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džius berašant, dar ne

Coughlinui pinigus už pro-

(Tąsa 5-me pusi.) ; puslapyje. •ORAS.—Būsią lietaus.

išgavo iš kompanijos page- Tų buveine N. YORKE 
vintą pensijų planą — kom-
janija pakelia pensiją iki 
f34 per mėnesį ir neatmuš 
įuo pensijos tų pinigų, ku
kiuos darbininkai gaus pa-

tui užgirt Pauley. Ickes bu
vo Roosevelto politikos rė
mėjas valdžioj.

Pagaliau po daugelio mėne
sių Jungtinių Valstijų federa- 
lė vyriausybė nutarė, kad bū
tų imtasi darbo skubiai pasta
tyti 2,700,000
Tam darbui vadovauti paskir- 

• tas Mr. Wilson Wyatt’s.
Namai turi būti statomi. 

Medžiagų, pinigų ir darbo jė
gų turitne pakankamai. Ir na
mų kainos turi būti prieina
mos vidutiniam darbo žmogui.

N. Y. valstijos Darbo Fe
deracijos centras nutarė 
remt CIO plieno streiką.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

KRISLAI
Hitlerio Planai.
Statys Naujus Namus.
Komunistai Italijoj.
Hitleris ir Lenkų Kunigai.
“Doleriai” Vokietijoj.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

LAISVE-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Fastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 0, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Vokiečių feldmaršalas — 
generolas F. von Paulus, ku
rio armija apguldinėjo Stalin
gradą, o vėliau buvo Raudo
nosios Armijos ofensyvo ap
supta ir suimta, liūdijo Nu
renbergo teisme.

Jis sakė, kad Hitleris ir ge
nerolai Herman Goering, Wil
helm Keitel ir Alfred Jodi su
planavo slaptą užpuolimą ant 
Sovietų Sąjungos-' dar rugsėjo 
3 d., 1940 metais. Jis dabar 
kaltina buvusius savo sėbrus 
už tą piktadarystę.

Romoj įvyko Italijos Komu
nistų Partijos kongresas. Par
tija jau turi 1,700,000 narių. 
Tik pagalvokime, Italijoj, ku
rią nuo “komunistų apvalė’’ 
Mussolinis, Kom. Partija veik 
dviejų milionų narių! Partijos 
įtaka auga. Partija rodo Ita
lijos žmonėms kelią į laimingą 
gyvenimą iš tos baisios padė
ties, į kurią šalį įvėlė fašisti
nis gengsterizmas.

Italijos Komunistų Partija 
kelia protestą prieš Jungtinių 
Tautų, vyriausiai Anglijos, są
lygas, kuriose dabar yra Ita
lija. Komunistai nurodo, kad 
viešpatauja lenkai fašistai, 
kad kelia galvą monarchįstai 
ir Mussolinio plauko fašistai. 
Tam reikia pastoti kelią, rei
kia, kad Italija atgautų pil
nas nepriklausomybės teises.

Anglija atšaukė iš Graiki
jos savo generolą R. Scobie ir 
jo vieton siunčia gen. K. N. 
Crawford’a. Matyti, tą daro 
todėl, kad generolas Scobie 
buvo susijungęs su Graikijos 
fašistais kovoj prieš demokra
tiją. Jo baisiai neapkenčia 
Graikijos žmonės. Graikijos 
žmonės buvo išraše jų nužudy
tų giminiu krauju reikalavi
mus: “Laukan anglus fašistų 
bernus!’’ “šalin iš Graikijos 
anglus!’’

Nurenbergo teisme iškelta 
faktai, kad Hitleris ir jo nacių 
gauja ruošėsi lenkus palaikyti 
tik darbo galvijų vietoj. Kuris 
tik bandys kovoti už išsilaisvi
nimą, toki išnaikinti.

Kas liečia lenkų kunigų, tai 
Hitleris buvo patvarkęs, kad 
jiems mokėti algas, bet jie turi 
taip mokyti, kaip naciai nori 
—palaikyti lenkus religinius ir 
tamsumoj.

Sovietų mokslininkai įrodė, 
kad laipsniškai atšildinėja Si
biras ir kiti Sovietų Sąjungos 
šiauriniai plotai. Virš 1,000 
oro užrekordavimo stočių su
rinko faktus, kurie parodo tą 
atšilimą.

★ ★ ★
Pasirodo, kad Amerikos ka

pitalistai yra įdėję į fabrikus 
ir dirbtuves Vokietijoj apie 
$1,300,000,000 kapitalo. To
dėl jie ir jų politikai labai 
dažnai kelia triukšmą, kada 
Sovietų Sąjunga pasirengia iš
vežti vieną ar kitą fabriką, 
kaip atlyginimą už tas skriau
das, kurias nacių armija pa
darė Sovietų Sąjungai.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtad., Vasario-February 14, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXVIIL I

Vengrijos Fašistai 
Sukėlė Riaušes

Budapešte
Sveikino Išdavikus, Puolė 

Socialistus, Komunistus
Budapest. — Keli šimtai 

vengrų fašistų, išėję po ar
kivyskupo Mindszenthy pa
maldų, metėsi mušti gatvė
se socialistus ir komunis
tus. Jie šauksmais sveikino 
skiriamą į kardinolus arki
vyskupą ir buvusius fašis
tinius Vengrijos premjerus 
Belą Imredy ir Ferencą 
Szalasy. Kai kurie riauši
ninkai areštuoti. j

Liaudies teismas sostinė
je Budapešte yra nusmel
kęs Imredy mirt, kaip ša
lies išdaviką naciams. Sza
lasy dar laukia teismo kaip 
išdavikas.

Apsikeitimas Vengrais ir 
čechoslovakais

Praga. — Čechoslovakija 
ir Vengrija susitarė, kad ly
giomis bus vengrai persiun
čiami iš Čechoslovakijos į 
Vengriją, o čechoslavakai iš 
Vengrijos į čechoslovakija.

Atšauktas Pittsbur- 
gho Elektros 

Streikas
Pittsburgh, ra,, vas. 

—Trečiadienį atšauktas 
400 darbininkų streikas 
prieš . Duquesne elektros 
kompaniją, ir darbininkai, 
n e p.r i klausomosios unijos 
nariai, grįžta dirbti. Prasi
dėjo naujos derybos tarp 
darbininkų atstovų ir kom
panijos. Derybose tarpinin
kauja valdžios atstovai.

Streikas buvo sustabdęs 
elektros šviesą ir gatveka- 
rius Pittsburghe ir apylin
kėje su pusantro miliono 
gyventojų.

Sovietų Sąjungoje milionų 
kopijų skaičiuj yra išleisti 
Amerikos žymių rašytojų vei
kalai, kaip Mark Twain, The
odore Dreiser, Hemingway, 
Steinbeck, Jack London ir ki
tų. Bendrai, 196 amerikiečių 
rašytojų įvairios knygos yra

LA ,
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New Yorko norto laiveliai-traukliai (tugboats) ilsisi jų vairuotojams sustreikavus 
už 40 valandų savaitę ir priimtiną pakilimą algų. Prieš juos komercinė spauda 
kelia didžiausi lermą, bet, ar jūs manote, kad neužtenka 40 valandų savaitės da
bartinėse sąlygose, kada milijonai žmonių jau randasi bedarbiuose? Streikieriai yra 
nariais Int. Longshoremen’s Ąss’n Lokalo 333.

Ęhila. Važiuotės Dar
bininkai G r e i t a i

Laimėjo Streiką
Kompanija Pripažino CIO Uniją, Pridėjo po 12 Centą . 

Valandinės Algos; Sutiko Pagerint Pensiją Planą
buvo pasimojus. Darbinin
kams pakeliama alga po 12 
centų per valandą.

Michael J. Quill, CIO Va- 
žiuotės Darbininkų Unijos 
centro pirmininkas, New 
Yorko miesto tarybos na
rys, kalbėdamas streikierių 

i susirinkime,

Philadelphia. — CIO Va
žiuotės Darbininkų Unija 
per 48 valandas laimėjo 
streiką Philadelpbijoj. Vie
tinės unijos pirmininkas Jo
seph B. Dougherty vas. 12 
d. pareiškė, jog Transpor
tation kompanija priversta 
“visiškai pasiduoti.” j susirinkime, ragino

Kompanija be derybų be-; priimti tokias sąlygas strei- 
veik pilnai pripažino CIO kui baigti. Jis pareiškė, jog 
uniją, o dėl šimtaprocenti- i darbininkai laimėjo dar pir- 
n i o. unijos pripažinimo mą pergalę prieš Philadel 
įvyks derybos rugpjūčio phijos Transportacijos 
mėnesį. Pagal streiko baigi-1 kompaniją. Jie entuziastiš- 
mo sąlygas, visi 10,000 dar- ‘ kai sveikino Quill’ą. 
bininkų, apart 200, turi pri- i-------------------
klausyti ^unijai. Darbininkai LAIKINĖ JUNGT. TAU*

1

Rooseveltienė Užtaria Fašistinius |
Lietuvius. Lenkus ir Kitus Panašius >

Pabėgėlius Vokietijoje ‘
London, vas. 13. — Jung

tinių Tautų susirinkimas 31 
balsu prieš 10 atmetė So
vietų delegatų pasiūlymus 
dėlei pabėgėlių tvarkymo 
vakarinėje Vokietijos pusė
je ir dėlei jų grąžinimo na
mo. Sovietų pasiūlymą rė
mė ypač Jugoslavijos ir 
Lenkijos delegatai. Fašisti
nių Lenkijos, Lietuvos, Ju
goslavijos ir kt. kraštų pa
bėgėlių “teises” ir “pakan
tos” reikalą ypač gynė Ele-

J - - — L

Jungi. Tautu Susirinkimas 
Atmete Verstiną Pabėgę-- 

liy Grąžinimą Namo '
VIŠINISKIS SARO, TOKS 
FAŠISTŲ GLOBOJIMAS
PRIMENA MUNICHĄ

lose propaganda prieš bet 
kuhią Jungtinę (Tautą; per- 
vest pabėgėlių stovyklas į 
žinybą tų kraštų, iš kur jie 
pabėgę, ir “atiduot kvislin- 
gus, išdavikus ir karinius 
kriminalistus, kurie dangs
tosi pabėgėlių skraistėmis.”

