas metai pagamino po 
30,000 tankų, 40,000 karo lėktuvų, 120,000 kanuolių, 100,- 
000 minosvaidžių, 450,000 kulkosvaidžių, 3,000,000 šau
tuvų, 2,000,000 automatiškų šautuvų ir milžiniškus kie
kius amunicijos, kuria aprūpino. Raudonąją Armiją, or- 
laivyhą ir laivyną.

Washingtonas paskelbė, kad Jungtinės Valstijos, pa- 
gamindamos milžiniškus kiekius ginldų, kaip tai lėktuvų 
ir tankų, šitiek perdavė per visą karo laiką Sovietų Są
jungai pagalbos: 14,795 lėktuvus; 7,056 tankus; 51,503 
“jefepes”; 8,070 traktorius ir 375,883 trokus. Šie Ameri
kos suteikti ginklai buvo pagalba Sovietų Sąjungai, nors 
jie sudarė tik mažą dalį, kiek reikalavo Raudonoji Ar
mija ir milžiniškas Sovietų Sąjungos frontas.

Maršalas Stalinas nurodė, kad dabar Sovietų Są
junga sieks pasigaminti per metus: 50,000,000 tonų špi- 
žo; 60,000,000 tonų plieno; 500,000,000 tonų anglies ir 
60,000,000 tonų aliejaus. Ir tam vysto naują Penkerių 

Planą.
Sovietų Sąjunga irLJungtinės Valstijos yra du pa

sauliniai milžinai. Dabartiniu laiku Amerikos gamyba 
dar yra galingesnė už Sovietų Sąjungos, bet Sovietų Są
jungoj socialistinė santvarka jai teikia pirmenybę prieš 
Amerikoj viešpataujančią kapitalistinę santvarką.

L Bereikalingas Nustebimas
Besiartinant rinkimams Sovietų Sąjungoj kalbėjo 

visa eilė Tarybų valdžios vadų. Jie, kaip tai L. Kaga- 
novicius, G. M. Malenovas, maršalas Beria ir kiti nurodė, 
kad Sovietų šalis turi palaikyti stiprią armiją, tvirtinti 
laivyną ir oriai vyną, nes ji yra kapitalistinių valstybių 
apsupta.

Tas labai nepatiko turčių spaudai. Nors ta spauda 
diena iŠ dienos kalnus verčia prasimanymų prieš Tary
bų Sąjungą/ bet ji norėtų, kad Tarybų Sąjungos vadai 
to nematytų ir skaitytų, kad būk visas pasaulis yra 
“vienodas.”

Keistas tas turčių spaudos nusistatymas! Nejaugi 
jie mano, kad Tarybų Sąjunga visur sutikdama organi
zuotą kapitalistinių'valstybių bloką, tuo pat kartu ne
supranta, ką tas reiškia?

“KUR DINGO VEISLINIS 
BULIUS”

Tarybų Lietuvoje leidžia
majame Valstiečių Laikraš
tyje (1945 m. lapkr. 1 d.) 
skaitome? ■

“Pereitą pavasarį Darbėnų 
apylinkės valstiečiai įsigijo 
veislinį bulių. Vasarą bulius 
buvo atiduota į ganyklą 
miestelio gyventojams. Paga
liau, Darbėnų valsčiaus vyk
domojo komiteto sudarytoji 
komisija “pripažino” bulių 
veislei nebetinkantį ir, apie 
tai, niekam nieko nepranešti- 
si, buliui paskerdė.

“Kažin kokiais keliais šio 
buliaus mėsa pateko į Dar
bėnų miestelio gyventojo

Jaunystės ir Jėgos Paradas
Rugpj. 19 d., 1945, Vilniu

je įvyko pirmoji Tarybų Lie
tuvos fizkultūrininkų ,švente. 
Lietuvos sporto jaunimas iš
kilmingu paradu, gimnastikos 
pratimais, sportinėmis varžy
bomis pademonstravo savo jė
gą ir vikrumą, o taip pat aki
vaizdžiai parodė, kokias pla
čias neišsemiamas sportui ir 
kūno kultūros pažangai gali
mybes teikia Tarybų valdžia.

Dar anksti prieš šventės 
pradžią Vilniaus miesto sta
dioną užplūsta tūkstantinė mi
nia. Plevėsuoja vėliavos, di
džiuliais sportiniais piešiniais 
išpuoštas stadionas, saulės 
spinduliuose blizga lygi aikš
tė, o į ją kolonomis žengia 
sporto organizacijos su muzi
ka, vadų paveikslais, gyvomis 
sportinėmis figūromis, gėlė
mis.

Garbės svečių tribūnoje 
VKP(b) CK narys drg. Suslo
vas, LKP (b) CK sekretorius 
drg. Sniečkus, LTSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas drg. Paleckis, 
LKT Pirmininkas drg. Gedvi
las, VLKJS CK sekretorius 
drg. Mišakova, aukšti Raudo
nosios Armijos karininkai,, 
komjaunimo atstovai, Vilniaus 
darbo žmonės.

Spalvota sportininkų kolona 
sustingsta prieš tribūną, kai 
vadovaujantis paradui papulk. 
Kučikas komanduoja:

—Fizkultūrininkai ramiai!
.Pagarba!

Išsirikiavusias organizacijas 
apeina ir pasveikina Lietuvos 
LKJS CK sekretorius drg. Ma
cevičius ir Lietuvos PSCT pir
mininkas drg. Baranauskas.

Komjaunimo CK sekretorius 
drg. Macevičius kalba susirin
kusiems :

—Neseniai šventėme Perga
lės šventę prieš vokiškąjį fa
šizmą, o šioriiis dienomis bai
giamas likviduoti ir paskutinis 
agresijos židinys prieš taiką 
mylinčias tautas Tolimuosiuo* 
se Rytuose. Tarybų liaudis, 
tiek daug padėjusi aukų, dėl 
taikos, vėl grįžta prie ramaus, 
kūrybinio darbo. FižkultūrL 
ninku šventė Vilniuje viepas

kričio 14 d.) paduoda Pa-Mockaus privačius namus, kričio 14 d.) paduoda* Pa- 
“ Valstiečiai, kurių pastan- kruojo .Valsčiaus, Laipuškių 

gomis šis veislinis bulius bu- apylinkės valstiečio, Myko-

vasltiečių

vo įsigytas, visai teisėtai Dar-, 
bėnų valse, vykdomąjį k-tą 
klausia:

“—Kokiu bildu tai atsiti
ko?”
Ką gi ši žinutė parodo? 

Ji parodo, kaip sunku pa
daryti persilaužimas iš bur
žuazinio gyvenimo į socia
listinį. Išsiauklėję buržua
ziniai - fašistinėje sistemo-" 
j e, tūli žmonės niekaip ne
gali atsisakyti nuo plėšimo- 
si sau, nuo vagišiavimo vi
suomeninio turto. Ir tai, ži
noma, sunkina socialisti
niam ūkiui kurtis, tai ken
kia visai visuomenei.

Tokių ir panašių žinelių, 
kaip virš padubtoji, Tary
bų Lietuvos spaudoje yra 
nemažai. Spauda kelia vie
šumon kenkėjų vardus ir 
pavardes; ji skelbia griež
tą kritiką visiems, kurie 
bando eiti sena ir kreiva va
ga,—buržuaziniai - fašisti
ne vaga, pamiršdami, kad 
Lietuvoje yra pradėtas kur
ti naujas gyvenimas, socia
listinis gyvenimas.

Tačiau, kuomet tam tikri 
elementai (daugiausiai, ži
noma, bubžės) visaip kenkia 
socialistiniam darbui, tai 
milžiniška kaimo biednuo- 
menės dauguma visa ener
gija ir širdimi dirba tam, 
kad pakeitus Lietuvos gy
venimą iš seno į naują.

Valstiečių laikraštis (lap- 
r

lo Jarečko pareiškimu:
“žinau, kaip sunku darbi

ninkams atstatyti vokiečių 
sugriautus miestus, žinau, 
kad miestui reikalinga mūsų 
parama, todėl aš pasisten
giau galimai anksčiau ir ja
vus iškulti ir prievoles vals
tybei atlikti. Iki Spalio re
voliucijos metinių ne tik 
įvykdžiau visus privalomuo
sius pristatymus, bet ir pra
šokau nustatytas normas: 
grūdų valstybei pristačiau 
115 nuoš. nustatytos normos, 
bulvių 125 nuoš., pieno 180 
nuoš., vilnų 100 nuoš. ir kiau
šinių 130 nuoš. Kviečiu visus 
Tarybų Lietuvos valstiečius 
neklausyti niurzgančių buo
žių, o paihiti savo tvirtom 
rankom tuos, kas savanau
diškumo ‘apakintas trokšta 
mūšų liaudžiai ne gerovės, 
bet pražūties.”

Laikraščio redakcija 
savęs prideda: 

■’ \“Socialistiniame spaliniai 
me linktyniavime • pabd^u^i 
milžiniška darbo
energija ir atsidavimas tary
binei santvarkai, kuri nu* 
blokš bet kuriuos buožinį^ 
elementų mėginimus sutruk
dyti mums naujo gyvenimo 
kūrybą, — visa tai ryškiausia 
pasireiškė Vilniaus apekr. 
valstiečiuose. Vilniaus valstie
čiai savo darbais parodė, kad 
jie myli tarybinę Tėvynę, ir 
pirmieji baigė privalomuo
sius javų bei bulvių prista
tymus,”

■t "■

tokio kūrybinio darbo pavyz
džių. /

Ir kai drg. Macevičius pri
mena, kad tik Raudonosios 
Armijos ir jos . didžiojo vado 
Tarybų Sąjungos General isi- 
muso draugo Stalino dėka Lie
tuvos jaunimui suteikta pla
čiausios galimybės stiprėti, 
mokintis ir sportuoti, išsirikia-r 
vusios fizkultūrininkų kolonos 
nepaliaunamai šaukia sveiki
nimo šūkį:

—Tegyvuoja mūsų Stalinas!
Suskamba iškilmių maršas, 

sportininkai pradeda paraduo
ti.

Tokios jaunimo eisenos, ku
rioje atsispindėtų tiek daug 
laisvumo, o kartu ir jėgos, 
tiek daug jaunystes džiaugs
mo, o kartu nuostabios disci
plinos ir darnumo — mums 
dar neteko matyti. Tai buvo 
gyvos, vientisos, kieto sportiš
ko mosto sujungtos eilės, nuo 
kurių žingsnio drebėjo stadio
nas.

Pirmaisiais ciną Vilniaus 
pėstininkų mokyklos karinin
kai ir kursantai, sportiniuose 
drabužiuose, pavyzdingoje ri
kiuotėje, keliais atskirais bū
riais. Prieš kiekvieną iš jų 
spalvotas maketas. Maskvos 
gynyba... Leningrado gyny
ba.. . Stalingrado gynyba. . .x 
Budapešto paėmimas... Ir 
pagaliau — Berlyno paėmi
mas!

Pasirodo “Dinamo” organi
zacija. Penkios didžiulėsl vė
liavos plevėsuoja kolonos prie
kyje. Už jų dinamiečiai, nariai 
šaunios sporto organizacijos, 
kuri apdovanota Lenino ordi
nu. . ;
r Mergaičių grupė praneša iš 
gėlių išpintas raides: Stalinas, 
žengia vyrai sportininkai, vėl 
būrys moterų, kurių kiekvie
nos rankoje puokštė gėlių, di
deli vadų portretai, ordiną 
maketai. Praeina išsitempę su 
irklais ant pečių dinamiečiai 
vandens sportininkai, o už jų, 
plaukia virš sportininkų galvų 
gyva figūra riiėljnUs ežeras'sir, 
baidarėje skubančiu irkluoto
ju. ’

“Spartako” ,vyrai’ ir mote
rys praeiną greitu, ; lengvu

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

When New« Isn’t News
Marion Hargrove, of “See 

Here Private Hargrove” litera
ry fame, isn’t too popular with 
the press, it appears. Speaking 
before the convention of the 
National Associatibn of Manu
facturers last December, Pri
vate Citizen Hargrove told the 
association, in no uncertain 
terms, that “I’ve never 'been 
able to figure out your purpose 
as an organization.”

“NAM, to the average thing- 
ing person, I would say, means 
something stubborn and react
ionary, and obstructionist,” the 
ex-G. I. informed the manufac
turers.