Rooseveltienė sakė, kad , 
tai, girdi, būtų “žmogaus 
teisių ir laisvės aprėžimas,” 
ir pastatė klausimą: Kas 
būtų, jei pabėgę Ispanijos

(Tąsa 5-me pusi.)

anora Rooseveltienė, viena 
iš Amerikos atstovų.’

Sovietų delegacijos galva 
Andrius Višinskis reikalavo 
uždraust pabėgėlių stovyk-

London, vas. 13. — Jung
tinių Tautų susirinkimas 
didžiule balsų dauguma pa
rinko New Yorką kaip lai- 

socialės apdraudos įsta- kinį Jungtinių Tautų Orga
ns, kaip kad kompanija nizacijos centrą.

Argentina Yra Pavojingas Naciu ir Ju 
Galingu Biznių Lizdas, Kaip Atrado 
Amerikos Valstybės Departmentas

ANGLAI ŠAUDO 
DEMONSTRAN
TUS INDIJOJ

Pasitraukė Vidaus Rei
kalų Sekretorius 

Harold Ickes

TĘSIASI EGIPTO 
SĄJŪDŽIAI PRIEŠ 
ANGLUS

Kalkutta, Indija, vas. 13. 
—Anglų kariuomenė trečia
dienį nušovė dar keturis 
demonstrantus. Diena pir
miau buvo nušauta 14 in
dėnų. Keli šimtai sužeista 
per dvi dienas, beslopiri^rit 
anglams riaušes Kalkuttoj, 
Bombay, New Delhi ir ke
tuose Indijose miestuose. 
Anglai įvedė karo stovį. Jie 
sako, riaušės prasidėjo dėl 
to, kad anglų teismas nutei
sė 7 metus kalėti vieną “In
dijos Tautinės Armijos” 
oficierių. Anot anglų, da- 

tuom/kad išstatė 40,000 ja- kartines riadšes sukurstę 
ponų kareivių kovai prieš |I n d i j o s mahometonai. — 
chinų komunistus. Dabar Riaušininkai vartė gatve- 
gube'matorius Yen Hsi-i karius ir daužė langus, 
shan pasirinko japonų ge
nerolą Rishiro Sumitą, kaip 
artimiausią savo padėjėją.

Japonų Generolas Pade
da Chiang Kai-sheko 
Gubernatoriui Yenui
Taiyuan, Chinija.— Cent- 

falines Chinijos guberna
torium Shansi provincijoje 
vėl tapo generolas Yen Hsi- 
shan, kuris andai keldavo 
maištus prieš Chiang Kai- 
sheką. Jis iš naujo įgijo 
Chiang Kai-sheko malonę

Washington, vas. 13. — 
Pasitraukė iš vietos Jung
tinių Valstijų vidaus reika
lų sekretorius (ministeris) 
Harold Ickes. Sako, tai to
dėl, kad prez. Trumanas 
paręiškė nepasitikėjimą jo 
žodžiu.

Ickes liudijo prieš Tru- 
mano skiriamą žibalo mi- 
lionierių Pauley į laivyno 
sekretoriaus padėjėjus. Ic
kes dviem atvejais girdėjo, 
kaip Pauley žadėjo šimtus 
tūkstančių dolerių demo
kratų partijos rinkimams, 
jeigu valdininkai pasidar
buos, kad povandeniniai ži
balo šaltiniai Californijos 
pakraštyje būtų pervesti 
Pauley’ui, kad valdžia jų 
neimtų i savo nuosavybę. 
Trumanas . netikėjo Ickes 
liudijimu ir vis piršo sena-

Kairo, Egiptas. — Pasi- 
naujino Egipto studentų de
monstracijos ir kautynės su 
policija Kaire, Aleksandri
joj ir kitur. Studentai šau
kė tuojau pašalint anglų 
kariuomenę ir įvest visišką 
tautinę Egipto nepriklauso
mybę. Kartu jie demonstra
vo prieš' pataikaujančią An
glijai premjero Nekrashy 
Pašos valdžią. E'gipto poli
cininkai nušovė 9 studen
tus.

Washington. — Amerikos 
dstybės departmentas pa
kibė ilgą raportą su įro- 
rmais prieš Argentinos 
šistinę valdžią. Raportas, 
rp kitko, sako:
“Nacių vadai, grupės ir

organizacijos susijungė su 
t o talitarinėmis Argentinos 
grupėmis, kad įsteigtų na
ciškai - fašistinę valstybę, ir 
jų tikslas iš dalies jau pa
siektas.”

Vokietija įsisteigė Argen
tinoje sau papėdę naujam 
užpuolimo karui ateityje'ir

ištobulino nacišką ekono
minę organizaciją tam 
krašte.

Dabartinė ir buvusioji 
Argentinos valdžia nuo pat 
karo pradžios tarp Japoni
jos ir Jungtinių Valstijų 
veikliai rėmė karines Vo
kietijos pastangas. Argenti
na rėmė nacius net po to, 
kai ji formaliai paskelbė 
karą prieš Vokietiją. Dabar 
Argentina laiko priglaudus 
nacių vadus ir galingus j 
biznius. O tatai gali patar
naut nacizmo atgimimui pa 
šaulyje.

Vyriausybė Turi Paro- Trumanui [teikta lai
dymą prieš Kunigą 
Coughliną

syklė Dėlei Kainų 
Branginimo

Washington. — Amerikos 1 Washington. — Valdin 
teis darytės departmentas komisija įteikė prez. T 
pripažino, kad jis turi pri- manui savo išdirbtą taisyk- 
siektą nkrainų kunigo Alek- lę, kiek leist fabrikantamą 
šio Polypenko liudijimą pabrangint savo produk 
prieš fašistinį kunigą Čalį | kainas, jeigu jie pakelia 
Coughliną. Polypenko, vei- • darbininkams algas 
kęs kaip valdžios agentas, tikru nuošimčiu. Šiuos žo- 
liudijo, kad Vokietijos am- džius berašant, dar nepas- 
basados nariai ir konsulai kelbta pati kainų kėlimo 
jam sakė, jog naciai mokėjo taisyklė. 
Coughlinui pinigus už pro- _ 
pagandą. Pagal Polypenko Daugiau žinių penktame

KARUI LAIMĖTI BUVO PARUOŠTAS MEDŽIAGINIS PAGRINDAS, SAKO STALINAS
(Rinkiminės Stalino kalbos 

tąsa)
Kad galima būtų atremti

smūgį tokio priešo (kaip

išverstos į 49 skirtingas kalbas 
Sovietų tautų. Vien Jack Lon
dono veikalai išėję 567 skir
tingais spausdiniais.

a -------------------- - ------------- -------------------------------------- a
Penkmečiu Planai Pakėlė Pamatinę Šalies Gamybą Kelis Kartus Aukščiaus, Negu 1913 Metais 

_______________________  penkto karto daugiau, r 
saulini karą__________________ 1913 ’ 166 milionu

• 1940 m. mūsų šalis paga- i tonų anglies, pusšešto sy 
mino 15 mihonų tonų gele- ... , x., .
žies - špižo, beveik keturis 3^ tonų žibalo,, pų 
sykius tiek, kaip 1913 me
tais; 18 milionų 300 tūks-

Vokietija), o paskui triuš
kinančiai jį sumušti, reikė
jo turėti pakankamą dau
gį visai naujo vinių ginklų 
ir gerai organizuotą reik-' 
menų pristatymą, apart

mušų kariuomenės neapsa
komos drąsos.

Pasiruošimai tam milži
niškam žygiui buvo padary
ti per trijų Penkmečių Pla
nus šalies ūkiui ir pramo-

nei išvystyti.
Šiuo atžvilgiu mūsų šalis 

prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą buvo kelis kartus geres
nėje padėtyje, negu 1913 
metais, prieš Pirmąjį pa

kio daugiau, negu 1913

ketvirto karto daugiau, n<
(Tąsa 5-me pusi.)
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Chinijos Liaudis Nori Taikos
Chinijoj siautė karas apie 20 metų. Nuo 1927 metų 

iki 1937 m. reakcinė buržuazija, priešakyj su generolu 
Chiang Kai-sheku, vedė naminį karą pavergimui darbo 
liaudies, išlaikymui jos baudžiavinėj padėtyj, išnaikini
mui komunistų. Buržuazija ir dvarponija daug žmonių 
išžudė, daug žalos padarė, bet tikslo nepasiekė.

Nuo 1937 iki 1945 metų vidurinės Chinijos liaudis 
gynėsi prieš Japonijos užpuolimą. Komunistai ir Chiang 
Kai-shekas’ veikė išvien, nors pastarasis daug kartų 
puolė komunistų jėgas.

• Kada Japonija buvo sumušta, tai gen. Chiang Kai- 
shekas, su Amerikos intervencijos pagalba, pradėjo vėl 
naikinti “komunistus ir banditus”. Bet pasijuto, kad ko
munistų įtaka dičtelė, kad liaudis neina su reakcija, tai 
padarė nusileidimų ir Chinijoj baigėsi naminis karas.

Tiesa, nors dar buržuazija ir dvarponiai pakartoja 
užpuolimus,—Chungkinge gen. Chiang Kai-sheko ar
mijos garnizonas užpuolė Chinijos Demokratinės Lygos 

, sušauktą susirinkimą,—bet Chinija povaliai eina prie tai
kaus gyvenimo. Chinijos liaudis trokšta taikos, bet ji 
kartu trokšta demokratijos ir laisvės. Ji tai pasieks, 
jeigu užsienio imperialistai nesuardys 'jau pasiekto su
sitarimo. . t

11 ' Lenkija Kaltina Angliją
Lenkijos apsaugos ministeris S. Radkiewicz pareiš

kė, kad lenkų banditų gaujos, apsiginklavę kulkosvai
džiais ir apsirengę anglų armijos uniformomis, terori
zuoja valstiečius. Tokios gaujos Bielostoko ir Przemyslio 
srityj sudegino eilę sodžių, iš kulkosvaidžių nužudė apie 
100 žmonių ir daugelį sužeidė. Tas gaujas sudaro lenkai 
fašistai, buvę dvarponiai, buožės ir kiti išnaudotojai.

Tos gaujos palaiko ryšius su lenkų fašistų armija 
Anglijos žinioje, iš užsienio gauna amunicijos ir ginklų. 
Pas suimtus gaujų narius rasta anglų paliudijimai, An
glijos ir Amerikos pinigų ir jie prisipažino, kad išlavinti 
Londone ir pasiųsti į Lenkiją kenkti dabartinei demokra
tinei Lenkijos tvarkai!

f X

Ginkluotos Fašistų Gaujos
Jungtinių Valstijų 3-čios armijos zonoj, Bavarijoj, sri- 

tyj Nurenbergo ir Munich padarytos kratos taip vadi
namų “displaced persons”—išvietintų lageriuose. Ten 
laikomi lenkai ir jugoslavai priešai dabartinių valdžių. 
Kaip vienas Amerikos armijos viršininkas pasakė: “Ame
rikos piliečių sumokėtais taksais užlaikome 160,000 be 
darbo lenkų.” Ir apie du desėtkus tūkstančių jugoslavų 
fašistų.

Kratas darydami pas tuos bėglius surado ginklų ir 
kalnus fašistinės spaudos. Pasirodo, kad vien Bavarijoj

'"K yra 37,000 lenkų ir 1,000 fašistinių jugoslavų Amerikos 
armijoj. Su esamaisiais armijbj palaiko ryšius tie fašis-

&

M

tai, kurie gyv^pa be jokio darbo lageriuose.
Tos kratos, veikiausiai, įvyko pasekmėj protestų iš 

Lenkijos, Jugoslavijos ir Sovietų Sąjungos vyriausybių 
prieš mobilizavimą lenkų, jugoslavų ir kitų fašistų į 
Amerikos ir Anglijos armijas. Bet nors kratos padary
tos, iš Washingtono praneša, kad generolas J. T. McNar- 
ney rengiasi dar daugiau lenkų pabėgėlių mobilizuoti į 
Amerikos armiją...

r ■ Bado Šmėkla Europoj
Baisusis Antras Pasaulinis Karas, kurį uždegė Vo

kietijos, Italijos ir Japonijos fašistai, prie kurio prileido 
neapdairi buržuazinių demokratų politika, įstūmė pasau- 

* lį į baisią padėtį.
UNRRA surinktomis žiniomis, yra didelė stoka 

maisto Europoj; apie 250,000,000 milionų žmonių gyvena 
pusiau alkani ir bado šmėkla jiems grūmoja. Tik So
vietų Sąjungoj maisto klausimas yra geresnis negu buvo 
metai atgal, bet ir ten po tokio baisaus sunaikinimo yra 

| didelė jo stoka.
Jeigu prie to pridėti badą Indijoj ir Chinijoj, tai bus 

aišku, kokioj baisioj padėtyj .pasaulis yra maisto reikale. 
Šios padėties dalykų pataisymui kenkia dar užlaikymas 
apie miliono “išvietintųjų” Amerikos ir Anglijos zonose 

| Vokietijoj, kurio nieko negamina, bet valgo.

B Kurilų Salos ir Sachalinas
Pagaliau, Washingtone ir Londone paskelbė sutartį, 

kuri buvo padaryta tarpe prezidento Roosevelto, maršalo 
Stalino ir Anglijos premjero Churchillo Krymo Kon
ferencijoj.

Pagal tą sutartį Sovietų Sąjunga pasižadėjo bėgiu 
g trijų mėnesių laiko po sumušimo hitleriškos Vokietijos, 

ateiti Amerikai ir kitoms talkininkėms į pagalbą prieš 
Japonijos imperialistus. Sovietų Sąjunga savo žodį pil
nai ištesėjo. Raudonosios Armijos smūgiai ištaškė galin-

M. I. Kalininas
Rašo Justas Paleckis

(70 metų Sukaktuvių 
proga)

dalis priklauso M. I. Kali
ninui.

Drg. Kalininas per visą 
savo veiklos laiką visada 
buvo tampriai surištas.,, su 
plačiausiomis liaudies masė-

1945 m. lapkr. 20 d. suka
ko 70 metų, kaip gimė Mi
chailas Ivanovičius Kalini
nas, Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos Aukš
čiausiosios T-bos Prezidiu
mo pirmininkas, Visasąjun
ginės komunistų Partijos 
(bolševikų) Centro Komite
to Politbiuro narys.

M. I. Kalininas

Tverės gubernijos (dabar 
Kalinino srities) vargingo 
valstiečio sūnus, pats Pet
rapilio darbininkas, M. I. 
Kalininas pats patyrė'visą 
valstiečio ir darbininko gy
venimo sunkumą caro Ru
sijos sąlygomis. Nuo jau
nystės jis pradeda kovą už 
darbininkų klasės reikalus. 
M. I. Kalininas daugelį me
tų praleido revoliucinėj ko
voj, kalėjimuose, ištrėmime. 
Visas jo politinis darbas 
glaudžiai susijęs su bolševi
kų partija, nes jis iš karto 
suprato, kad tai vienintelė 
partija, kuri nuosekliai ko
vojo už darbininkų klasės 
reikalą. Bolševikų partijos 
eilėse drg. Kalininas kovojo 
1905 metų revoliucijoj. Jis 
buvo vienas svarbiausių or
ganizatorių Ii917 metų spa
lio mėnesio Petrapilio suki
limo, kuris užtikrino darbi
ninkų klasės pergalę. “Visa 
mano gyvenimo istorija, o 
iš esmės ir visa darbininkų 
klasės istorija yra tai, kad 
mes gyvenome ir kovojome 
Lenino ir Stalino vadovau
jami,” — pasakė drg. 
ninas. •

1919 metais kovo 
nesį, sunkiu jaunajai
binei valstybei momentu, 
mirė vienas žymiausiųjų 
partijos ir tarybinės valsty
bės organizatorių visos Ru
sijos Centrinio Vykdomojo 
Komiteto pirmininkas Jo
kūbas Sverdlovas. Partijai 
iškilo uždavinys surasti 
VRCVK pirmininku žmo
gų, kurs sugebėtų išspręsti 
to momento p a g r i n d i nį 
klausimą — sutvirtinti dar
bininkų ir valstiečių tvirtą 
sąjungą ir patraukti į savo 
pusę vidutinį valstietį. Le
ninas pasiūlė M. I. Kalini
no kandidatūrą.

1919 m. kovo 30 d: M. I. 
Kalininas buvo išrinktas 
VRCVK pirmininku, t. y., 
tarybinės valstybės prezi
dentu. Pradėdamas eiti savo 
pareigas, drg. Kalininas pa-

Kali

mi

sakė: “..'. Mano išrisimą
aš laikau' tamprios valstie-|mis-Savo'kalbose ir'straips- 
čių sąjungos su darbininkų šiuose Kalininas ypatingai 
masėmis simboliu, kadangi,dažnai kreipiasi į jaunimą, 
mano asmeny jungiasi Pet- Tarybinis jaunimas, kom- 

Tve_ jaunimas, visada jautė drg.
į Kalinino dėmesį ir meilę.

savo 1 
vals-

organo 
galvos, drg. Kalininas pra
dėjo didelį agitacinį veiki
mą tarp plačiausių darbo 
žmonių masių. Lenino su
manymu buvo sudarytas 
a g i t a c i nis - instrukcinis ' Jt
VCVK pirmininko trauki- !depUtatu į TSRS Aukščiau- 
nys “Spalio revoliucija.” šią ją Tarybą. Kalbėdamas į 
Tas traukinys, kuriuo as- savo rinkėjus M; I. Kalini- 
meniškai važiavo Kalininas, nas sakg: "Ką aš galiu pa-

pagalba padėjo divizijos kū
rimo klausimą sprendžiant. 
Viso karo metu jis visada 
gyvai domėdavosi- Lietuviš
kosios divizijos žygiais ir 
džiaugėsi jos kovos laimėji
mais. Tokį pat nuolatinį su
sidomėjimą drg. Kalininas

rapilio darbininkas su 
rėš valstiečiu.”

Nuo pirmųjų dienų 
darbo, kaip tarybinės 
tybės vyriausiojo

Karštai mylėdamas jauni
mą, jis niekada nenutyli jo 
trūkumų, bet atvirai ir tie
siai juos kritikuoja.

Tarybinė liaudis myli ir 
gerbia drg. Kalininą, tą. įžy
mų Lenino - Stalino pobū
džio politinį veikėją.' 1937 
m. Leningrado darbininkai 
visais balsais išrinko jį savo

buvo Urale, Baltarusijoj, 
Ukrainos miestuose ir kai
muose, Petrapily. Drg. Ka
linino traukinys suorgani
zavo apie 380 mitingų, ku
riuose dalyvavo beveik mi
lijonas žmonių. Pats M. I. 
Kalininas tų kelionių metu 
nuo 1919 m. balandžio 29 d.
ligi 1920 m. sausio 6 d. pa-1 ke atodairos kovoja dėl ko- 
sakė daugiau kaip 350 kai- imunizmo.”
bų. Traukinys išdalino už į 1938 m. sausio 17 d. TSR 
šimtus tūkstančių rublių Ii- g Aukščiausiosios Tarybos. 
teratūros. Išvykdamas į pir- pirmojoj sesijoj M. I. kali
mąją kelionę, drg. Kalini- buvo visais balsais iš- 
nas sake: “Mano tikslas, 'rinktas TSRS Aukščiausios 
mano vyriausias tikslas yra Tarybos Prezidiumo pirmi- 
—tiesiog prieiti prie apskn- 'ninku. Tą išrinkimą vienin- 

Pri® gu pritarimu sutiko visa 
tarybinė liaudis, visos tary
binės tautos.