Evidently the NAM consider
ed Mr. Hargrove stubborn for 
his speech was the only one of 
25 speeches the organization 
refused, to mimeograph and dis
tribute. Ninety-nine/percent of 
the newspapers seemed to take 
their.'cue..fromi the NAM and 
sUpprešked .'Private Citizen 
Hargrove’s “See Here, Private 
Enterprise” address. It was the 
weekly news letter “In Fact” 
which dug up the truth in the 
Congressional Record Of Decem
ber 14, page A600fc" . nnw j <•

MIn the HargroVe , story it 
waš a'ąensatipnąl man biting 
the biggest dog in the world— 
the $60,000,000,000 Big Busi
ness dog which rules America. 
By accepted standards of jour
nalism. it was news. The fact it 
was supressed is just another 
proof that 'even the man-dog 
rule doesn’t hold when certain 
interests are bitten.” 

žingsniu ir saule nudegę vei
dai žėri bronzo spąlya, kai jie 
pakelti ir įtempti pasisveikina 
su žiūrovais.

“Žalgirio” kolonoje nešamas 
didžiulis, ąžuolo lapais pa
puoštas, Stalino portretas, už 
jo tautiniuose rūbuose vyrų ir 
mergaičių grupės, plevėsuoja 
šūkiai.” “Sveikame kūne — 
sveika siela.” Šios organizaci
jos eiseną užbaigia gyva figū
ra : su slidėmis iššokusi mer
gaitė ir taip sustingusi virš 
eisenos.

Paradą baigia pilkuose 
megztinukuose ir žalsvose kel
naitėse darbo rezervų mokyk
lų sportininkai. Ilgai ir šiltai 
ploja jiems žiūrovai, nes tik 
fiziniai sveiki išaugę ir užsi
grūdinę, jie galės valdyti mū
sų garvežius, dirbti prie sudė
tingų fabrikų mašinų, valdyti 
ir priversti klausyti techniką.

palekia Djnąmo motociklis- 
tai:

Riedančią koloną uždaro di
namiečiai ir žalgiriečiai dvira
tininkai.

Staiga suskamba maršas, ir 
spinduliais išsiskleidžia raudo-, 
nai mėlynos karių sportininkų1 
kolonos. Kelių šimtų masė 
kaip vienas žmogus atlieką 
gimnastikos pratimus,
kiuoja. čia pat 18 sportfij 
vyrų ir moterų grupė sukuria 
kelias piramides. „ t

Sportininkai išnyksta. Sfchi- 
ga šūvįąi. Į stadioną kaip strė
lės vėl išlekia Vilhiaus pėsti
ninkų mokyklos kursantų 
juostos. Labai greitas, akiai 
nepagaunamas judėsys ir. visi 
sportininkai staiga sustingsta 
žemėjė.

Ant žalios vejos —* išaugu
sios iš gyvų kūnų dvi raidžių 
eilės:

—Garbė Stalinu;!
Užpakalyje jų nejudomai 

stovi kelių aukštų gyva, figūra, 
kurios viršuje penkiakampė 
žvaigždė.

žiūrovai pašoką. Plojimai 
nesiliauna kelias minutes.

Karius pakeičia dinamifečiai. 
Jie įsiveržia į stadięną trimis 
grupėnįis ir rieda < prie < tribū
nąk^ąip plati,įdidelė. balta 
ros ^banga. Mergaičių ‘ rankose

Whatever enemies of present 
day Lithuania might say, the 
“small nation with a big heart” 
is witnessing a rebirth of edu
cation and culture unparalleled 
in itsf recent history. Attend
ance at primary schools . alone 
has almost trebled since 1940. 
Before Lithuania entered the 
USSR only 26,000 children 
were going to school. Now the 
number of primary school pu-j 
pils is 65,000. Over 290,000 
children are attending elemen
tary and high schools.

In the theatre world, 
there has been notable
provement. Today there are al
ready nine legitimate theatres 
in Lithuania, whereas in 1940 
there were only four.

On the strenght of these mo
dest figures, it seems that the 
people of Lithuania, in spite of 
the damages of war, dre re- 
bulding their nation to propor
tions which would have been 
impossible under the pre-war 
fascist regime.

too
im-

A former Estonian nobleman, 
Konstantin von May dell, who 
was interned as an enemy alien 
in September, 1942, was parol
ed recently on the strenght of 
an affidavit by Peter Ahrens, 
a former banker.

Heinrich Hauser of Chicago, 
author of “A German Talks 
Back” had testified In the ori
ginal writ that he had seen 
Von Maydell in Berlin wearing 
a Nazi party emblem.

Von Maydell’s attorney in
•» . •

sartai. Trys atskiros kolonos 
rodo savo gimnastikos jude
sius, kurie sužavi kiekvieną 
savo sutarimu ir darnumu.

Dusliai trinktelėja būgnas. 
Tyla. Vėl būghas. Ir lyg ne
matomos rankos stutnjami sta
dione pakyla keliolika bokštų 
iš išsitempusių sportininkų fi
gūrų.

Spartakas parodo 200 spor
tininkų grupinę gimnastiką, o 
po jo išbėga žalgiriečiai. Vėl 
nauji vaizdai, nauji įspūdžiai.

“Žalgirio” gimnastikos pra
timus lydėjo tautinė muzika, 
o užbaigai pasirėdė tautinių 
šokių gfupė.

Lengvai ir laisvai drobiniuo
se drabužiuose vyrai ir mar
gose suknelėse moterys skrie-

arguing that the case 'be re
opened said that lists of Nazi 
party members which have 
come into possession of the 
United States Army would 
show whether the parolee was 
ever a Nazi.

Whatever they might prove 
in the Von Maydell case, the 
lists are sure to reveal 
interesting sidelights on 
activity in this country 
they are made available.

some
Nazi

when

The grim spectre of inflation 
stands poised on the American 
horizon, waiting to pounce on 
the American public once price 
controls are lifted. Ever in
creasing numbers of American 
newspapers are bringing the 
impending danger to the at
tention of the public, not, how
ever, without slanting the sub
ject to their individual editorial 
policy. Thus, the New York 
Times, in a recent editorial, of
fered an astounding approach 
to the question.

Suddenly, it seems, the Times 
djsęovdrs,. that wage increases, 
to ■ offset ' increasing' prices, 

none the less inflationary 
;n effect.” No mention is made 
qf the effect rising prices and 
Artificially created scarcities 
might have on bringing 'infla
tion. Where the newspaper’s in
terfest and sympathies lie soon 
become apparent in further pe
rusal of the editorial gem. 
Wage increases will result, says 
the Times, in a scramble to pur
chase consumers goods. In the 
meanwhile, “the, low profits 
(???—Ed.) or losses of pro
ducers who are squeezed bet
ween high wages and low price 
ceilings will slow down the 
flow of consumers’ good to 
market.”

Millions of shirts are piled in 
the./warehouse^, but manufact
urers refuse to release them 
until prices go up. Such artifi
cial scarcities created by in
dustry preceeded labor’s de
mands for higher wages. They 
have been responsible, in many 
cases, of boosting prices above 
the actual, values of commodi
ties. Yet, if labor asks for in
creased wages to offset the 
price hikes, then higher wages 
are seen as an inflationary ten
dency. The Times editorial 
smacks too much of the,“damn 
the public” attitude of big in
dustry.

•Edward J. Kubaitis, the re
morseful soul who once heiled 
Hitler, is still writing a column 
for the Chicago Daily “Drau
gas” in the paper's weekly En
glish supplement. Evidently 
“Draugas” is not annoyed over 
E. J. K.’s previous pro - Nazi 
utterances. In the past, “Drau
gas,” too, had paid its respects 
to Hitler with a front page 
banner “Hitler prepares to li
berate Tunisia.” This was on 
December, 22, 1942 when we 
were already at war with the 
Axis. The old saying “Birds of 
a feather flock together” is on
ly too true in the Kubaitis et 
“Draugas” lash-up.

ja aikštėje, sukasi lyg peteliš
kės ir tokiu pat linksmu žings
niu išbėga, griausmingai lydi
mi plojimų.

Pralekia “Žalgirio” dvirati
ninkai; žiūrovus žavi trijų 
aukštų gyvoji figūra, akroba
tika tarp dviejų vairuojančių.

Pabaigai buvo parodyta 
gimnastika ant įrankių: turni
ko ir lygiagrečių.

Prasideda lengvosios atleti
kos varžybos. Kiekvienoje ka
tegorijoje organizacijos išsta
to geriausias savo jėgas. Ko
va dėl to • nors ir draugiška, 
bet įtempta.

t

Melagiam reikalinga tu
rėt geras atmintis.

žm. Patarle. x
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Kas nors iš mutnš mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves!

I
i ——.............. ....................... . . ..—..imli. . ...

Darbo žmogus yra laimihgas tada, ka 
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
mzuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te dlirbo žmonių reikalus ginančioj’e drau- 
gijoj’e? Ar gavote jai naujų narių?

Kunigas ir Parėdai
Moteris paprastai domina tas, kų mušto ir kalba 

vyrai apie mūsų aprėdus ir parėdus. Tačiau žemiau pa
duodamosios kun. Eliot White mintys yra už vis įdo
miausios iš matytų bile kur spaudoje pastaruoju laiku. 
Jis rašė Daily Workeryje:

“Arthur C. Hill, audėjas 
iš South Point, North Ca
rolina, turi žmonų ir tris 
vaikus* maitinti ant $20.60 
per savaitę. Jie gyvena prie 
negrįstos gatvės, o visa šei
ma miega viename mieg- 
kambaryje, kadangi tik vie
nas tėra šildomas.

“Kada lyja, vanduo už
tvenkia stubų. Kų jie da
ro? ‘Well,” atsakė Mr. Hill, jbelikusį kvapų, paklausiau, 
‘mes brendame į vidų ir | kad turbūt Federalių pra
lauk.’ Jų maistas ir drabu
žiai ne geriau buto.”

Kokioj tamsos šalyje 
šiandienų darbininkas yra 
verčiamas išsilaikyti ir iš
laikyti žmonų ir vaikus to
kiose prakeiktose sųlygose? 
Mūsų pačių “laisvės ir-lygy
bės” Jungtinėse Valstijose, 
ne kur kitur! Daugiau gė
dos visiems, kurie neišlaiko 
protestų 1 i e p s n o jančiais 
prieš tokį uždraudimų pa
prasčiausio padorumo ger
biamiems piliečiams. Pa
liauti siekti užtikrinimo 
jiems namų ir gyvenimo, 
atitinkamo tam vardui, 
reikštų prasižengimų žmo
niškumo brolijai.

Tie paragrafai imti iš 
CIO Politinės Veiklos Ko
miteto brošiūrėles “Let Our 
People Live,” iš kurios ši 
kolumna seniau teikė‘'kitus 
parodymus Senato komisi
jai, pravedančiai tyrimų že
mesnių pragyvenimo lygiui 
algų. ____

Tačiau, kaip supurtančiu 
kontrastu brošiūrėlėje pa
rodytam Amerikos darbi
ninko nelaimingam gyveni
mui buvo seniau šioje ko- 
lumųoje aprašyta® kailinių 
prekėj o skelbimas, parduo- 
dųs šarmens kailiukų setų 
kokios dykaujančios ponios 
Kalėdų dovanai už $2,160, 
sekamas pralenkia ii- anų.

Skelbime, kuriam vien tik 
žebenkštiniai kailiniai užė
mė visų N. Y. Times pus
lapį sausio 6-tos laidoje, per 
Fifth Ave. prekėjų kaili
niais, radau pažymėtų tokį 
dalykėlį “Kainos . nuo $3,-

000.” Sužavėtas, paskambi
nau krautuvei ir paklau
siau, kaip aukštos tos kai
nos gali būti. Vos išsilai
kiau nesušukęs balsiai, ka
da pardavėja, su kuria kal
bėjausi, atsakė, “Aštuonio
lika tūkstančių dolerių — 
tai yra už sidabravai mels
vų žebenkštinį.”

Sukaupęs visa manyje 

banginėms prekėms taksų 
dar bus dadėta 20 nuošim
čių prie tos kainos ir ji at
sakė, jog taip ir bus. Tad, 
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Today’s Pattern

30-44

Suknelei forma 9395 gauna- 
> ma 10 iki 20 ir 30 iki 44 dy

džio, taikoma smulkios ir vi
dutinės figūros merginoms- 
moterims.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį, tykiu su 20 '«•»> 

427 
Lorimer Stf Brooklyn 6» M. Y

i

Pritrūko Aliejaus—Naciai 
Kūreno Gyvus Vaikus

j.

Neseniai nacių krimina
listų teisme, Nuremberge, 
buvo parodyta, kad naciai 
gyvus kūdikius degindavo 
vulkaniškai žėruojančiuose 
didžiuliuose pečiuose, kad 
naujagimiai kūdikiai, būda
vo prigirdomi kibiruose per 
žvėris nacių Osviecim kem
pės viršininkus.