Didelis ir įvairus buvo M. 
I. Kalinino darbas Tėvynės Ii 1 Tk T J 1 1 (
tarybų darbo gaires karo 
metu, jis reikalavo, kad jos 
visiškai įsijungtų vadovavi
mui visų įvairių darbo sri
čių, 'kurios susijusios su ka
ru. Jis pabrėžė reikalingu
mą įtraūkti į tą darbą pla
čiausias mases, sakydamas: 
“Tarybos — tai demokrati
nis valdžios organas. Jų už
davinys taip pat yra įtrauk
ti gyventojus į tarybų 
praktinį darbą. Tarybinis 
demokratizmas savo princi
pe yra veiksmingo pobū
džio. Kiekvienas gamybinis 
kolektyvas visumoj yra su-

žadėti kaip kandidatas į 
Aukščiausiąją Tarybą jums, 
mano rinkėjams? Aš, drau
gai, manau, kad sėkmingai 
kovoti dėl komunizmo, tai 
reiškia eiti paskui Staliną. 
Štai mano užsibrėžtasis ke
lias. Tuo keliu aš eisiu. O 
jūs balsuokite už tuos, kas

>>

patyrimą, supažindino mus 
su tarybinės Statybos pa
grindiniais dėsniais. Moky
damas mus, jis ir pats mo
kėsi, įdėmiai klausinėdamas 
apie sąlygas Lietuvoje. Drg. 
Kalininas visada ragino pa
žinti marksizmo - leninizmo 
esmę, užaštrinti sugebėji- reiškė Tarybų Lietuvos par- 
mą pavartoti Markso - Le- ----- 1---------
nino teoriją praktinių klau-, 
simų sprendime.

Pasikalbėjimuose su mu
mis drg. Kalininas pabrėž
davo reikalingumą įtraukti 
plačiausias darbo žmonių 
mases veiksmingąi dalyvau
ti socializmo kūryboj. Gre
ta, reikalo ugdyti tarybinės 
inteligentijos kadrus, jis 
nurodydavo į reikalą įtrau
kti į darbą dorus senosios 
inteligentijos atstovus.

Ypatingai ryškiai mes 
pajautėme drg. Kalinino tė
višką rūpestingumą karo 
metu. Pačiais’ sunkiausiais 
1941 m. mėnesiais, kai prie
šas stovėjo ties Maskva, o 
mūsų gimtoji Lietuva buvo 
okupuota ir atsidūrė gilia
me priešo užnugary, jis pa
remdavo mus moraliai, nuo
lat domėdavosi mūsų darbu 
ir kartu su mumis džiaugė
si pasiektais laimėjimais. 
Labiausiai užsiliko atminty 
pasikalbėjimai,-kurie įvyko 
Kuibiševe 1941 m. spalio- 
lapkričio mėnesiais, kai pa
sakojau apie Lįetuviškosips-. 
divizijos • įkūrimo : planus? 
Drg. Kalininas sveikino tą 
idėją, o savo patarimais ir

ties, prie valsčiaus, 
darbo liaudies, esančios toli 
nuo centro, pažinti jos rei
kalus, įsiklausyti į paties 
gyvenimo balsą.”

tizanų kova prieš vokiškuo
sius okupantus.

1944 m. vasarą atsisvei
kinom su drg. Kalininu, 
grįždami į išvaduotąją tė
vynę. Nudžiugęs* jis sveiki
no mus, vykstančius į savo 
kraštą *•’ tęsti nutrauktojo 
darbo. Lyg apibendrinda
mas mūsų ankstyvesnius . 
pasikalbėjimus, jis pabrėžė 
apie svarbiausią uždavinį— 
sutelkti aplink tarybų val
džią plačiausias darbo žmo
nių mases. Ir visada, kai 
tenka būti Maskvoj, drg. 
Kalininas gyvai domisi, 
kaip eina darbas užgydant 
vokiečių grobikų padarytas 
žaizdas, kaip sekasi likvi
duoti vokiečių okupacijos 
padarinius ūkio srity ir 
žmonių sąmonėj, parodyda
mas didelį mūsų reikalų su
pratimą, primindamas rei
kalą uoliai vykdyti Lenino- 
Stalino nacionalinę politiką.

Toks tai yra draugas Ka
lininas, kurio- vardas yra 
mielas ir artimas kiekvie- 
nams doram Tarybų Lietu
vos patriotui, kurio vardas 
yra taip populiarus visoj 
Tarybų Sąjungoj ir toli už 
jos ribų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Drg. Kalininas pasiekė karo metu. Nustatydamas 
užsibrėžtojo tikslo, 
bėjo su valstiečiais 
paprastai, aiškiai ir dorai, 
nenutylėdamas esamų trū
kumų, kovodamas prieš re
voliucinio teisėtumo laužy
mą, prieš savivaliavimą. Jis 
griežtai reikalavo iš visų pi
liečių vykdyti savo parei
gus.

Jis kal- 
atvirai,

dėmesio Kalininas 
į teisingo Lenino- 
nacionalinės politi-

kreipė 
Stalino 
kos vykdymo klausimus. 
“Darbininkai ir valstiečiai, 
— kalbėjo jis viename mi
tinge Šiaurės Kaukaze 1923 
m.,- — turi visam pasauliui 
parodyti, priešingai visos 
buržuazinės šunaujos tiki
nimams, kad tarybinė fede
racija sugebės išugdyti vi
suotinę brolišką sąjungą ir 
toj visuotinėj broliškoj są
jungoj atras vietą ne tiktai 
didelės tautos,, bet ir kiek
viena maža tauta. Kiekvie
na jų turės savo 
gražia saule.”

Praėjo, daugiau 
metų, kaip buvo 
tie žodžiai. Ir visas pasau
lis galėjo įsitikinti, kad tie 
žodžiai buvo įkūnyti. Vie
ninga galingoji glaudžiai 
susijungusių tarybinių tau
tų jėga ne tiktai atrėmė

vietą po

kaip 20 
pasakyti

BUS IŠDUODAMI PASAI 
KAIMŲ GYVENTOJAMS

Lietuvos TSR Liaudies 
Komisarų Tarybos 1945 m. 
spalio 12 d. nutarimu, kai
mų gyventojams bus išduo
dami pasai. Pasus išdavinės 
valsčių milicijos skyriai vi
siems piliečiams, pradedant 
nuo 16 metų amžiaus, pagal 
gyvenamąją vietą.

Pasą gaunant reikia tu
rėti šiuos dokumentus: a) 
gimimo pažymėjimą arba 
kitus dokumentus, tvirti
nančius gimimo vietą ir lai
ką b-) karinį bilietą arba 
pažymėjimą dėl karinės 
prievolės atlikimo; c) pažy-

dalyvavo visų respublikinių 
profsąjungų atstovai.

Suvažiavime p r a n ešimą 
apie profsąjungų uždavi
nius ir atliktus darbus pa
darė Lietuvos TSR PSCT 
Prezidiumo pirmininkas d. 
Baranauskas, l. Jisai iškėlė 
gerai dirbančias geležinke
liečių ir Valstybinio banko 
tarn auto jų profsąjungas. 
Nepatenkinamai dirba kai 
kurių įmonių vietos komi
tetai, kaip “Laisvės” fabri
ko, energijos Valdybos, paš
to, 1-sios Vilniaus statybos 
Kontoros ir kt. Drg.' Bara
nauskas iškėlė^ būtinumą 
pagerinti dirbančiųjų buitį.

Susirinkimas nutarė pa
gyvinti politinį masinį dar
bą darbininkų tarpe, tinka
mai pasiruošti rinkimams į 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą, ir ryžtingai kovoti už 
dirbančiųjų m a t e r i alinės 

i buities pagerinimą.

interesuotas darbo rezulta-’mėjimą apie gyvenamąją 
tais ir vadovo tiesioginis 
uždavinys yra tas, kad vi
dutinis darbuotojas, ar tai 
inžinierius, ar darbininkas, 
ar kolektyvinio ūkio vals
tietis, ar eilinis tarybinis 
tarnautojas būtų įjungtas į 
bendrą valstybės politiką, o 
šiuo momentu į aktyvų dar
bą pergalei laimėti! Kiek
vienas tarybinis darbinin
kas turi būti politikas, mo
kantis prieiti prie masių, 
mokantis patraukti mases į 
šių dienų uždavinių vykdy
mą — vokiškųjų okupantų 
sutriuškinimą.”

Tarybų Sąjunga sėkmin
gai sutriuškino vokiečių ir 
japonų agresorius. Kraštas

vietą, išduodamą milicijos 
organų bei patvirtinimą 
apylinkės vykdomojo komi
teto su valsčiaus vykdomojo 
komiteto antspaudu; d) už
pildytą atvykimo lapelį (2 
egzempliorius), patvirtintą 
apylinkės vykdomojo k-to; 
e) fotografijas 3.53 cm. di
dumo be galvos apdaro. PANEVĖŽYS

Panevėžio valsčiaus, Pa- 
PROFSĄJUNGŲ AKTY- žagėnų apylinkėje įvyko 

VO SUVAŽIAVIMAS 'antrasis moterų susirinki-VO SUVAŽIAVIMAS
Spalio mėn. 25-26 dd. Vii- mas, kuriame dalyvavo 42 

niuje įvyko respublikinis moterys. Susirinkimas iš- 
profsąjunginių organizaci- rinko kelias aktyvistes dar- 
jų suvažiavimas, kuriame bui tarp kaimo moterų.
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General Motors streikieriai, nariai United Auto Wor
kers Lokalo 595, CIO, Lindcne, kas savaitė gavo po 150 
tuziny kiaušiniu nuo Federated Egg Producers Koope
ratyvo, esančio dalimi Nacionalės Farmerių Unijos. Tą 
Šerą jie buvo pažadėję pristatinėti kas savaitė, nežiū
rint, kaip ilgai būtą tęsęsis streikas.

priešo užpuolimą, bet ir vi-'persijungė į ramaus darbo 
siškai sutriuškino fašisti-1bėgius. Iškilo nauji milži

niški ūkinio ir kultūrinio 
pobūdžio uždaviniai. M. I. 
Kalininas su įprastu jam 
paprastumu ir aiškumu for
muluoja tuos uždavinius. 
Jis atvirai perspėja darbo 
žmones, kad dar anksti sva
joti apie lengvą gyvenimą, 
kad teks dar daug darbo 
padėti, kol bus atstatyta vi
sa tai, kas buvo karo su
griauta, kad paskui galėtų 
žengti pirmyn.

Ypatingą jautrumą ir dė
mesį reiškia drg. Kalininas 
jaunosioms tarybinėms Pa
baltijo respublikoms — Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai,— 
įėjusioms į Tarybų Sąjungą 
1940 metais. Jis teikė mums, 
naujiems tarybinių 
likų atsakingiems 
tojams, tarybinio

nius agresorius. Didžiojo 
Tėvynės karo ugnyse dar 
labiau užsigrūdino Tarybų 
Sąjungos tautų draugystė. 
Ir čia milžiniška nuopelnų

giausią Japonijos armiją Mandžurijoj ir privertė Japo
niją pasiduoti. Tas išgelbėjo, kaip daugelis amerikiečių 
numatė, apie milioną Amerikos kareivių gyvasčių ir 
sveikatą.

Pagal tą sutartį, Sovietų Sąjunga po Japonijos su
mušimo, turėjo atgauti savo teises Port-Arture, Man
džurijoj, kurių ji nustoję po 1904-1905 metų karo su 
Japonija. Atgauti Sachalino pietinę Malį, kurios neteko 
pasekmėj to paties karo ir Kurilų Salas, kurios pirmiau 
Rusijai priklausė.

Kai tik Japonijos imperialistai buvo sumušti, tai So
vietų Sąjunga ir įjungė Kurilų Salas vir pietinę dalį Sa
chalino į savo teritoriją. Tik atsibuvusiuose parlamento 
narių rinkimuose dalyvavo ir tų plotų piliečiai. Paskel
bimas šios sutarties uždarys burnas tiems, kurie niekino 
SSSR, kaltindami, būk ji sauVališkai “pasigrobė” tas 
salas, >

respub- 
darbuo-

darbo
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^Tte&as Puslapis

Many Lithuanian DP’s Fear Returning Home to Face Trial For 
w Collaborating With Cennans During Nazi Occupation

By JOHN ORMAN
(First of a series of these Articles)

Of natural concern to Amer
icans of Lithuanian descent 
these days is the strange situa
tion in which the Lithuanian 
DPs (displaced persons) find 
themselves and the even stran
ger manner in which they be
came DPs in Germany.

Those who as yet remain in 
Germany and in allied occupied 
lands seemingly do not want to 
return home. One cannot im
agine all the hardships many of 
them went through. While 
some of these DPs deserve 
sympathetic understanding and 
guidance, the vast majority de
serve only to be condemned and 
punished for the things they 
did during the war and after.

Those deserving sympathetic 
understanding are very few in 
number these days. Once there 
were more, but the majority 
have returned to their homes, i 
to their families, to their na
tive land. They have ceased to 
be a post-war problem and are 
now rebuilding their homes in 
the wake of Nazi destruction 
and looting.

Among them once were those 
who were stampeded by the Na
zis to leave their homes with 
the Quislings. Among' them, al
so, were those who were forced 
to leave their homes by the re
treating German Wehrmacht 
and those anti-Nazi who were 
torn from their homes and put 
into slavery in Germany. Near
ly all of these have gone home.

Those remaining in Germany, 
who are not Nazis, have com
mitted no crimes, have not col
laborated with the German in
vaders are the “deserving” 
ones. Their “crime” is that of 
believing Nazi propaganda, not 
only that originating in the 
propaganda factories of Berlin 
during the war, but ’also that 
originating in the Nazi minds 
of their fellow countrymen who 
are still among them.

Threats of Harm Keep Some 
From Going Home

Those who have not commit
ted crimes and are still in the 

(DP camps in Germany have no 
reason to fear returning home. 
They are, however, frightened 
by the Lithuanian Quislings 
into staying. Some have tried 
to return, only to be dis- 
ęouragd by a threat of physical 
violence and high pressure pro
paganda.

There were thousands of dis
placed persons from Lithuania 
in Germany at the end of the 
war. The war also brought ma
ny other displaced persons in
to Germany. They came from 
many lands — almost every 
country in Europe. From Spain, 
were the leftover volunteers of 
the Blue Arrow Division whom 
Franco mobilized to fight the 
United Nations. There were 
DP’s from Holland, France, and 
from the farthest penetration 
that the Nazis had made into 
the East at the height of their 
miliary gains.

Th DP’s were of several 
types: Those who were brought 
into slavery to work the Ger
man war industry while the 
German men were away in the 
army. Many of these died hor
rible deaths in concentration 
camps, in gas chambers, etc. 
They died of starvation, were 
clubbed to death. The punish
ment was virtually a death sen
tence for almost any minor in
fraction of the “rule” which 
governed slave labor. Nearly all 
of these who remained alive 
have already returned home.

There were political enemies 
of the Nazis. Those who had 
fought naziism at the ’ risk of 
their necks—they’ve gone home.

Some Are Victims of Nazi 
Propaganda

This propaganda was design
ed to instill a deep fear of the 
USSR and in the returning Red 
Army and it served Hitler 
well during the days of ocupa- 
tion of Lithuania. So well, that 
not only many innocent Lith
uanians were stampeded from 
their homes in an artificially 
created panic of fear, but here 
in America where the long arm 
of Nazi propaganda reached 
Lithuanian newspaper presses, 
it also found minds that it 
could turn and twist'at will.

Hitlerites went to great 
length to prove that the USSR 
and its people are barbaric and 
cruel, uncivilized. Working on 
the theme “the bigger the lie, 
the more apt it is to be believ
ed,” Hitler convinced many. 
The four years spent by these 
victims of propaganda in a 
country where truth was locked 
out and only the diabolical 
Goebbels propaganda trust 
operated as a monopoly, has so 
warped the minds of these vic
tims that even our utmost'sym
pathy and our most* intelligent 
guidance would hardly restore 
logic and sense and drive out 
the prejudices and hysteria in
stilled in them by clever propa
gandists of German extraction 
and pounded into the(p by Nazi 
propagandists of Lithuanian ex
traction. '

Lithuanian Nazis have com
mitted traitorous crimes and 
atrocities against the people of 
Lithuania. They have good 
reason to fear to return home. 
They would face the stem arm 
of' justice which would put 
.them on trial and punish them 
for the evel deeds they com
mitted against their own people 
at the behest of the Nazi bos
ses who had came in hordes on 
June 22nd, 1941 and left late 
in 1944 and early 1945 before 
the fury of the people and our 
heroic Soviet allies.

Not AH Are Innocent
But not all DP’s were liber

ated slave laborers.. Not all of 
them were innotent victims of 
the ruthless Nazi race theories. 
Not all of them were taken 
from their homes against their 
own will. There were propa
ganda centers in each language 
in Germany. Nazis of French, 
Dutch, Norwegian, Czech and 
Lithuanian, Ukrainian and 
other extractions were busily 
engaged in selling the Nazi line 
to whomever they could find. 
They, too, became DP’s after 
the war.

Besides these, collaborators 
with the German Army of. Oc
cupation retreated with the Ger
man Armies into the interior as 
the British, French, American 
and Canadian armies advanced 
from the west and the Soviet 
armies advanced from the East. 
There were collaborators who 
had cast their lot with Nazi 
victory, worked as policemen 
for the Germans, had already 
accepted the German way of 
life in occupied territories, had 
participated in anti-Jewish at
rocities, in betrayals of parti
sans and underground workers 
and there were Quislings. They 
were just as much afraid of the 
justice that would be meted 
out to them as any captured 
high Nazi official. Their fear 
was great lest the arm of allied 
justice caught up with them 
and they fled many times even 
faster than the Nazi armies to
ward the interior where they 
“would be safe.” They are now 
“safe” in DP camps. .

Quislings Don Disguises
These Nazi collaborators 

mingled with the very slaves 
they had helped to mobilize for 
the Germans.. They disguised 
themselves as slaves and as 
victims of the Nazis. When the 
liberation came, they were the 
first to “welcome” American 
soldiers and tell them, how hor
rible the Russians were. If it 
was the Russian they ran into, 
they told them how terrible .the

American was’. This was still 
part of the Nazi line.

American soldiers of. Lithua
nian extraction or descent have 
seen these displaced persons — 
particularly they were interest
ed in those from the homeland 
of their parents — they,could 
speak their language. They na
turally sympathized with them 
and did them many favors, 
often breaking military dis
cipline and rules in the process. 
They broke them because they 
believed, as real Americans, 
full of sympathy for the in
nocent underdog, that these 
rules and regulations inflicted 
an undue injustice upon in
nocent people.