. Liudininke buvo Madame 
Marie C 1 a u de Vaillant- 
Couturier, buvusi nacių 
įkalinta Osviecim ir Ra- 
vensbruk kempėse, o dabar, 
po išsilaisvinimo, kaipo ko
vinga komunistė, išrinkta į 
Francijos Seimų.

Kai kurie iš gaujos už
kietėjusių kriminalistų ne
pajėgė paslėpti savo sujudi
mo, kada toji graži liudinin
kė pasakojo moterų pergy
venimus tose vergių rinkos 
ir kankinimo stotyse.

Ypatingai žydės, sakė 
M-me. Vaillant - Couturier, 
buvo vartojamos praktika
vimui, kaip sunaikinti veis- 
lumų - sterilizuoti su X- 
Spinduliais, įčirškimais ir 
operacijomis.

“Vokiečiai jieškojo pato
giausio būdo sterilizacijai, 
kad jie galėtų visos vakari
nės Europos šalis apgyven
dinti vokiečiais bėgiu vie
nos gentkartės po karo,” sa
kė liudininkė.

Nėščios žydės būdavo 
verčiamos pasiduoti abor
tams, o gyvais gimę žydų 
kūdikiai būdavo prigirdomi 
kibiruose.

Liudininkė su didžiausiu - 
pasipiktinimu ir pasibaisė
jimu priminė tuos žmonių 
kankinimus.

Gasu žudynės žmonių 
prie Osviecim kempės suda
rydavo scenas, primenan
čias Dantės Inferno, pasa
kojo jinai. “Už keturios de
šimt penkių minučių po pri
buvimo transportų, padan
gė parausdavo aplink kem
pę nuo žėruojančių ravų. 
Vienų naktį mus išbudino 
baisūs riksmai. Sekamų die
nų mes sužinojome, kad na
ciai pritrūko gaso ir kad 
gyvi vaikai buvo sumesti į 
pečius.”

Prie Osviecim, pasakojo 
Mme. Vaillant - Couturier, 
naciai tankiai išvarydavo 
prieš juos moteris nuogas, 
kad SŠ oficieriai galėtų p.a-

dėlto, bus $21,600 už ploščių.
Kam tokį pasakiškų dra

bužį galima nupirkti? Ko
kiai imperatorei ar karalie
nei kokios karalijos užjūry
je? Tikriausia ne; galima 
eiti lažybų 50 prieš vienų, 
kad eis moteriškei šioje ša
lyje, kuri neatliko nei vie
nos dienos socialiai naudin
go darbo visame jos gyve
nime. Išpaikintai parazite!, 
agresyvaus Amerikos impe
rializmo karalaitei.

Kuomet, tuo pačiu laiku, 
ir toje pačioje “demokrati
joje” su ja, Arthur Hill, 
Šiaurių Carolina audėjas, 
kad uždirbti dykuonės mo
ters tokio plo&čiaus kainų, 
imant jo dabartinėmis algo
mis, turėtų dirbti 20 metų, 
aštuonias savaites ir tris 
dienas! Dirbti be jokios 
atostogos ir be išleidimo 
nors cento kam kitam.

sirinkti tarnaites ir prosti
tutes.

Kaltintojai nurodė teis
mui, kad Vokietijos Aukš
toji Komanda buvo prikerg
ta prieito, kas dėjosi kon
centracijos kempėse, re
miantis Mme. Vaillant-Cou- 
turier liūdymais. Paskuti
niais karo laikotarpiais, sa
kė jinai, reguliariai armijos 
būriai pavadavo SS sargy
binius priie'abiejų kempių— 
Osviecim' ir Ravensb'ruck.

Pabaigusi liūdymų, ko
vingoji francūzė praėjo pro 
kaltinamųjų ložų, svilinan
čiu žvilgiu peržvelgdama 
kiekvienų iš nacių vadų. Di
džiuma iš jų nedrįso susi
durti su jos akimis, žiūrėjo

Tų pat dienų liudiję kiti 
du francūzai liudininkai, 
jauni vyrai, Francois Boix, 
Francijos ir Ispanijos karų 
veteranas, ir Vic Dupont, 
pasakojo, kad Buchenwald 
kempėje moterys būdavo 
kankinamos akivaizdoje jų 
vyrų, o vaikai akivaizdoje 
jų motinų.

Tai tokius žmones Ame
rikoje gyvenantieji smeto- 
nininkai skelbė Lietuvos 
“laisvintojais” nuo Lietuvos 
žmonių. Tai pas tokius buvo 
nubėgęs prisiglausti bėgda
mas nuo Lietuvos žmonių 
keršto, • vėliau Amerikoje 
savo kailiniuose uždusęs 
Smetona. Pas tokius, su to
kiais bėgo iš Lietuvos visi, 
kurie laike šio paskiausio 
karo prasikalto ' Lietuvos 
žmonėms. Tokių pabėgėlių 
šelpimu dabar rūpinasi lie
tuviai smetonininkai, socia
listai ir klerikalai, kurie 
niekina Tarybų Lietuva ir 
kenkia pagelbėti kare nu- 
kentėjusiems .Lietuvos žmo
nėms.

Skaniausia iškeps lašiniukai, 
jeigu išdėstysi ant šaltos1 skau- 
rados, kepsi labai pamažu, ap- 
verčiant.tik 1 kartą, nupilsiant 
taukus, kaip tik susirenka. Ne
galintiems pakęsti riebumo, 
iki pageidaujamo gruzdumo 
išspirgintus lašiniukus išdėsto 
ant popieros, kad sugertų už
silikusius taukus.

Tipiška vidurinių valstijų 
studente esanti didesnė aukš
čiu ir svoriu už jos pirmtaku- nimo sąlygose, 
nę iš pirmesnės gentkartės.

ŽINUTES
Iki 1918 m. J. V. Baltuose 

Rūmuose, valstybiniams po
kyliams, buvo vartojama 
tiktai importuotos lėkštės. 
Pirmų Amerikoje padirbtų 
setų nupirko Woodrow Wil
son.

Daugelis brangiųjų kailių 
žvėrelių, kaip tai sidabrinės 
lapės, žebenkštys (mink) ir 
kiti, dabar auginama Ame
rikoje, moksliniai vedamuo
se ūkiuose, činčila gyvūnė
lis seniaus buvo pagauna
ma tiktai Malajų kalnuose. 
Per metų eilę tieji žvėriu
kai visaip stengtasi pri- 
jaukint prie Amerikos kli
mato. Po sunkių pastangų, 
1923 m., J. V. ir Kanados 
ūkiuose jau radosi 11 tų re
tų gyvūnėlių. Dabar jų au
ga ir veisiasi jau 40,000 net 
153 ūkiuose, činčila žvėre
lių moteriški kailiniai lėšuo- 
ja iki $65,000. Keturi metai 
atgal, Amerikoje tiktai 5 
moterys turėjo tokius kaili
nius.

Kaip plačiai šnipinėjimo 
tinklas prisiruošimui Ant
ram Pasauliniam Karui bu
vo vedama, galima spręsti 
iš sekamų skaitlinių: 1870 
iki 1920 m. buvo areštuota 
ir nubausta 2Q,000 šnipų, gi 
tarpe 1920 ir: 1935 m. nu
bausta 35,000’

Chinijoj, naminio karo 
kovose, , 193.& m., Chiang 
Kai-shek siūlė / $1,200,000 
atlyginimui už komunisti
nės armijos 13 vyrų ir dvie
jų moterų vadų gyvų arba 
mirusių suėmimų. Už dviejų 
vadų galvas siūlė net po 
$250,000 už kožnų. Gi už 
Chiang Kai-sheko vadus ko
munistai niekam nesiūlė nei 
penkių centų.

Chinija turi sutartį su 
laivų' kompanijomis, kad 
kelionėje mirus jūreiviui ar 
pasažieriui, lavonas bus 
įdėtas į grabų ir parveš
iąs atgal į Chinijų. Ten 
žmonės labai bijo būt palai
dotais jūroje.

Apie astuoni metai atgal 
Amerikoje pradėta varto t 
mechaniškas karvių apveį- 
simas. Toji galvijų apveisi- 
mo metodą sparčiai plečia
si: jau praktikuojama net 
23 valstijose. Per metus už- 
veisiama 350,000 karvių.

Rusų kalbos mokėjimas 
tarp Amerikos mokslininkų 
ir technikų darosi vis svar
besniu reikalu. Jau 81 aukš
tesnėje mokslo įstaigoje yra 
dėstoma rusų kalba. Spar
čiai besivystant Sovietuose 
industrijai, Amerikos moks
lininkai mato reikalų mo
kytis anų ‘kalbos.

Sovietų Sųjungos moks- 
lainėse 1944 m. buvo 13,300,- 
000 mokinių, gi 1945 metais 
skaitlius pakilo iki 15,100,- 
000. Maskvoje mokyklų 
skaitlius pasidvigubino. Ten 
mokosi jauni ir suaugę. 
Moksle glūdi valstybinė ga
lia.

Skaitlinės rodo, jog bile 
amžiaus vyrų miršta dau
giai!, negu moterų. Ypatin
ga tas, kad geresnėse gyve- 

pirmuose 
amžiaus metuose, berniukų

miršta daugiau, negu kad 
gyvenant sunkiose sųlygo- 
se. Pavyzdžiui, Naujoje Ze
landijoje, ant kožno tūks
tančio pirmuose amžiaus 
metuose miršta 32. Berniu
kų mirtingumas sudaro 35 
nuošimčius daugiau, negu 
mergaičių, kuomet Chile, 
kur iš kožno tūkstančio 
miršta 248, berniukų tiktai 
šeši nuošimčiai viršija mer
gaičių mirtingumo skaitli
nę.

Laike šio karo virš 105,- 
000 vyrų, tarnaujančių gin
kluotose jėgose, likosi Jun
gtinių Valstijų piliečiais.

Pirm šio karo, Glasgow, 
Škotijoj, pirm metų am
žiaus, iš kožno tūkstančio 
vaikų mirė 87, Londone— 
50, New Yorke—38.

Surankiojo žmona.

Binghamton, N. Y.
Moterų Susirinkimas

LLD 20 kuopos moterų sky
riaus susirinkimas įvyko vasa
rio 3 d., Lietuvių svetainės pa
talpose. Narių dalyvavo ne- 
perdaugiausia. Daug draugių 
serga tai šalčiu’, tai' kitokiomis 
ligomis. O. Girnienė rimtai 
serga, guli ligoninėj antra sa
vaitė. Jos vieton laikina sekre
tore išrinkta drg. M. Kulbienė, 
kuri neseniai pasveiko po sun
kios operacijos. Visoms mums 
linksma ją matyti sugrįžus 
prie veikimo.

Ą. Maldaikienė raportavo, 
kad1 daug draugių užsimokėjo 
metinę mokestį. Ji pridavė iž
dininkei už 24 nares mokestį. 
Pagelbėjo jai kolektuoti šios 
draugės: K. Juozapaitienė, A. 
Žemaitienė, J. K. Navalinskie
nė.

Laisvės agentė M. Kazlaus
kienė raportavo, kad gavo du 
naujus skaitytojus; atnaujinta 
29 d. Pinigų ji pridavė iždi
ninkei $13.60. Laisvės vajaus 
laiku jai pagelbėjo šios mote
rys: O. Girnienė gavo 7 skai
tytojus; J. K. Navalinskienė— 
8; K. Juozapaitienė — vieną 
pusmetinį ir du atnaujino- A. 
Žemaitienė — 3. O kitus gavo 
pati Kazlauskienė. Jos rapor
tas priimtas.

Atstovės iš LPT Komiteto 
vietinio skyriaus, A. Maldai
kienė ir A. Žemaitienė, rapor
tavo, kad parengimas įvvks 
vasario 16. Lietuviu- svetainėj. 
Pradžia 6 :30 vai.' vakare. Bus 
gardžiu valgiu vakarienė. Ti- 
kietd kaina $1. Pelnas skilda
mas medikalei Lietuvos žmo
nių pagalbai. Užprašom visus 
dalyvauti. Kurie nevalgys va
karienės, tie irgi užprašomi 
dalyvauti: tiems įžanga nemo
kama. Kurie galite, pasipirki- 
te tikietus iš anksto pas ko
misijos narius.

Diskusuota apie Laisvės ba- 
zarą, kuris ivvks šį mėnesį 22, 
23 ir 24 dienomis. Pranešta, 
kad draugės renka dovanas ir 
pačios aukauja pinigais.' Paau
kavo $1. drg. T. Bagdonienė 
per K. Juozanaitienę. Pastaro
ji pridavė iždininkei. Gražią 
staltiesiuke rankų darbo au
kavo N. Kaminskienė iš John
son City. M. Bėkerienė pasiu
vo 7 prijuostes. Dėl trijų pri
juosčių medžiagą davė J. K. 
Navalinskienė. M. Luzinienė 
aukavo abrusa. M. Bekerįenė 
aukavo gražią paduškaitę. 
aukavo grasią ’ paduškaiteę. 
Kitos draugės pasižadėjo au
koti dovanėliu, kurios sykiu 
bus pasiustos bazarui.