Our American soldiers broke 
the now considered stupid non
fraternization policy toward 
“all people you meet in Germa
ny.” Our soldiers mailed letters 
for Lithuanian DP’s to Ameri
ca, little realizing that many of 
these letters contained pure and 
simple Nazi propaganda, later 
to be published in certain Lith
uanian newspapers* in the 
States. ;
Exploit American Sympathy

Unscrupulous Lithuaniana- 
zis played our humanitarian 
and good-hearted soldiers for 
suckers, using their names and 
the US Army postal channels 
as a pipe-line for their propa
ganda to reach the States at no 
risk to themselves — often 
even signing “pen names” to 
the letters given to the US sol
dier to be sent to the states. 
The recipient' of the letter 
knew the author from the “Pen 
name” and knew how to use the 
letter to the best possible pro
paganda advantage.

Things got so bad in this 
respect that the ETO (Euro
pean Theatre of Operations) 
Headquarters on June 30th is
sued a circular warning soldiers 
that it was a violation of army

Kongresmanas Francis Ca
se, republikonas iš South Da- 
kotos, yra tėvas aršiausio prieš 
darbininkus biliaus, ant grei
tųjų pravaryto Kongrese strei- 
kieriams pulti. Jis sunaikina 
Wagner Aktu gautus laimėji
mus ir sugrąžina darbininkus 
i juodas drausmių dienas.

postal laws to mail letters 
other than their own or to use 
their letters as vehicles for 
messages of other persons. The 
ETO USA circular also warned 
that letters from GI’s were ar
riving at certain addresses in 
the States to persons being 
“watched” by the FBI as either 
known or suspected foreign 
enemy agents..

In view of the various cam
paigns in behalf of displaced 
persons and refugees and the 
sympathy in part played 
up by propaganda emanating 
from Germany where there are 
all sorts of people, mostly bad, 
it would be well to look into the 
matter more in detail.

During the war and imme
diately following, the writer 
of this article has gathered 
.many facts and has studied the 
situation carefully particularly 
as concerns the Lithuanian 
DP’s. In future articles more 
will be told about Lithuanians 
in Germany. Who they were 
and what they did during the 

jwar and whether they deserve 
• our support.

Vilnius Praeityje ir Dabartyje
V ■>  >4.. »■■■■■. ■ , I Ii  —i .

R. RiinkiinasIstorija atmena tą mies
tą iš seno. Ji puoselėjo ir 
augino jį prie Neries kran
tų, apdovanojo gražiais pa
davimais apie didvyrišką 
lietuvių tautos praeitį, pa
tvirtino šimtmečius plitusį buvo pilna elgetų, silpna
me J! garsą, kaip apie Ge
dimino kūrinį.

Vilniuje — susiraizgęs 
painus istorijos kamuolys. 
Siauros senojo Vilniaus gat
velės ’dvelkia dar ir dabar 
senove. Beveik kiekviena’ 
miesto gatvė turi savo pa
davimą, kiekviena bažny
čios ar vienuolyno siena yra 
susijusi su istorija.

Stovi Vilniuje tokia baž
nyčia: kiekvieną dieną pir
mą valandą suskamba joje 
varpas. Skambesys- trūksta 
minutę, jSo to nutyla.

Tame varpo skambėjime 
—istorija. Prieš du šimtus 
metu mirštantis Lietuvos 
didikas testamentu patvar
kė kasdieną skambinti už jo 
vėlę.

P r a s 1 i n ko šimtmečiai. 
Praūžė karo audros, o var
pas po šiai dienai skamba 
aukštame bažnyčios bokšte.

Tačiau, jei Vilniaus archi
tektūriniai masyvai yra lin
kę prie statikos ir letargi
jos, tai visa šita nieko ben
dra neturi su dabartiniais 
Tarybų Lietuvos sostinės 
gyventojais. Jie išėjo sun
kią vargo mokyklą, jie iš
augo.

Nenorom is prisimena 
smetoniškas Vilnius. Tame 
mieste dar tebebuvo jaučia
ma ponų Lenkijos įtaka. 
Vilnius tada dar turėjo cha
rakterį miesto, kuriame gy
vena stambūs rant j e, suva
žiavę čia iš visų Lenkijos 
pakraščių išsiblaškyti bei 
pasilinksminti. ^Prabangūs 
viešbučiai, restoranai ir 
pramoginės įstaigos nuobo
džiaujantiems ponams kles
tėjo centrinėse miesto gat- I

vėse. Architektūriniai mies-. 
to kontrastai turėjo sąs
kambį tais laikais su socia
liniais kontrastais: mieste

pročių, vagių ir vertelgų 
Mieste klestėjo prostituei-

Prisimena dar vienas Vil
nius — slegiančių vokiečių, 
okupacijos metu Vilnius. 
Miestas gyveno įtemptą ir 
budrų gyvenimą. Miesto 
gatvėse buvo jaučiamas ar- ! 
timas Panerių dvelkimas/ 
To miesto gyventojų akyse 
dažnai buvo galima pama
tyti neviltį ir apatiją Gali
ma tik viena tikrai tvirtin
ti, jog vokiečių okupacija 
buvo kraštinė to miesto 
tamsybių riba. Vilniaus gy
ventojai kartais ne tik jau
tė, bet ir ant savo kailio 
pernešdavo viduramžių bai
sybes. Padavimai apie ku
nigaikščių kruvinus žygius, 
apie inkvizitorių kankini
mus, legendos aęie užmūry
tus miesto rūsiuose vienuo
lius ir eretikus virto dienų 
tikrove: gestapininkai tę
sė tamsų viduramžių darbą 
ir Vilniaus apylinkėse kas 
kart vis didedėjo mirštan
čio miesto kapinės.

Tačiau miestas nemirė, 
jis pasiliko gyvas. Jis 
surado savyje jėgų pa
kilti ir ištiesti ranką šau
niai Raudonajai Armijai, 
kuri rūsčiai sutriuškino 
priešą ten, kur jis parengė 
baisią Lietuvos sostinės 
gyventojams mirtį. Vil
niaus apylinkėse yra’daug 
nežinomų kankinių kapų, 
tačiau ten pat galima rasti 
daug vietų, kur trūnyja 
kaulai Raudonosios Armi
jos nubausto už jo baisius' 
nusikaltimus priešo.

Rimtas ir darbo nuotaika 
persiėmęs buvo Vilnius te-

bevy kalančio karo mene- 
siais. Šenuose jo kvartaluo- ' 
se atsirado nauji žmonės. Į 
miesto gatves su laužtuvais 
ir kastuvais išėjo Lietuvos 
darbininkas, tarnautojas ir 
inteligentas. Jie ėmė tvar- J 
kyti s^ivo išgriautą sostinę. | 
Kalbėti apie darbo entu- < 
ziazmą ir atstatymo džiaug
smą labai lengva. Būti' en
tuziastu, džiaugtis ir dirbti 
sunkiais suirutės mėnesiais 
—tai menas, kuris reikalin
ga išmokti ir kurio lietuvių 
tauta išmoko. Reikia tik 
žvilgterti į neseniai išleistų 
laikraščių komplektus. Juo
se galima pamatyti kolek
tyvaus darbo nuotraukas, 
rodančias, kaip gyventojai 
su pasišventimu atstato sa
vo namus, įmones, mokyk
las, teatrus ir muziejus.

Darbininkai ir tarnauto
jai, liaudies komisarai ir 5 
atsakingi darbuotojai, mok- / 
slo, kultūros ir meno atsto
vai — visi jie nenuilstamai 
su laužtuvu ir kastuvū ran
kose triūsėsi, perveždami 
savo dalį plytų bei nuolau
žų ir padėdami tvirtą pa
matą būsiančiai laisvos Ta
rybų Lietuvos gerovei.

Karo lauke • tuo pietų 
brendo Pergalė. Ji atėjo, 
kai Lietuvos laukuose buvo 
išdygę' rugiai ir nukrito ji 
prie mūsų kojų. Pergalės 
diena Vilniuje, kariui ir 
darbininkui, mokslininkui ir 
artistui, dirbusiems karo 
metu tą patį didįjį išsilais
vinimo darbą, buvo džiaugs
mo diena!

Vilnius naktimis spindi. 
Jo ugnys nepanašūs į gais
rų liepsnas, plasnuojusias 
jame 1944 m. liepos mėn. 
Gedimino gatvė užlieta ly
gios elektros šviesos, radio J 

' garsintuvai įruošti kryžke
lėse, transliuoja linksmą 
lietuvišką dainelę ir muzi-

(Tąsa 5-me pusi.)
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LAISVĖS BAZARAS
Tris Dienas Šokiai ir Kiti Įdomumai

Washingtono Gimtadienį
VASARIO 22 FEB.

Salė Atdara 5 P. M.
Muzika nuo 7 P. M.

šeštadienį
VASARIO 23 FEB.

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

Sekmadienį, Pabaiga
VASARIO 24 FEB.

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

GRAND PARADISE HALL
318 GRAND STREET BROOKLYN. N. Y.

KAMPAS HAVEMEYER STREET

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
GROS AMERIKONIŠKUS IR LIETUVIŠKUS 

KA VALKUS ŠOKIAMS

v/

Sekmadienį, Feb. 24, Šeimynų Popietis
• • *

Čekerių Turnamentas, Žaislas Moterim ir Vaikam
Nuo 2 iki 4:30 P. M. Įžanga Nemokamai Visiems

FEB. 22 DAINUOS AIDO CHORAS
Vadovaujant Aldonai Anderson

FEB. 24, DAINUOS SIETYNO CHORAS
Iš Newark, N. J., vadov. Walter Žukui

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

ĮŽANGA VISAIS VAKARAIS 35c ASMENIUI (TAKSAI ĮSKAITYTI)
I
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išleisti

VILNIES

KALENDORIUS
Valandos:

GREEN STAR RAR & GRILL Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:<♦>
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

<t>

<!>

<♦>

<

<♦>
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kK

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

Mass., 
dėvėtų

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

9-5-12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

<į>

<l>

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

Kaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

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

Ketvirto Pusi r pls'

AKIMIRKA PEKINE- 
STEBĖTINA KNYGA

2-4-46

(Tąsa) •
Jao’as turėjo vasarnamį prie Vakari

nių kalnų. Mėlynųjų Debesų Ežero šven
tykloj prasidėjo pavasario šventės. Tai 
Jao šeima, susitarusi su Fu, ir išvažiavo į 
kalnus paviešėt. Mulan’a pasiėmė savo 
draugę Manių į tų ekskursijų. Mania 
retai kur pasirodydavo viešai. Išvykda
vo su Tseng’iene į krautuves ko nusi
pirkti, lankė Konfucijaus maldyklų, kur 
ji stebėjo akmeninę tablyčių su parašais 
visų įžymesnių valstybės vyrų per kele
tu šimtmečių. Tačiau Mania turėjo di
desnio palinkimo į budizmų ir laikėsi 
kukliai ir mandagiai.