Pasižadėjo ką nors paauko-’ 
ti draugės M. Kazlauskienė ir 

Bagdonienė. Manau, atsiras 
daugiau draugių rėmėjų,

T. 
ir

Išblyškę Vaikai *h

Meridel Le Sueur, rašytoja, autore knygos “North 
Star Country,” nuvykusi aprašyti skerdyklų darbininkų j 
padėtį laike jų streiko, iš South St. Paul, sekamai apra-1 
še jų gyvenimų, parodantį, dėl ko darbininkai būna pri- 
versti streikuoti.

Jeigu jūs norite sužinoti, 
kaip gyvena visuomenė, 
koks jos turtas, gerai pri
sižiūrėkite į jos vaikus. 
Taip, skerdyklų darbininkų 
vaikai yra blogai mitę. Sly
pintis alkis matosi jų odos 
spalvoje, audinyje, akyse ir 
kauluose. Ilgalaikės krak
molo dijetos pasekmės ne
galima bepataisyti su grie
tine po tam tikro amžiaus. 
Ko neturi kūdikis pirm gi
mimo, taipgi kaulų ir dan
tų būdavo j imo amžiuje, už 
tų neatlyginsite vėliau.

Jeigu norite žinoti kainų 
žemos algos ir neužtikrintos 
algos, pažvelgkite į vaikus. 

. žemyn paupiu pasukus 
gyvena Mrs. L., su penkiais 
vaikais, o šešto laukiama. 
Jinai yra našlė. Du jos sū
nūs dirba, kiti du randasi 
karo tarnyboje. Vienok šei
ma randasi taip arti nesau
gumo kranto, jog jinai jau 
baimijasi, kad jiems reikės 
pašalpos.

Baimė Jos Akyse
Moters akyse įmatomoji 

keista baimė lygiai panašiai 
atsispindi ir jos dviejų jau
nų vaikų akyse, kada jie su 
slapta baime klausosi visko, 
apie kų mes kalbamės. Aš 
persistatau, kad net akutė
se to dar negimusio kūdikio

Apie Maistą
žinovai sako, kad 
didieji prisakymai 
protingai ir svei-

Mitybos 
yra keturi 
norintiems 
kai misti. Tačiau labai retas 
kas žino visus keturis, dar ma
žiau kas pildo. Didžiuma, su- 
žiniai ar nesužiniai, pildo vie
ną, o kiti nepildo nei to. .

Prisakymai esą tokie:
1. žinoti, pažinti pačius 

svarbiausius maisto produk
tus (tą pasako sveiko, mela
gingomis teorijomis ar lepini
mu nesugadintas žmogaus ape
titas) ir suprasti nepermokė
ti už jį tiek, kad viena diena 
viską suvalgęs, kitą alktum.

2. Išmokti pagaminti ska
niai, bet nesugadintai, neiš
mesti svarbiausių maistingumo 
dėsnių.

3. Paduoti švariai ir pa
traukliai, kad pasipiktinimas 
neverstų pilvo aukštyn “kojo
mis.”

4. Sudaryti malonias sąlygas 
valgių metu. Mitybos eksper
tai sako, jog ir geriausis mais
tas gali pavirsti' į “kailiarau- 
gį” ir “trejas devynerias” dar 
nespėjęs pilvo dugno pasiekti, 
jeigu valgysi drebant iš pyk
čio ar kukčiojant iš savigailos 
ar kokio kito• susijaudinimo— 
rūpesčio, ilgesio, gailesties.

Yra žmonių, kurie visą gy
venimą jieško įvairumo, o kiti 
tik vienodumo ir ramybės. 
Theresa Meyer, pradėjus dirb
ti tarnaite būdama 14 metų, 
užbaigė mirdama, sulaukus 81 
metų, išbuvus 67 metus prie 
dienos šeimos, New Yorke.

kurios neatsiliks nuo dienraš
čio Laisvės paramos.

Nutarta paaukoti iš iždo $4 
ir sykiu pasiųsti Laisvei su drg. 
T. B. auka, viso $5.

„ Korespondente J. K. M.

jau uždėta toji antspauda 
visiems laikams — baimė. J

“Nežiūrint, kų darysi, ne- 1 
gali suvesti galo su galu,” j 
skundėsi moteriškė. “Atro
do, kad gali dirbti kožnų 1 
momenta savo viso gyveni- ; 
mo, o vienok nelaimėsi. Aį.i 
irgi dirbau karo laiku, kar
tais po dešimt valandų. Da- \ 
bar kasdien krauju spjau
dau. Labai sunkiai dirbau. 
Nenoriu matyti mano ber- j 
niūkūs ten dirbant. Maniau, įj 
kad gal kaip nors jie galės i 
eiti mokyklon, bet mums 
reikia pinigų. Mano vyras 
mirė nuo ligos, nušalo kiau- Ą 
lių skerdykloje, mes nedaug 
apdraudos teturėjome, o. da-t| 
bar kitas ateina. Neži
nau ...”

Jie visi gyvena mažoje, 
trijų kambarių, smaluotos 
popieros pašiūrėj, pačiame | 
paupio įdubime už skerdyk- ‘ 
lų. Aplink iš visų pusių su
versta krūvos mėšlo, kupė-1 
tos šieno ir sniego, o vidų- ■ 
j e, viduryje kambario, pil
votas puodinis pečiukas kū
renama upės išmatomis, 
drožlėmis.

“Nenoriu streikuoti,” sa
ko jinai. “Noriu dirbti. 
Mano vaikinukai irgi nori : 
dirbti, bet Aies turime, gau
ti gana maisto, kad mes pa-į 
jėgtume dirbti. Kaip sako 
mano vaikai, bosai nori už-1 
mušti žųsį. Turbūt mes esą- 
me ta žųsimi.” Tai pasako- į 
dama, jinai juokiasi, bet ta
me juoke aš matau šešerias ; 
baimingas akis, žiūrinčias ■ 
•virš juoko.

Ir matau negimusį kūdikį į 
su baimės akutėmis ir ma-| 
žyčių, raudonu kumščiu, su-1 
raukšlėtu ir kietu, kaip Į 
persiko šerdis.

Žiursteliui forma gaunama 
mažo, vidutinio, didelio ir la- ’ 
bai didelio dydžio, 14 iki 46. 
Yra sužymėjimas siuvinėjimui.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 cenl 
tą, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St.f Brooklyn 6, N.YJ
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Protokolas Konferencijos Demokratinių 
Lietuvių Kietos Anglies Apylinkėj

X*j

Waterbury, Conn

STEBĖTINA KNYGA
2-4-46 JONAS KAŠKAITIS —9

aukoja pinigų, maisto.
įėjimus į dirbtuves. Pikietuo- 
tojai turi savo centrus, kur 
aprūpinami karšta kava ir už
kandžiais šiam šaltam ore. 
Moterys irgi pikietuoja. Bet 
jos taipgi reikalingos prie pri- 
rengimo kavos ir užkandžių.

Minimos kompanijos taipgi 
reikalauja, kad valdžia leistų 
pakelti kainas ant gaminamų 
produktų. Sako, tik tuomet, 
kai valdžia leis kainas pakel
ti, jos tarsis su unija dėl al
gų pakėlimo.

Bet darbininkai laikosi vie
ningai. Jie pasiryžę kovoti, iki 
bus jų reikalavimai išpildyti.

Unijistas.

Iš Streiko Lauko
Darbininkų streikas uždarė 

65 nųošimč. misingio (brass) 
pramonės šioj šalyj. Streiką 
veda CIO Mine, Mill and 
Smelter Unija dėl pakėlimo 
darbininkams algų ant 30 nuo
šimčių. Streikuoja apie 18,- 
000 darbininkų Connecticut 
valstijoj ir Buffalo, N. Y. 
Streikuoja darbininkai Ameri
can Brass, Chase Brass and 
Copper ir Scovill Mfg. kompa
nijų darbininkai.

Miestų gyventojai remia 
streikuojančius darbininkus;

Valdyba‘išrinktą ant toliau 
veikti: pirm. K. Naravas, vice 
pirm.* Kavaliauckas, sekr. 
S. Kuzmickas, sekr. pagelb. V. 
Maurukas, iždininkas J. Štag- 
niunas. Atstovai B. Valukas, J. 
Pacauskas, A. Dambauckas, 
A. Zalenka ir P. Kvalkauckas.

Bilą išmokėta už svetainę 
$2. Surinktas aukų $10.25.

Aukavo ,šie draugai:
P. Urbonaą $2.
Po $1:.S. Kuržinckas, V. 

Maurukas, F. čižauckas, K. 
Naravas, A. Aponikas, K. 
Aponikienė, W. Raulinaitis ir 
J. Pacauskas.

J. Kavaliauckas 25c.
Nutarta pagarsinti tarimus 

spaudoj.
Konferencija pasibaigė 5 v. 

vakaro.
Pirm. Charles Naravas, 
Sekr. S. Kuzmickas.

Demokratinių lietuvių kieto
sios anglies apylinkėj konfe
rencija įvyko 3 d. vasario, 
1946 m., Mainierių svetainėj, 
kampas Main ir Oak gatvių, 
Shenandoah, Pa.

Konferenciją atidarė Kazys 
Naravas 2:30 vai. po pietų. 
Dienotvarkė buvo priimtas, 
kaip parašytas.

Į mandatų komisiją išrink
ta Vytautas Maurukas ir S. 
Kuzmickas. Pirmininku išrink
tas K. Naravas. Buvo skaitytas 
protokolas iš praeitos konfe
rencijos. Likosi priimtas, kaip 
parašytas.

Mandatų komisija pranešė, 
kad viso delegatų yra 20. At
stovauja šias organizacijas: 
LDS, ALDLD ir Moterų Ap- 
švietos Kliubą.

Delegatai nedalyvavo iš 
Frackville, Shaft ir IZions Gro
ve, Pa.

Draugas K. Naravas rapor
tavo, kad iš mūsų apylinkės 
pasiųsta ,daug drabužių ir su
rinkta piniginės paramos.

Iždininkas raportavo, kad 
pinigų yra $19.10.

Draugė A. Naravienė pra
nešė, kad paskutiniu siuntiniu 
pasiųsta 500 švarų drabužių.

Nutarta, kad kiekvienas 
miestas, surinkęs drabužius, 
siųstų centran ir kad kiekvie
nas miestas pasiimtų sau tin
kamas vietas surinkimui ir 
peržiūrėjimui drabužių.

Kaip greit vietos bus gau
tos, tuoj pagarsinti lietuvių ir 
anglų spaudoj.

Nutarta rengti balių 27 d. 
balandžio užbaigimui šios rin
kliavos. Balius nutarta rengti 
Shenandoryj. Komisijon įėjo 
šie debatai: V. Maurukas, 
F. Čižauskas, S. Kuzmickas, 
K. Naravas, A. Naravienė, J. 
Kavaliauckas, Kavaliauckienė, 
J. Pacauskas, J. Stagniunas, P. 
Pikutis.

Nutarta
ir rinkti apgarsinimus ir 
apgarsinimus imti $3, $5 
$10.

Nutarta spausdinti 1,000
kietų ir stengtis visus parduo
ti.

(Tąsa)
Tie išmaldų prašėjai, e 1 g etos, 

elgetų “karaliai,” vagys ir vagių globė
jai, mandarinai ir buvę mokslininkai, 
šventieji ir prostitutės, nekaltieji artis
tai dainininkai ir palaidos našlės, vie
nuolių meilužės ir eunuchai, dainų ir 
operų mėgėjai, nuoširdūs ir juokingi 
žmonės...

Laki Mulan’o^s vaidentuvė visa tai gau
dė nuo pat mažų dienų. Ją tada žavėda
vo zuikių vežimukai su spalvuotais ži
bintais, fajerverkai, bengališkos ugnelės, 
šešėlių žaismės, klaunų išdaigos. Jinai 
klausydavos aklų trubadurų dainų apie 
senybės didvyrius, meilužius, herojus. 
Klausydavos pasakorių, kurie artistiškai, 
tobulai kalbėjo pekiniška tarme. Iš mo
nologų, iš deklamacijų ji pažino kalbos 
grožę, o iš kasdieninių pašnekesių jinai 
išmoko ramios, glūdžios ir taikios pe- 
kiniškos šnektos. Iš pavasarinių, vasa
rinių, rudeninių ir žieminių švenčių ir 
apeigų ji perprato tų skirtingų sezonų 
prasmę, tą amžiną gamtos ritmą.

Ji gerte gėrė tą žavingą karališkojo 
“užginto miesto” gražybę, senybines 
mokslo įstaigas, religinę budistų raga
nystę, mahometonų, tibetiečių ir taoistų 
šventyklas, jų apeigas ir ceremonijas, 
Konfucijaus dangiškąjį dievnamį ir jojo 
dangiškąjį altorių; draugijinę ir nami
nę turtingųjų palocių iškilmę, pokylius 
ir dovanų siuntinėjimus; istorinę seny- 
binių pagodų gražybę, tiltus, bokštus, ko- 
rus, karalių kapines ir poetų buveines, 
kur kiekviena plyta buvo susijusi su isto
rija, su legendomis, su slėpenybe.

Mulan’a iš mažumės pradėjo mokytis 
turtingos Pekino tautosakos, su jos mil
žinais, dievais, pusdieviais, prietarais ir 
vaidentuvės gražmena. Jinai ypač pamė
go dvi legendas ir dažnai jas minėdavo 
Mania’i. » \ 

• ■

Viena legenda buvo apie didįjį varinį 
varpą aukštojoj karalių varpinyčioj. Lie
jyklos perdėtiniui vis nesisekė nuliet 
skambaus varpo. Jam grėsė karaliaus 
bausmė. Kad išgelbėjus tėvo gyvastį, jo
jo jaunutė duktė, prisitykojus, įšoko iš- 
tarpinto vario katilan, niekam nematant, 
ir paskui tapo nulietas stebėtinas var
pas. Kokia vėjuota, lietinga nakčia gali
ma buvo girdėt gailus to varpo gaudi
mas :. tai tos mergaitės sielos giesmė...

sklindžiai, saldainiai... visa buvo gar
džiau Pekine pagaminta. O kokie čia 
saldūs kopūstai, kokios troškios salotos! 
Ką jau besakyt apie lapačo! Lyg kokia 
tyre ar tiršta putra—iš rudųjų ryžių, 
perlavų kruopų, soros grūdų, raudonųjų 
datulių, raudonųjų pupų, migdolų, sal
džiųjų kaštonų, žirniariešučių, pušies 
seklų, arbūzo grūdų: visa tai suvirta 
krūvon su ruduoju cukrum. Ag virdavo 
lapačo ir Šantunge ir daug kur kitur, 
bet tai toli gražu iki pekiniškio gardėsio.

Su tuo stebėtinu lapačo išėjo net įdo
mus epizodėlis.

Tseng’įenės bendrininkė Kasia bent 
kelis kartus gyrė Jao mergaičių puikius 
rankdarbius, išsiuvinėjimus, artistiškas 
šlepetėles. Tai Tseng’ienęį ir parūpo vi
sa tai pamatyt ir gal dar pasivalgyt Mu
lan’os virto lapačo. Pirma to Mulan’a 
buvo nusiuntusi Tseng’ams to savo pa
tiekalo, tai ko tik liežuvių nenurijo visi 
namiškiai.

Tai Tseng’ienė su Kasia ir užsuko pas 
Jao’us. Prisižiūrėjo, prisigėrėjo stebė
tinai išsiuvinėtomis šliurėmis. Padėkojo 
Muląn’ai už aną neapsakomai gardžią 
lapačo, kuri, girdi, net tirpsta burnoj. 
Mulan’a pasisiūlė ir vėl išvirt, jei taip 
jau labai patinka. Gerai. Tai visos ir 
nuvažiavo pas Tseng’us^ Tarnaitės Link
smybėje, Sniego Gėlė ir Rojaus Paukš
tė sunešė riešutų, ryžių ir kitokių reik
menų. Mulan’a užkaitė puodą, dėjo, mai
šė—ir, žiūrėk, lapačo jau ir gatava, net 
ištolo kvepia. Visiems 'smarkiai patiko. 
Senelė net užklausė Mulan’os, kaip tai 
padaryta, kad net riešutai ir tie tokie 
minkšti, kad nė kramtyt nereikia, se
nam, be dantų tai jau geriau ir negalima. 
Senelė net prasitarė juokom, kad ji pa- 
siimsianti Mulan’ą sau už tarnaitę, kad 
ji jai kasdien lapačo išvirtų.

Atėję iš mokyklos Činia ir Sunia tąip 
su pagardom sulapašijo po dubenį to la
pačo, kad jiem, bra, net už ausų braškė
jo. Sunia, gardžiai apsilaižęs, nusliūki
no į motinos kambarį ir, ten atradęs da 
vieną dubenį, ir tą, nieko nesakęs, kaip 
matai, sulapojo...

v
Privalgę berniokai išėjo į kermošių, 

dovanų naujiems metams nusipirkt. Su
nia parnešė nuo'savęs dovaną Mulan’os 
mažajam broliukui Afei’jukui—puikų 
kaleidoskopą. Mulan’a norėjo jam už tai 
atsilygint, o jis juokais pasiteisino, kad 
jis jau iš anksto atsilygino: tai, girdi, už 
du dubeniu lapačo. Visiems buvo 
juoko...

I

Telef. HUmboldt 2-7964
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Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys ūžė j imu i 
grupėms.' Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną

>

I

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Patogu^ laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

; &
1

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, NT!
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. TeL EVergreen 4-9508

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARC KIEKVIENĄ ŠE$TĄDIĘNI

daryti “šiokartes” 
už 
ir

VALANDOS: 6_ g Spkiąadieniais perą valandų.
“ 4Į

. N»■

i

. -į,..■■■■■

Kita legenda ėjo apie Kaoliang’o tiltą. 
Karalius Jungto 1409 metais padidino ir 
padailino Pekiną. Bet užėjo sausmetis, 
miestas pristigo vandens. Karaliui prisi
sapnavo žilas senelis su senele, būk tai 
jiedu vežė vandens rėčką palei miesto 
sieną. Karalius paklausė, kam tas van- x 
duo, ir gavo atsakymą, kad tai Pekino ' 
miestui. Ant rytojaus karalius pasiuntė 
savo eunuchą Kao Liang’ą, raitą, kad 
jis suieškotų tuos senelius su vandens 
rėčka, kad jis botagu pliaukštelėtų per 
tą rėčką ir tuoj atgal riščią jotų mies
tan, neatsigrįždamas. Eunuchas taip ir 
padarė — ir, r i s n o d a mąs ant arklio, 
girdėjo, kaip tvinte tvino tvanas pas
kui jį. Prijojęs prie vakarinių kalvų, jis 
neiškentė jr atsigrįžo—įr tuoj paskendo 
vandenų duburiuose. Karalius paskui 
pastatė toj vietoj jojo vardu tiltą, kurs 
ir dabar tebestovi paskersai mėlynąją 
upę. Gluosniai joje maudo savo laibutes 
šakas. Moterys su kultuvėmis teležija, 
skalbia žlugtą. Jaunimas laivėmis irsto- 
si, dainuoja, raško vandenines lelijas. Ir 
Mulan’a labai mėgo šią žavingą vieto
vaizdį.

'Mulan’os mylimoji draugė Mania per 
pirmąjį savo našliavimo laikotarpį iš na
mų neišeidavo. Bet ji jautė ir ausim gau
de visą tą svaigulingą mišrių garsų mu
ziką. Rytais gerklingai raliuodavo par
davinėtojai. Vakarais būgnai slėpiningai 
gaudė iš būgnų bokšto. Keletą kartų kas
dien didisai varpas mergaitės balsu gie
dojo iš toli, toli, daugiau mylios tolumo. 
Skirtingi būgnų garsai apreikšdavo sar
gybos pakaitą: Sniego Gėlė tatai aiškin
davo Maniai.

Mania daug kartų patyrė ir įsitikino, 
I jog Pekine visa kas geriau, negu jos 

mieste Šantiing’e. Dešros, antiena, vir- 
tieniai, šaltanosiai, narstysimai, riestės,

Da už dviejų metų, kai Mulan’ai su
kako 16 metų, jinai patyrė keletą stiprių 
sąjūdžių, pirma da neturėtų. Ji įstojo 
į moderninę mokyklą, ji tapo tėvų su
žieduota ir ji išrado esanti įsimylėjusiu.. 
Su šitais įvykiais flaug bendra turėjo 
įdomus mokslininkas Fu, iš ŠeČųen pro
vincijos, truputį atšaĮdau nuo Pekinu.

Fu’s buvo smulkus, lięsąs pusamžis 
vyras, skaidraus lakaus proto. Ęabąį 
mėgo tyrinėt senus kalnus ir s,eųąs }$ny- 
ga. Jo žmona buvo moderniškai išmoks
linta moteris, ir jiedu ilgokai pagyven
davo kalnuose, kaip tokie atšaliečiai 
mokslinčiai, turėdami su savim tik glėbį 
knygų ir patalinių rietimą.

Šitas sugabųs mokslininkas lygiai ais
triai mėgo taip senovės dalykus, taip ir 
moderninį mokslą. Jojo žmona daug pa
stangų dėjo, kad ypač jnergaitės gautų 
populiarų švietimą. Dar visai jaunaš bū
damas, Fu jau parodė savo veiklumą. 
Laike bokserų maišto, jis tapo paskir
tas sekretorium prie Juan šįkai’jaus. 
Tseng’as irgi dirbo Šikai’jaus valdžioj, 
tai jis ir supažindė Fu su Jao’u, Mulan’os 
tėvu. Jiedu ir tapo artimi draugai. Pas
kiau Fu padėjo organizuot ir mokyt; ka
reivius, tapo paskirtas švietimo direkto
riaus padėjėju. Jis įsteigė akademiją 
mergaitėms mokytojoms lavinti, o jo- 
žmona buvę ten perdėtinė.

Fu’o patariamas, Jao’as ir pasiuntė 
Mulan’ą į šitą pirmąją valdišką mergai
čių mokyklą. Fu taipgi supažindė Jao 
šeimą su labai supratingu vaikinu Lifu 
iš šečuen’o provincijos. Buvo šitaip.

(Daugiau bus)

VILNIES

KALENDORIUS
BAYONNE, N. J. ’
ALDLD 212 Kuopos

Kalakutienos Bankietas
Sekmadienį

Vasario 24 February
J. STANELIO ĮSTAIGOJ

HI-HAT
184 W. 54th Street

Prasidės 5:30 v. v.
Gera Vakariene, 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.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Kama 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

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

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

PALENGVINK KANČIAS

STRĖNŲ GĖLOS
Štai švarus, naujas būdas liuosuot 
paprast^ strėnų gėlą. Johnson’s 
Bapk Plaster! Lengvina skausmą, 
sustingimą, iveržinią. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

4

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- 
įęįtėš prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa- 
tąrnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt, Vernon St.
, PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

©

©

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-6043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius r
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 •
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Įrodytas Sovietų San
tvarkos Pastovumas, 

Sako Stalinas

subyrėtų, kaip milžinas ant 
molio kojų.

Taip buvo kalbama ne tik 
Vokietijoj, bet Francijoj, 
Anglijoj ir Amerikoj. Da
bar galime pasakyti, jog 
karas padarė tokias kalbas 
juokingomis. Karas parodė, 
jog Raudonoji Armija yra 
pirmosios rūšies nąujovinė, 
armija su šių diėnų gink
lais, su geriausiai patyru
siais komandieriaisj su auk
šta dvasia ir aukštomis ko
vos kokybėmis.

Reikia neužmiršti, jog 
Raudonoji Armija yra ta 
pati armija, kuri visiškai 
supliekė vokiečių armiją, 
prieš kurią drebėjo visų 
taiką mylinčiųjų valstybių 
armijos. Taigi dabar vis 
mažiau ir mažiau randasi 
Raudonosios Armijos• kriti
ku.

(Bus daugiau)

Į Aukštąjį Mokslą

(Tąaa nuo 1-mo pusi.)
Karas parodė, jog sovie

tinė daugelio tautų santvar
ka sėkmingai išlaikė bandy
mus, dar labiau sustiprėjo 
karo metu ir įrodė, kad ji 
yra pilna gyvybės valstybi
nė sistema.

Daugiatautė mūsų vals
tybė išaugo ne buržuazi
niais pagrindais, kurie auk
lėja tautinio nepasitikėjimo 
jausmus ir vienos tautos 
priešingumą kitai; jinai iš
augo ant sovietinių pamatų, 
kurie išvysto draugiškumo 
jausmą ir brolišką bendra
darbiavimą tarp mūsų vaK 
stybės tautų.

Raudonoji Armija
Karinė mūsų pergalė 

reiškia, jog laimėjo ginkluo
tos Sovietų jėgos. Mūsų 
Raudonoji Armija laimėjo. 
Raudonoji Armija didvyriš
kai atsilaikė prieš visas ka
ro sunkenybes ir nelaimes 
ir visiškai supliekė mūsų 
priešų armijas. Tatai jau 
pripažįsta visi—draugai ir 
priešai.