Tų ankstyvo pavasario dienų, kelionė 
į kalnus žavėte žavėjo Manių. Ta amži
na stora mūrinė siena, bokštai, tie Stori 
sienoj vartai, tartum koks tunelis, 40-50 
pėdų ilgio, asilų vežėjai, krautuvėlės prie 
vartų, prie arbatinių atviram ore sve
čių būreliai arbata sriubčioja, linksmas 
akmenimis grįstas plentas, iš abiejų šo
nų žilvičiai išsikėtoję, o ten iš tolo— 
purpurinės Vakarinių kalnų pakriaušės. 
Viršuj skaisčiai mėlynas skliautas. Po 
dešinei stūkso senojo vasarinio palo- 
ciaus griuvėsiai ir čia pat vaiskiai švy- 
tauja naujasai vasarinis palocius su auk
so stogais ir pavilionais.

Neapsakomai maloniai jaudino akį vi
sur išmėtyti ramūs ūkininkų namukai, 
baltos antys besivejodamos po kanalų ir 
anie didingi Vakariniai kalnai, apsika
binę Pekinu, kaip motina savo vaikų. 
Iš pryšakio matėsi balta marmurinė pa
goda ir Ilgaamžis Kalnas su karališkais 
palociais, kų skendėjo jaunoj žaliojoj la
pijoj. Šen ir ten bolavo po kalnus išmė
tytos šventyklos.

Pribuvę ant vietos ant pat pietų, mūsų 
keleiviai, pasivaišinę, . leidosi aplankyt 
Mėlynųjų Debesų Ežero šventykla. Iš
kapotais akmeniniais laiptais jie lipo ir 
lipo vis aukštyn. Galiausiai pasiekė Mie
gančio Budos maldyklų. Jie žiūrėjo, kaip 
guli varinis Buda, per 20 pėdų ilgio. Prie 
jo didžiulių kojų žlėksojo daugybė suau
kotų klumpių, geltonai išsiuvinėtų ant 
blizgančio atlaso.

Ant rytojaus jie susitarė aplankyt net 
aštuonias šventyklas netoli nuo viena ki
tos. Jie pasiekė Pasislėpusio Kibšo uolų, 
aitriai dailių, pačių gražiausiųjų iš visų 
tų kalnagūbrių. Uola buvo paslėpta už
pakaly eilės šventnamių ir milžiniškų 
medžių. Kelias buvo iškirstas tarpe 
grėsmingų skardžių ir pakriaušių. Vy
resnės moterys raitos jojo ant asilų, o 
mergaitės su berniukais ir vyrais ėjo 
pėsčios, kol pasiekė šventnamio vartus.

Mania baltais rūbais atrodė kaip ir 
mergaitė, tik jos plaukai kitaip buvo su
taisyti. Mulan’os ir Močou’os plaukai bu
vo supinti į kasas. Vienų bizelę Mulan’a 
pirštu raitė aplinkui.

Toji Paslėpto Kibšiuko uola buvo lyg 
koks gamtinis didžiulis urvas, 50 pėdų 
gilumo. Ant viršaus rymojo užvožta 
plokščia uola, tartum koks dangtis. Iš 
apačios atrodė baisu įr žiūrėt į viršų, 
kad tasai dangtis kartais nenusista- 
mintų žemyn ir nesutraiškytų žiūrovų. 
Prie pačiai uolai buvo gili kūdra, dabar 
apdengta dideliu akmeniu, kad kas ne
įkliūtų vandenin.

Mulan’os tėvas aiškino legendų apie 
du driežlu, pasislėpusiu kūdroj.

Buvęs šeštam šimtmety vienas taoistas 
šventasai ir turėjęs du vaiku mokiniu. 
Užėjo sausra, tai vaikai įšoko kūliron ir 
tuoj pavirto žaliais driežliokais, ir tada 
tuoj pradėjo lyti.

Besiartinant keleiviams prie uolos, 
Mulan’a iš tolo pamatė viduramžę juodai 

5 apsitaisiusių moterį, sėdinčių su mergyte 
galjkokios dešimties metų. O gal kokios 

| 16 metų vikrus berniokas kų tai jai aiš
kino, rankom mosikuodamas. Dailus jo 
veidas, lygi nosis ir skaisčios akys, skar- 

■ dus jaunas balsas sulaikė Mulan’os akį. 
į Vilkėjo šviesiai mėlynu apsiaustu ir vi- 
| sas atrodė nepaprastai gyvas.

Mulan’a stabtelėjo ir tėmijo jį iš tolo, 
kaip jis juokaulyvai pasakojo motinai ir 

| sesutei apie tuos žalius driežlus. Motina 
garsiai juokėsi iš tų sūnaus sumoju. Net

ir Mulan’a suėmė juokas, ir jinai jį pri
dengė nosinėle. Močou’a jai patėmijo, 
kad, regis, ji kur tai mačiusi tų berniokų.

I • • t

Tuo tarpu, eidamas pro šalį, Fu’s link
smai sušuko: “Ot čia ir Lifu!” Jis.tuoj 
visus supažindė su tuo bernioku Lifu ir 
jojo motina Kung’iene ir sesute. Lifu’s 
mandagiai nusilenkė Jao’ui ir Fu’i, mer
gaičių visai nežiūrėdamas, pagal geras 
manieras. , .

Jao’as užklausė Kung’ienės, ar ji paei
nanti iš Konfucijaus giminės, o Lifu’s 
žvitriai atšovė, kad ne, nors jų pavardė 
Kung ir,yra ta pati. Tada Fu’s pagar
biai paaiškino, kad Kung’ai paeina nuo 
senos Jang’o šeimos. Jang’as prieš tris 
šimtmečius buvo mokslininkas ir valdi
ninkas piktojo ir klastingojo karaliaus. 
Jang’as iškėlė aikštėn valdono piktybes, 
ir už tai jis atsimokėjo savo galva. Va
dinas, Kung’ai yra garbingo paėjimo.

Besikalbant, taip išėjo, kad Fū’s pa
kvietė Lifu su motina ir sesute vėl vi
siems kartu rytoj ateit pasižiūrėt Kve
piančiojo Kalno. Ten viešai publikai eit 
užginta, tačiau Fu’o bendradarbis moks
lininkas yra to kalno užveizda, tai jis 
juos ir įleisiųs. Užkvietimas linksmai 
priimtas, ir mūsiškiai keleiviai ėjo sau 
tolyn. Žiūrinėjo ant vienos šventyklos 
sienų senus paveikslus, ir, jiems išėjus 
iš ten, mergaitės ir vėl pamatė iš tolo tų 
įdomųjį Lifu su motina ir sesute. Jas 
ypač sudomino, kai Lifu’s sviedė akme
nėlį į kipariso medį ir pataikė taip ge
rai, kad juodvarnis rėkdamas iš jo iš
skrido.

Tai Lifu’s bus tas pats berniokas, ku
rį abi sesutės matė da prieš trejetų mė
nesių ...

Buvo tai nauju metų šventė didžiajam 
Taoistų vienuolyne, už kokios mylios nuo 
Pekino. Ta diena buvo pašvęsta atmin
čiai taoizmo įsteigėjo. O tų įsteigėjų ger
bęs net ir Čengis Chanas. Žmonių buvo, 
kaip musių, ir visi buvo nepaprastai pa
kiliu ūpu. Kodėl? Ogi buvo tokia legen
da, būk tądienų “nemarusis” įsteigėjas 
čia pat pasirodųs tarpe žiūrovų, gal ko
kio žmogaus ar gyvulio pavidale. Jei kas 
patėmija, kad kuris žmogus ar gyvulys 
staiga išnyko, tai jau žinok, kad tai būta 
ano “svečio.”

Prie vienuolynui buvo Pagautų Vėjų 
tiltas, o patiltėj didžiulė ola, kurioj sė
dėjo susirietęs senas vienuolis. Iš olos 
viršaus ant virvelės kabojo pakabintas 
didelis varinis pinigas. Jeigu kuris žmo
gus pataiko, sviesdamas savo pinigų, į 
tų didįjį variokų, tai jis bus palaimintas. 
Taip bemėtant pinigus, žinoma, vienuo
liai sudaro didelę jų krūvų. Vis, mat, ap
sukrumas, pasinaudot iš žmonių prie-

Gabaliauskas Rezignavo
Gabaliauskas rezignavo re

dagavęs L. ž. ir jo vietą užėmė 
Stilsonas. Gabaliauskas, atsi
sveikindamas su L. ž. skaityto
jais aiškinasi, kad jis aplei
džia L. ž. redagavimą dėl ne
sveikatos1. Tikra priežastis, tai 
gal bus nesutikimas su savo 
bosu kun. Kazėnu.

Gabaliauskas nusipirkęs 'ko
kią tai mažą valgomų daiktų 
krautuvėlę. Bet jis savo biznio 
negarsina. Gal kaip mokytam 
vyrui negarbė būti smulkios 
krautuvės savininku.