O pirmiau daugelis pripa
žintų karo žinovų užsie
niuose dažnai sakydavo, kad 
jeigu vokiečių kariuomenė 
suduotų vieną smūgį, tai 
Raudonoji Armija, . girdi, įkers Lokalo 1-mo, AFL.

lį 4 v. » 

Streikuoja Kai Kurie 
Kepyklų Darbininkai
Dešimties kepyklų New Yor

ke darbininkai streikuoja už 
pakėlimą .algų po $6 per sa
vaitę ir nustatymą tam tikrų 
sąlygų - standardų. Iš karto 
reikalavo pakėlimų nuo $6 iki 
$11, bet dėl greitesnio užbai
gimo streiko sutiko nusileisti 
ant $6 pakėlimo visiems. Už- 
streikuotos šapos aptarnauja 
viešbučius ir restauranus.

Darbininkai yra nariai Ba
kery and Confectionery Wor-

Penkis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

3

ko iki stojamųjų egzaminų 
į aukštąsias mokyklas, turi 
būti vaisingai. .sunaudotas 
tam, kad dar likusieji abitu
rientai paskubėtų įteikti sa
vo pareiškimus aukštosioms 
mokykloms su reikiamais 
dokumentais. Vietos švieti
mo organų, o taip pat kom
jaunimo organizacijų ir at
skirų komjaunuolių uždavi
nys yra pasirūpinti ir viso
kiais būdais prisidėti prie 
to, kad nė vienas darbinin
kų, darbo valstiečių jaunuo
lis-jaunuolė, baigęs gimna
ziją, neliktų nepasinaudojęs 
ta didžia teise, kurią jam 
teikia tarybinė santvarka, 
teise mokytis aukštojoje 
mokykloje, teise pasiekti 
aukštąsias mokslo viršūnes 
ir kvalifikuotu specialistu 
stotį į savo tėvynės kūrybos 
darbą.

Tarybų Lietuvos aukšto
sios mokyklos, dėkingos 
Riaudonajai Armijai, drau
gui Stalinui už galutinę

Newark, N. J
TUOJAU DUODAMI 

DARBAI
DIKTAFONO OPERATORĖS 

$85 I SAVAITĘ 
RAŠTINĖS DARBININKĖS 

$25 J SAVAITĘ 
(Patyrimas nereikalingas)

Paatovūa darbai. PuikiatuiM darbo «ąly*M 
6 dienų savait4: pradedant pirmaštonhi, bal 
ariant penktadieniu, ®—6. Kreipkite | Mi 

Mathews, Alexander Hamilton Institute, 
71 West 28rd Street, New York. 

SPRING 7-1060.
_________________ ei I

MERGINOS IR MOTERYS U IKI 46 
Patyrimas nereikalingas. Maisto dirbtuvė, 
lengvas darbas, nuolat; >21.60. apmokamo* ' 

KvenUs, yra viršlaikių.
J. FERRY, 425 W. 1JTH ST„ N. Y._______________ 1

Sietyno Choras Veikia 
Pasirodys Scenoj

Sietyno Choro pamokos 
įvyksta kiekvieno trečiadienio 
vakarą, Lietuvių svetainėje. 
Gabiai, puikiai mokina Walte- 
ris Žukas. Dar visgi choras nė
ra skaitlingas visais balsais, 
ypatingai tenorais ir altais. 
Dar vis sunkoka susigraibyti 
nuo to laiko, kaip buvo per
traukęs pamokas, iš priežas
ties neturėjimo mokytojo per 
virš metus laiko.

Dar vos tik pradėjom susi
organizuoti, pamokas kelias 
tik turėjom, kaip štai gauna
me pakvietimą dainuot Laisvės 
bazare nedėldienį, vasario 24, 
puikiojoj Grand Paradise sa
lėje.

Mes kviečiame visus ir
sas, kurie pirmiau dainavote ir 
kurie nedainavote, ateiti į cho
rą. Padarykime Sietyną tradi- 
cijiniu choru, kokiu savo lai
kais buvo Sietynas.

Padarykime chorą tokiu di
deliu, skambiu, iš visų balsų 
po 10—15 dainininkų ir dai
nininkių, taip kad jo skambios 
dainos vėl skambėtų, kaip kad 
praeityje. Albinas.

Rašo Prof. J. Žiugžda .
ta ir iškelta eilė naujų jau
nų mokslo jėgų, ir šiandien 
jau beveik visos mūsų aukš
tojo mokslo specialybės ap
rūpintos parinktais būti
niausiais mokslo darbuoto
jais. Ypač rimtos mokslo 
jėgos vadovauja" gamtos, 
geografijos, fizikos, mate
matikos, chemijos mokslų 
specialybėms ir medicinos 
mokslo specialybėms (Kau
ne). Žymiai sustiprėjo Kau
ne technologijos ir staty
bos fakultetai. Dar turi ge
rokai pasitempti ir savo 
mokslini lygį pakelti istori
jos filosofijos (Vilniuje ir 
Kaune), teisės ir ekonomi
kos mokslų fakultetai.

Naujus mokslo metus mū
sų respublikos aukštosios 
mokyklos pradės jau su vi
siškai aiškiais, iš anksto nu- 
rhątytais pirmųjų ' 
studentų kontingentais. |

Tarybų Lietuvos aukšto
sioms mokykloms pirmieji 
po vokiškosios okupacijos 
mokslo metai praėjo sun
kiose atsikūrimo sąlygose. 
Joms teko kurtis nė tik tu
rint prie$ <akis savo rūmų 
griuvėsius, okupantų išvog
tas, sudaužytas mokslines 
laboratorijas ir kitas moks
lo institucijas, išdraskytas 
bibliotekas. Pirmaisiais at- 
sikuriamaisiais metais Lie
tuvos aukštosios mokyklos, 
be to, turėjo rinkti ir telkti 
į darbą okupantų išblašky
tą mokslo personalą, turėjo 
telkti į studijų darbą tuos 
besimokančios jaunuomenės 
likučius, kurie išsilaikė taip 
pat išblaškyti po fašistinės 
okupacijos siautimo. Nė vie
nas universitetas., dr, institu
tas, ar akademija, nė vie
nas fakultetas, ,<nė vienas 
kursas .negalėjo Turėti -bent 
kiek tiksliau. iš ’ ąhksto. nū^ 
Statyto ar' 1 numatyto stu
dentų kiekio. Visose aukš
tosiose mokyklose, visuose 
fakultetuose ir kursuose 
pereitais mokslo metais mo
kėsi tiek jaunimo, Įdek jo 
buvo išsiląikę per okupaci
jos siautimo laiką/ Ir, pvz., 
paskutiniuose įvairių aukš
tųjų mokyklų, jų fakultetų 
kursuose tesimokė labai 
maži kiekiai studentų, kai 
kuriuose fakultetuose vos 

■ po kelis, ir šiemet į Lietu
vos kuriamąjį darbą testoja 
labai mažas skaičius naujų 

’ aukštąjį mokslą baigusių 
; d a r b u o tojų — mokytojų, 
gydytojų, inžinierių ir kitų.

Taigi vokiškoji fašistinė 
okupacija skaudžiu smūgiu 
smogė Lietuvos aukštąsias 
mokyklas ir mokslo perso
nalo atžvilgiu, ir' studenti
jos atžvilgiu, be to, tre
jiems, ketveriems metams 
sutrukdė gausesnį aukštąjį 
mokslą baigusių specialistų 
išleidimą į kuriamąjį Tary
bų Lietuvos darbą.

Per 1(944-45 mokslo me
tus mūsų aukštosios 
kyklos, tarybinės santvar
kos gaivinamos^ Raudono-

kursu Per£al?> už suteiktas ra-
- į maus taikingo gyvenimo są-

O D M. UI 11 l/LA JLXV1X blHU dl LGlū« |-. • i • • •

Bolševikų partija ir tarybi- (į™' a‘

vi-

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

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

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
ri kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi-

’ deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
,| Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin- 
3 ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me

tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Table/.ėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes Apmokame.

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

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

mo-

STENOGRAFfcS
PATYRUSIOS' AR PRADINĖS

Gera alga; 6 dienos 9—6. ir kiekvienų trečių 
šeitodienj iki pietų; mala brokerage ttrga- | 
nieacija ; proga pakilimams: linksma apylinkė
H. MOSENTHAL & SON, INC. 
102 MAIDEN LANE, N. Y. C.

ROOM 1701.
BOWLING GREEN 9*4100

(»)

4.

MERGINOS (>)
Mokytis prie Siuvamų Mašinų. 70c j valandą. 

EAGLE BEEF CLOTH CO. 
315 Christopher Street, Brooklyn.

Dickens 6-9797.
<22

VALYTOJOS, Ofisų Namų. Naolat. 
62c | valandų.

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

■«

jiesiems 1945-1946 mokslo 
metams. Jos yra pasirengu
sios teikti mokslo žinias pla
čiausioms dirbančiųjų ma
sėms ir kūrybingai prisidė
ti prie vykdymo to uždavi
nio, kurį nužymėjo didysis 
Leninas tarybinės santvar
kos mokslui: “Dabar 
technikos stebuklai, 
kultūros užkariavimai 
visos liaudies lobis, ir 
šiol niekada žmonijos 
tas ir genijus nebebus pa
versti į prievartos priemo
nes, į eksploatacijos prie- 
m o n es” (Lėni no raštai, 
XXII t., 225 psl., rusų kl.).

nę vyriausybė nuosekliai 
vykdo draugo Stalino šau
kimą “sustiprinti kovą už 
darbininkų klasės ir valstie
čių dirbančiųjų sluoksnių 
kultūrinį pakilimą”, (Leni
nas ir Stalinas, Rinkinys 
veikalų VKP(b) istorijai 
studijuoti, III t., 1937), jo 
šaukimą jaunimui “... mo
kytis, mokytis, mokytis at
kakliausiu būdu”... (Leni
nas ir Stalinas, Apie jauni
mą, 1938). Ir Tarybų Lietu
vos aukštosioms mokykloms 
jau šiemet vyriausybės nu
statyti tokie studentų priė
mimo kontingentai, kurie 
kuone trigubai prašoka bet 
kada Lietuvoje buvusius 
studentų priėmimus prieš- 
tarybiniais metais. Nusta
tyti tokie kontingentai, ku
rie visiškai gali patenkinti 
visų baigusių gimnazijas 
jaunuolių veržimąsi į atitin
kamas specialybes ir kurie 
sudaro rimtą bazę parengti 
Lietuvai aukštai kvalifikuo
tų specialistų.

Aukštam kiekiui priima
mųjų studentų tvirtą pa
grindą sudaro tas faktas, 
kad ir sunkiose pirmųjų 
metų atsistatymo sąlygose 
Tarybų Lietuvos gimnazi
jos sugebėjo išleisti apie 
1800 gerai parengtų abitu
rientų. Be to, dar randas 
nemaža jaunimo, kuris ir 
anksčiau yra baigęs gimna
zijas, bet kuris okupacijos 
režimo buvo taip nublokš
tas, jog tik šiemet tegalės 
pasinaudoti tarybinės San
tvarkos teikiamomis sąly
gomis mokytis aukštojoje 
mokykloje.

Tarybinė santvarka pla
čiai atidaro Lietuvos aukš
tųjų mokyklų duris besimo
kančiam jaunimui, tam jau
nimui, kuris yra ginkluotas 

, brandos atestatais, kuris 
yra ištikimas tarybinei san
tvarkai, kuris yra pasiryžęs 
atkakliai mokytis ir savo 
įsigytomis mokslo žiniomis 
pasiaukojamai tarnauti ir 
dirbti savo tautai, savo ta
rybinei tėvynei. Iki šios die
nos tasai jaunimas jau gau
siai yra pateikęs savo pa
reiškimus su reikiamais do
kumentais įvairioms aukš
tosioms mokykloms. Tose 
mokyklose jau užregistruoti 
šimtai naujų kandidatų ma
tematikų,'fizikų, chemikų, 
gamtininkų, geografų, isto
rikų, -filologų, • teisininkų, 
ekonomistų, medikų, odon- 
tologų, farmacininkų, miš
kininkų, inžinierių, agrono
mų, veterinorių, menininkų 
specialybėms. Betgi, turi
maisiais duomenimis, . yra 
dar jaunuolių, nesuskubu
sių įteikti savo dokumentų. 
Tas neilgas l&ikas, kuris Ii-

Cleveland, Ohio
VISI 
visi 
bus 
nuo 
pro-

Pittsburgh, Pa

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRA!

i

PLOKŠČIŲ METALO DARBININKAI
Patyrę prie virtuvės įrengimų; mokama H 
aukščiausia alga; puikiausios darbo sąlygos, j 

Kreipkitės j
VIKING EQUIPMENT CO., 

315 NEW ST., NEWARK, N. J. ' 
ar skambinkite MARKET 2-5132. 

___________________________________ (43) '
1 ■ £

POLI6IIJOTOJAI
PATYRĘ

Metalinių Moteriškų Redikulių Frėmų I 
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

NUOLATINIS DARBAS
ROYAL SILATUR MFG. CO. 

391 MULBERRY ST. 
NEWARK, N. J.

_________  (41) |

f? *

Naujiena Clevelandiečiams
Virtinių vakarienė, žaislai 

ir šokiai. Visa tai tik už 60 
centų įžangos. Tai bus vasario 
17 d., White Eagle Hall, Kos
ciusko Ave. Pradžia 5 vai. 
vakaro. Rengia Amerikos Lie
tuvių Moterų Kliubas.

Visi mūsų kliubo rėmėjai, 
jūs žinote, kad moterys kliu- 
bietės darbščios kai bitės. Vi
sada pasirengusios rėmėjus 
pavaišinti skaniais valgiais. 
Taip ir šį sykį, nebūsite suvil- 
ti. žinote, kad kliubietės daug 
dirba ir aukoja dėl pagalbos 
Lietuvos žmonėms.

Atsilankydami į šį parengi
mą smagiai laiką praleisite ir 
paremsite tą mūsų prakilnų 
darbą. E. L. P.

Prie

\ - &KRIAUČIAI
Oirbti prie moteriškų custom tailor siutų ir 

koatų. Patyrę. Gera Alga.
CASOLA,

18 East 55th Stieet, N. Y. C.
_________________________ ________________<21. •

> ŠĖPŲ DARYTOJAI
SULEIDĖJAI

KREIPKITĖS S A.M. - 4 P.M.

MARINE BASIN CO. 
GALE 26TH AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.
__________________________________ («7)

{vairios Žinios
Neseniai pasimirė Izidorius 

Makaras, 69 metų amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo iš Viduklės pa
rapijos, Gruzdžių kaimo, Ra
seinių apskričio. Buvo senas 
Pittsburgh o gyventojas. Ilgus 
metus išdirbo “boiler šapoj.” 
Turėjo savo gražų namą ant 
Marhall Avė. Buvo vedęs tris 
kartus. Paliko moterį, sūnų ir 
dukterį pirmos pačios ir vieną 
podukrą. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis Šv. Kazi
miero kapinėse.

Binghamton, N. Y PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 
17 d. vasario, 2 vai. dieną, Draugijų j? 
salėje. Užėmus man vietą fin. raSt., 
radau pagal knygas, kad dar nekū- 
rie nėra užsimokėję už 1945 m. ir 
taipgi labai maža dalis narių užsi
mokėjus už 1946 metus. Progreso 
laikais tokie dalykai neleistini ir 
šiuomi raginu visus narius ir nares B 
pribūti susirinkime, užsimokėti duo- > 
klės 
Fin.

Paskutinis Pakvietimas
LPT Komiteto vietinio sky

riaus rengiama vakarienė 
įvyks vasario 16 d., Lietuvių 
svetainėje. Gaspadinės rengia
si pagaminti gardžių valgių, 
įžanga $1.

O kurie nevalgysite, taipgi 
prašome atsilankyti. įžanga 
veltui. Bus muzika. Kurie my
lite, galėsite pasišoktu

Parengimas prasidės 6 vai. 
vakare. Pelnas eis Lietuvos 
žmonių medikalei pagalbai.

Nuoširdžiai užprašome visus 
dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti. Tuo pačiu sykiu pa- 
remsite labdaringą darbą.

J. K. Navalinskiene.

piamos, mokslo persohalo, 
studentijos ir visuomenės 
darbu atstatomos, bolševikų 
partijos ir tarybinės vy
riausybės visais atžvilgiais 
stipriai remiamos, didele 
dalimi užsigydė hitlerininkų 
padarytas kruvinas žaizdas, 
atstatė iš griuvėsių ir mo- 
bilizavosi visus savo resur
sus tinkamai pasirengti 
naujiems mokslo metams. 
Kai kurios jų, pvz., Kauno 
Valstybinis U n i versite tas, 
dėka partijos ir vyriausy
bės rūpesčių, žymiai išplėtė 
savo materialinę bazę — 
jam vyriausybė perdavė bu
vusius Finansų Liaudies, 
Komisariato rūmus Micke
vičiaus gatvėje ir buv. Že
mės Banko rūmus. Vilniaus 
Valstybinis U n iv ersitetas 
atsiremontavo c e n t r inius 
rūmus Universiteto gatvė
je, remontuojasi okupantų 
labai s u g riautus rūmus 
Naugarduko gatvėje ir tt. 
Kiek sunkiau tuo tarpu te
bevyksta atsistatyti Vil
niaus Valstybiniam Pedago
giniam Institutui, kuriam 
vokiškoji okupacija ypač 
sunkius smūgius sudavė. 
Betgi daroma visa kas, kad 
ir ši aukštoji mokslo įstai
ga susikurtų tinkamas dar
bo sąlygas.

Per praėjusius mokslo 
metus mūsų aukštosios mo
kyklos žymia dalimi atsikū
rė ir mokslinių kadrų at
žvilgiu. Surinkti okupantų 
išblaškytieji senieji Lietu
vos. mokslininkai, pakvies-

pasimirė 
apie 56 
sirgo li-

Taip pat neseniai 
Kazimieras Budris, 
metų amžiaus. Ilgai 
goninėj. Užsiėmimu buvo par
davėjas. Paliko moterį, ketu
rias dukteris ir sūnų, taipgi 
brolį Antaną ir seserį Rockie- 
nę.

ir knygą atsiimti. — J. Danta, 
Sekr. (37-38)

MIAMI, FLA.
Sekmadienį, vasario 17 d. įvyks 

metinis piknikas, 2 vai. dieną. Tope- 
tų Moons Salėje, S. W. 4th ir 8th 
gatvėse. Bus šokių, dainų, valgių ir 
kitokių pavaišinimų. Kadangi dabar
tiniu laiku yra privažiavę daug lie
tuvių iš visų kolonijų, tad susirinkę 
sausio 27 d. vienbalsiai nutarėme 
suruošti pikniką. Kviečiame daly
vauti. (37-38)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 14 d., 8 v. v., 318 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti. — Val
dyba. (37-38)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp, susirinkimas 

įvyks vasario 17 d., 11 vai. ryto, 
3014 Yemans. Visi nariai būkite, nes 
yra daug svarbių klausimų aptarti. 
— Sekr. (37-38)

SHENANDOAH, PA.
šeštadienį, vasario 16 d. įvyks Ba

lius, West End Hall, West Center 
St. įžanga 5Oc. Rengia ALDLD 17 
kp. Rengėjai kviečia visus dalyvau
ti. — Valdyba. (37-38)

hartfordTconn.
LDS 79 kp. rengia didelį metinį 

balių su šokiais, bus geri muzikan- ' 
tai, gros polkas ir valcus. Taipgi tu
rėsime įvairių gėrimų ir valgių, 
įvyks vasario 17 d., 3 vai. dieną. 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. — Kviečia Rengėjai.

(37-38) S

Hartford, Conn

sugrįžęs

'<■ ’ ■■■ \J; y

Pasimirė Ignas Sauliunas iš 
Donorą* Pa. Buvo apie 60 me
tų amžiaus. Buvo Lietuvių Pi
liečių Kliubo nariu. Paliko mo
terį ir podukrą Ribinskienę.

Vėl serga LDS 160 kuopos 
pirmininkas K. Kairis. Buvo 
pradėjęs dirbti ir vėl atkrito. 
Guli lovoj. Sako, turi plaučių 
plėvės uždegimą.

i- ‘t

Teko sužinoti, kad Donores 
Kliubo narys Jonas Urbaitis 
neteko kojos. Koja buvo už
sinuodijus. Buvo pjauta net 
du kartus. Jonas Urbaitis bu
vo senas Donoros gyventojas. 
Išaugino gražią šeimą.

Fersodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bearus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-3173 ATDARA VAKARAIS

Parvažiavo iš Filipinų mū
sų geras veikėjas kareivis Al
bertas Mikieka. Apsilankė pas 
mane, pasiėmė antrašus Lais
vės skaitytojų, visų mūsų LDS 
kuopų veikėjų, ir pasižadėjo 
aplankyti LDS narius kas dėl 
didesnio veikimo Pittsburghe 
ir apylinkėj. Vėlinu jaunuoliui 
geriausio pasisekimo.

Taipgi sužinojau, kad LDS 
145 kuopos narys Stonis Pau
lauskas, West Caršon (Pitts
burghe) apsivedė su mūsų vei
kėjų Moseikių dukteria. Abu 
yra LDS nariai.

D. P. Lekavičius.

Laisvės Choro Žinios
Sausio 30 d. Laisvės Cho

ras dainavo Rusų tautiškam 
name, Village St. Gražiai pa
sirodę, ačiū mūsų naujai cho
ro vedėjai Mrs. Wilma Hollis 
iš Windsor, Conn. Ji pradėjo 
chorą mokyti su pradžia šių 
metų.

Taipgi garbė už tai tenka 
ir mūsų pianistei Miss Mary 
Karpen,. kuri atvyko iš Maine 
valstijos ir čia apsigyveno, ir 
jau per keletą mėnesių čia 
chore dalyvavo.

Iš karinės tarnybos sugrįžo 
trys choro nariai: PFC Carl 
Kish kūnas, PFC John Kishku- 
nas ir PFC Stanley Barzdelis.

Tarpe naujų narių mes tu
rime: Mr. Joseph Thomas, 
Miss Anne Barzdelis, Mr. ir 
Mrs. Wm. Slipauskas, Miss 
Isabelle Subach ir Mrs. Grace 
Gailen.

Choras taipgi nori išreikšti 
padėką jūreiviui John Roman 
už lankymą visų chorų prakti
kų, kuomet jis buvo 
namo paviešėti.

Ko visi choro nariai trokš
ta, tai gauti daugiau narių į į 
chorą. Jeigu jums patinka dai- 
navimas, ateikite į choro prak- . 
tiką kiekvieno trečiadienio 
vakarą. O kad patraukti dau
giau žmonių pas mus ateiti, 
tai užkandžius duodame vel
tui. Choro Koresp.



LAISVES
kitokių

BAZAR AS Joseph Garszva

Visas tris dienas bus šokiai 231 Bedford Avenue

dainų programa

PAWNS RADIO ORKESTRĄ
Gros šokiams visas tris dienas

MIRE
am

Tel. ST. 2-8842

‘VW’

Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

East New York ir
Richmond Hill

A.'. ‘

Danielius Jankeliūnas 
Svečiuojasi pas Tėvus

AFL Malioriai Remia 
CIO Streikierius

Al. Deikus Jau 
Kapitonas

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

9—12 ryte
1— 8 vakare

Brooklyn 11, N. T.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Jaunimo Protestas dėl 
Freeport Policijos 

Brutališkumo

Valandos
Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tęl. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

IŠ anksto pasiruoškime tam gražiam parengimui. Daly
ve tikit visi. Pasilinksminkit ir paremkit savo dienraštį

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

Grand Paradise Salese
318 Grand Street Brooklyn, N. Y

Šeimyniškas Vakaras 
Su ProgramaTammanei Nepavyko 

Steel Numesti nuo 
Baloto

Pranaitienė Turėjo 
Operaciją

grupių ir 
Iš senų 
naujus

Viskas Uždaryta, Neva 
Dėl Streiko

VISAIS VAKARAIS ĮŽANGA 
TIK 35c ASMENIUI

Brooklyno Maliorių Lokalas 
1507, AFL, pareiškia, jog už
gina CIO auto, elektristų ir 
plieno darbininkų streikus. 
Taipgi sukėlė $100 streikierių 
paramai. Jie rėmė ir ką tik 
pasibaigusi Western Union 
streiką.

Daug suaukotų daiktų, kurie bus išparduoti gan 
prieinamom kainom.

Valkų Ilgų specialistas 
’ nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

visiškai netrūksta, 
laiku miestan pri- 
anglį traukiniais, 

mainieriai ne- 
Gelžkelių laiveliai

Mr. ir Mrs. Kampf, 671 W. 
162nd St., New Yorke, pir
madienį radę jų virtuvės lan
gų atplėštą ir iš namų išneštus 
kelis brangakmenius, vertės 
$5,800. Kampf, brangakmenių 
apdirbėjas, turėjęs juos na
mie apšlipuoti, sudėti į rėme
lius.

S. P. ZUBAVIČIUS
LIETUVIS TAKSŲ 
AKAUNTENTAS

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

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais, o sekmadieniais visą 
dieną.

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

Įsitėmykite Antrašą:
111 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.

Iš National Teatro kasos bu 
vo išplėšta $6,086 pereitą sa 
vaite.

Šio šeštadienio vakarą, va
sario 16-tą, Brooklyno ir apy
linkės lietuviai turės gerą pro
gą susieiti savo draugus ir pa
žįstamus Laisvės salėje ir ten 
skaniai pavalgyti ir išsigerti.

Vakarėlis yra rengiamas 
tikslu sukelti dalį tos sumos, 
$30,000, kur yra jau renkama 
dėl įrengimo Tiriamosios Me
dicinos ir Vėžio Ligos Labora
torijos tam Institute, kurs yra 
rengiamas Vilniuje.

Draugai lietuviai ir lietuvai
tės, ateidami į tą parengimą, 
atneškite naujų ir dėvėtų dra
bužių ir-batų. Ten bus stalas 
ir visokios dėl Lietuvos žmo
nių bus priimta aukos. Mūsų 
geros gaspadinės jau priža
dėjo pagaminti skanių valgių, 
kas visus patenkins.

Pradžia 7:30 vai. vakare, 
Laisvės salėje. Įžanga visiems 
veltui.

Kviečia,
LPTK, Brooklyno 
Skyrius.

American Youth for Demo
cracy, New Yorke, nusprendė 
savo masinį mitingą šį penkta
dienį, Washington Irving High 
School auditorijoj, Irving Pla
za, paversti į protesto mitin
gą prieš Freeport policijos 
brutališkumą. Originaliai mi
tingas buvo šauktas Negrų Is- 
torijos Savaitės proga.

Freeporte prieš savaitę buvo 
nušauti du broliai Fergusonai, 
vienas kariškis, kitas vetera
nas, trečias jų brolis pašautas, 
o ketvirtas areštuotas, kalti
nant netvarkiamc elgesyje. To 
miestelio gyventojai masiniai 
užtaria vaikinus ir reikalauja, 
kad jų šovėjas policistas Jo
seph Remeika būtų suspenduo
tas iš tarnybos ir patrauktas 
atsakomybėn. Jie sako, kad 
blogdarybė padaryta dėl dis
kriminacijos.

Net kolegijų studentai esą 
reikalingi gydytojų ir dijetis- 
tų įkalbėjimo, kad įprastų 
sveikai valgyti. Merginos la
biau alkstančios — gal ne tiek 
dėl nežinojimo, kiek iš baimės 
nutukti. Vaikinai nutukimo 
mažiau bijo.

Neseniai mirusi Detroite 
Mrs. R. V. Hauss buvo pirmo
ji moteris įvesdinus $100 į For
do Motorų Kompaniją. Ta jos 
šimtinė buvo išauginusi $260,- 
000 vertės turtą. z

Lietuviškas .

TRAKTYRIUSPraeitą šeštadienį teko su
sipažinti su jaunu lietuviu, Da
nielių Jankeliūnu, šis jaunuo
lis tik ką parvyko iš Pacifiko 
—iš tarnybos laivyne — trim 
savaitėm pasisvečiuoti pas tė
vus—Andrių Jankeliūną, gy
venantį .New Milford, N. J. 
Pacifiko vandenynuose Danie
lius išbuvo 23 mėnesius. Lai
vyno tarnyboje šis jaunuolis 
jau gerokai atsižymėjęs — 
ant. rankovių turi dvi eiles 
auksinių juostelių (bands) ir 
taipgi auksines žvaigždes. Pa
sisvečiavęs namie 3 savaites, 
Danielius vėl grįš tarnybon.

Capt. Al. Deikus

Daugeliui brooklyniečių pa
žįstamo Alekso Deikaus (dir
ba Piliečių Kliube) sūnus Al
fonsas rašo tėvui, jog neseniai 
tapęs paaukštintas tarnyboje 
ir dabar jau kapitonas. Alfon
sas tarnauja inžinierių korpu
se ir dabar randasi su Ame
rikos okupacine armija Vo
kietijoj, Heidelbergo apylin
kėje.

Kapt. Deikus rašo, kad šį 
pavasarį arba vasarą tikisi su
grįžti į Ameriką, užbaigęs sa
vo tarnystę.

Beje, viename savo laiške 
kapt. Deikus rašo, jog šių me
tų, sausio 10 d. jam tekę ma
tyti pakariant vieną vokietį. 
Vokietį amerikiečių karinis 
teismas nusmerkė pakart už 
tai, kad jis dar karo laike už
mušęs Amerikos kareivį. Al
fonso inžinierių daliniui reikė
jo padaryti .platformą ir kar
tuves, ant kurių tas nusiverk
tasis vokietis pakartas.

Linkime kapt. Deikui lai
mingai atitarnauti ir sugrįžti 
pas savo tėvą ir draugus.

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarp* Harrison tr Marcy Area.)

BTKLYN, N. T.

Mieste ne tik nėra “kuro 
krizės,“ bet miestas dar nėra 
nei arti tos krizės, pareiškė 
John Meldon, darbininkų laik
raštyje Daily Worker. Jis 
griežtai užreiškė, kad toji ne
va stoka yra prasimanyta tiks
lu sukurstyti žmones prieš 
porto laivelių (tug boats) 
streikierius.

Kokie tam faktai? Meldo- 
n’as pateikia daug faktų. Ji
sai rašo:

Aliejaus
Bayonnej, Constable Hook Bay 
ir kitur 
braška 
lengvai gal 
Tuneliu 
Tidewater 
trokais.

New Yorko miesto majoras 
įsakė uždaryti šokių ir susirin
kimų sales, teatrus, restaura- 
nus su barais, biliardus ir ki
tas pasilinksminimo vietas 
tikslu taupyti kurą. Leista res- 
tauranai duodantieji tik val
gius. Nepaprasta padėtis veiks 
iki sekamo pranešimo.

Susisiekimd priemonės, svei
katos ir saugumo įstaigos vei
kia po senovei, taipgi leista 
išleidinėti laikraščius.

Anglies 
Visu karo 
veždavo 
Gelžkeliečiai ir 
streikuoja 
irgi nėra užstreikuoti.

“Tai kas pila ugnį ant gal
vos porto laivukų streikie- 
riams?“ klausia’ Meldon. Kas 
stovi užpakalyje tos niekad 
pirmiau negirdėtos kampani
jos sukelti publikos isteriją 
prieš streikierius? Ar majo
ras O’Dwyer žino faktus, ar 
gal jį tūli jo patarėjai suve
džioja ?

Meldon nurodo, kad jis ty
rinėjo, tarėsi su tais žmonė
mis, kurie žino padėtį, tačiau 
kuro krizės nesurado.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių

apylinkėj net siūlės 
nuo perpildymo. Jį 

atvežti Holland 
milžinais Standard, 

Gulf kompanijų

& CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naująs Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN C, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

New Yorko Tammany Hall 
buvo pasimojusi numesti nuo 
baloto Johannes Steel, darbie- 
čių kandidatą į kongresmanus 
iš 19-to kongresinio distrikto. 
Specialiai rinkimai įvyks šio 
mėnesio 19-tą.

Tammanės politikieriai ar
gumentavo, kad Steel, buvęs 
išsiėmęs pilietybę po vardu 
Herbert Steel, o kandidatuojąs 
kaipo Johannes Steel. Buvo 
spaudoje keliama prieš jį ka
čių batalija, kad jis esąs sve- 
turgimis ir dar koks “šleivas“ 
(dėl to vardo). Steel ir jį iš
stačius! Darbo Partija argu
mentavo, kad čia iškelta an
traeilės pilietybės sveturgi- 
miams klausimas ir kAipo 
prieš tokį kovojo.

Vasario 11-tą byla svarsty
ta pas Vyriausio Teismo tei
sėją William Hecht, Jr. Teisė
jas atsisakė Steel numesti nuo 
baloto. Jis pareiškė, kad na- 
turalizuoti piliečiai turi “tas 
pačias teises ir privilegijas, 
kaip čionai gimę piliečiai.“

kros Kuro Stokos Nėra 
Sako Korespondentas

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Vera Pranaitienė (Pruni- 
tis) pereitą savaitę turėjo ope
raciją. Randasi Mary Imma
culate ligoninėje, 152-11 89th 
Ave., Jamaica, L. I. Lankymo 
valandos kasdien 2—3 vai. po 
pietų ir 7—8 vakare. -

Linkime greit pasveikti.
Pranaitienė, buvusioji mi- 

nersvillietė, yra ilgametė dien
raščio Laisvės skaitytoja ir or
ganizacijų narė. Sveikatai ir 
sąlygoms leidžiant, prieš ke
letą metų,, daug veikė su Liau
dies Teatru, gabiai vaidindaT

F. W. Shalins 
(Shalinrfkas) 

Funeral Home

Vasario 7 d., LDS 13 k p. tu
rėjo savo susirinkimą, kuriame 
buvo nominuota LDS Centro 
valdyba ir buvo renkama kuo
pos valdyba šiems metams. 
Kaip kiekvieną metą, taip ir 
šiemet, kuomet prisieina rink
ti kuopos valdybą, tai labai 
mažas skaičius narių atsilan
ko į susirinkimą. Ir iš atsilan
kiusiųjų labai sunku sudaryti 
valdybą, nes niekas nenori 
apsiimti, o ypač finansų se
kretoriaus vietai. Ir atrodo, — 
tas pasireiškimas ne vien tik 
mūsų kuopoje, bet per visą or
ganizaciją.

Atrodo, kad Centro valdyba 
ir ateinantis suvažiavimas tu.- 
rėtų ka nors tokio rimto da
ryti, kad pertaisyti mokesčių 
ėmimą iš narių kuopose. Per
taisyti mokestis taip, kad kuo
pų sekretoriam nereikėtų tuos 
mokesčius taip ^kirstyti. Da
bartinė sistema yra gana pai
ni ir užima gana daug laiko. 
Ta /ilga, kokią sekretorius gau
na iš kuopos, toli gražu nepa
dengia nė dalies jo sugaišto 
laiko, kurį jis turi pašvęsti, 
kad atlikti savo pareigas.'LDS 
kuopos turėtų tą dalyką pla
čiai išdiskusuoti savo susirin
kimuose ir pateikti savo pla
nus Centro valdybai ir atei
nančiam suvažiavimui.

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

ir kitokį žaislai.

TXT RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLINE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Atdara kas dieną nt naktį apart sekmadienių

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

Greer Garson ir Clark Gable scenoje iš audringai meiliškos filmos “Adven 
ture,“ rodomos Radio City Music Hall, 6th Ave. ir 50th St., New Yorke. Taipg 
yra įdomūs scenos aktai.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Peter Bubnis, 87 m 
žiaus, gyveno 162 Metropoli
tan Ave., Brooklyn, N. Y., mi
rė vasario 12 d., namuose. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave. Laidotuvės įvyks vasario 
15 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
sūnų Peter, kitą sūnų Charles, 
gyvena Kalifornijoje, ir duk
terį Eva Bartulis. Velionis at
vyko iš Lietuvos į Brooklyną 
1880 metais.

P. Bieliauskas, dar randasi 
ligoninėje. Atrodo, ir jam ope
racijos pavyko sėkmingai, už 
keletos dienų tikisi sugrįžti į 
namus iš ligoninės.

Mūsų LDS kuopa nutarė nu
sipirkti vieną Laisvės namo Še
rą ir paremti Laisvės bazarą 
su‘$5.

ALDLD 185 kp. jau įsigijo 
Laisvės namo Šerą ir, nėra 
abejonės, kad ir ji parems 
Laisvės bazarą savo ateinan
čiame susirinkime.

M. Klimas.

Kuopos narių stovis yra ge
ras, nė vieno nesiranda su
spenduoto. Pereitais metais 
kuopa nustojo vieną narį, mi
rė Juozas Valutkevičius. žino
mi laiku yra keletas sergan
čių ar sirgusių narių.

J. Ruseckas sirgo apie 5 
savaites kraujo užnuodijimu. 
Jisai yra pilnai pasveikęs ir 
jam pašalpa ligoje išmokėta.

Mūsų vakarienių darbščioji 
gaspadinė draugė Sadauskie
nė per ilgą laiką nesijautė1 ge
rai, vis sirguliavo ir galutinai 
turėjo pasiduoti operacijai. 
Operacija buvo pasekminga ir 
draugė sugrįžo iš ligoninės į 
savo namus, 642 Belmont 
Ave., 10 d. vasario.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

flEY. sudarau 
rikoniškais

>••• ^alui
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavojų 

'• įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampas Broadway ir Stone Ave.

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191