Nors Stilsonas ir eina L. ž. 
redaktoriaus pareigas, bet tuo 
pačiu sykiu užlaikoma tas 
•slaptybėje. Matomai, katali
kams ir kun. Kazėnui nėra 

. garbė, kad jų laikraštį reda
guoja “socialistas.”

Nematau skirtumo tarp Ga- 
baliausko ir Stilsono. Abu yra 
tos pačios rūšies politikieriai. 
Jų raštai skiriami šmeižimui 
naujosios Lietuvos valdžios ir 
tų, kas naujai Lietuvai prita
ria ir nori jai pagelbėti.

Kas Kalba Už SLA
Stilsonas per L. ž. džiaugia

si, kad “senoji gvardija” lai
mėjo SLA nominacijose į Pil
domąją Tarybą, o tuos, kurie 
gavo daug balsų nominacijose 
ir gali pastatyti “senąją gvar
diją” į pavojų laike rinkimų, 
vadina “maskviniais.” Sulig 
Stilsono protavimo, tai SLA 
nariai negali nieko kito nomi
nuoti ii’ rinkti SLA viršinin
kais, kaip tik tą ir tą pačią 
“senąją gvardiją.”

Kitas barškalas, Pikielis, 
rašo per Tėvynę, būk komu
nistai sabotąžuoją Susivieniji
mą ir kenkia jo bizniui — 
pravedimui vinikinės konversi
jos tarp senųjų SLA narių. Pi
kielis niekina tuos, kurie pri
klauso prie SLA ant žemos 
mokesties apdraudos skyrių ir 
pataria traukti į teismą tuos 
narius, kurie nesutinka su ver
čiama konversija dėl senų SLA 
narių. SLA nariai gerai žino, 
jog tokie Stilsonai-Pikieliai nė
ra Susivienijimo rėmėjai, ko
kiais jie nori pasirodyti. Tik 
keli metai atgal kaip Stilso
nas, pasivadinęs Butkum, įsi
gavo į Susivienijimą. Nqrs Stil
sonas senas gyventojas Ame
rikoj, bet per visą tą laiką jam 
Susivienijimas buvo nežino
mas. 1

Pikielis prieš porą metų bė- 
go iš Susivienijimo, kaip buvo

priversta per Pildomąją Tary
bą pasiųsti į centrą iš narių 
surinktas duokles. Bet kas tai 
jį sulaikė nuo visiško pabėgi
mo iš SLA. Tai pasiliko ir da
bar yra 17-centiniu SLA nariu. 
Pikielis su Bajoro ir Viniko 
pagalba, dabar rašinėja į Tė
vynę, ir niekina narius ir bau
gina kokiais tai teismais. Pitts- 
burge SLA nariai gerai Pikie- 
lį pažįsta ir su juo nesiskaito 
ir nieko bendro neturi, nes 
kuopų susirinkimuose buvo at
mestas Viniko peršamas agen
tas Pikielis. Turėdamas pras
tas pasekmes su konverijos 
bizniu, tai verčia bėdą ant ko
munistų, būk jie konversijos 
darbą sabotažuoja, atkalbinė
dami SLA narius nuo konver
sijos. Niekados nesu girdėjęs, 
kad kas čia Pittsburghe vary
tų agitaciją, kad SLA nariai 
nesirašytų, į naujus : ‘ 
Pittsburghe seni SLA nariai 
(ne komunistai) yra griežtai 
priešingi tam, kad dabartinė 
Pildomoji Taryba po prievar
ta nori iš senų narių atimti se
ną apdraudą ir išduoti naują, 
už kurią reikia mokėti dau
giau, kaip dvigubai. O tokie 
nariai vadinami komunistais. 
Ar tai ne gėda?

SLA nariai žinos, kaip pra
šalinti Pild. Tarybos iškeptą 
kdnversiją, nebalsuodami už 
juos ir rinkdami į seimą tokius 
delegatus, kurie stoja prieš 
priverstiną konversiją.

SLA Narys.

Atsišaukimas į Bostono ir 
Apylinkes Lietuvius

Jūs jau skaitėte Laisvėj ir 
Vilnyj Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto pirmininko An
tano Bimbos pranešimus iš Vil
niaus. Jis važinėja po Lietuvą. 
Jis patyrė Lietuvos žmonių pa
dėtį. Jis ragina mus rinkti dra
bužius ir apsiavimą Lietuvos 
žmonėms. Drabužių ir apsiavi- 
mo dar labai reikia Lietuvos 
žmonėms.

Aš prašyčiau jūsų, visų ge
raširdžių lietuvių, ant. toliau 
tęsti Lietuvos žmonių šelpimo 
darbą. Nekurie daug prisidė
jote Lietuvos šelpimui. Tiems 
didelė garbė. Bet dar turime 
dirbti ant toliau. Eikime pas 
tuos, kurie dar neprisidėjo jo
kia pagalba. Prašykime paau-skyrius. L . x. v , . . .. . koti drabužiu, ceveryku ir t.t. •n n i»i n i v 7 v *.
Tieskime pagalbos, ranką savo 
tėvams, broliams ir seserims 
Lietuvoje.

Ruoškimės, skubinkime dėl 
11-tojo Siuntinio.

Prašyčiau visų nuoširdžių 
siuvėjų pasidarbuoti sulig iš
galės. Turime daug drabužių, 
kuriuos reikia pataisyti. Reikia 
juos sutaisyti ir kuo greičiau
sia pasiųsti į Centrą.

Kazlauskienė, So. Boston, 
numezgė 23 poras pirštinių

vaikučiams ir vieną svederį.
B. čiuberkienė, So. Boston, 

aukavo labai gerų drabužių ir 
čeverykų.

Endralienė, Cambridge, 
Mass., aukavo daug gerų dra
bužių.

P. Stašienė, Cambridge, au
kavo gerų drabužių ir bran
gią plunksną ir paišelį 
ant išlaimėjimo.

E. Lėkius, Roxbury, 
aukavo ęlaug naujų ir 
vaikučiams drabužių.

Frank Kaulakis, Marlboro, 
Mass., aukavo $5 dėl Lietuvos 
vaikučių.

Visi čia suminėti ir pirmiau 
daug prisidėjo piniginiai ir 
drabužiais dėl pagalbos Lietu
vos žmonėms.

LPTK Rengia Bankietą
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto vietinis skyrius ren
gia puikų bankietą pagerbi
mui visų siuvėjų, vyrų ir mo
terų, kurie tik prisidėjo prie 
taisymo drabužių, paaukotų 
Lietuvos žmonėms. Bankietas 
i vyks 16 dieną vasario, 318 
Broadway. Pradžia 8 vai. va
kare. Būkite visi, ir visos.

Jonas Žekonis, LPTK Pirm.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Telef. HUmboIdt 2-7964

Mulan’ai ir Močou’ai bežiūrint, tik 
zvakt ir suskambėjo didysis variokas. 
Pataikęs į jį vaikinas, apsigrįžęs links
mas nuėjo, o jį lydėjo skardūs katučių 
plojimai. Mulan’a tada sviedė bent kelis 
pinigus—ir ji vienu pataikė į variokų. 
Vėl aplodismentai. Jr grįžtelėjo ir susi
tiko akim su anuo vaikinu. Abu lengvai 
šyptelėjo: pirmas pasimatymas.—“0 gal 
jis yra tas ‘nemarusis’?” patėmijo Mo- 
čou’a Mulan’ai.

Tai šiandien abi sesutės gerai įsitiki
no, kad tas “nemirtingasis” yra tas pats 
lengvarankis ir taiklus Lifu’s.

Ir dabar jos nepaleido to Lifu’o iš 
akių. Lifu’s vedėsi motinų ir sesutę, gal 
kokias 50 uolakčių paskui mūsiškius ke
leivius. Jųjų tarpe Fu’s pasakojo apie 
Lifu šeimų, o sesutės gaudė kiekvienų 
žodelį.

Lifu’o £ėvas, žemas valdininkėlis Pe
kine, mirė, kai jo sūnui buvo tik 9 me
tukai. Jo dėdė kabinosi prie našlės mo
tinos, kad iš jos iškaulijus pinigų, bet 
Fu’s užustojo ir paskui vis buvo arsimas 
šeimos draugas. Fu’s velionį tėvų žino
jo da iš jojo tarnybos laikų. Fu’s leido 
Lifu’i naudotis knygynu ir daug padėjo 
tam apsukriam vaikinui mokytis.

Praeidamas pro Miegančio Budos 
šventyklų, Lifu’s pamojavo ranka mū
siškių grupei ir užėjo už mūrų. <

(Daugiau bus)
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 ML Vernon St. J 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
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 

ką valkui, 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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PRANEŠIMAI
Rockford, 111

Newark, N. J.

sunkiosios pramonės negali-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

J. Simmans,
J. Margaitis,

M.
M.

Seattle, Wash, — čionai- 
tinės Darbo Federacijos 
metalistų unijos pasižadėjo 
remti CIO plieno darbinin
kų streiką.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

WORCESTER,
Vasario 17 d. įvyks 

rial mitingas, 8 v.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvai Pagalbos Teik. Kom 

vietinio skyriaus, svarbus susirinki
mas įvyks penktadienio vakare, 15 
d. vasario, Liet. Republikonų Kliu- 
be, 1218 Wallace St. jMalonėkite da- 
lyvauti, kas tik prijaučiate lietuviu 
šelpimą. — A. M. sekr.

POLIŠIUOTOJAI
PATYRĘ

Metalinių Moteriškų Redikulių Frėmu
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

NUOLATINIS DARBAS
ROYAL SILVER MFG. CO.

.891 MULBERRY ST.
NEWARK, N. J.

PLOKŠČIŲ METALO DARBININKAI
Patyrę prie virtuvės Įrengimų; mokamą 
aukščiausia alga; puikiausios darbo sąlygos. 

Kreipkitės j
VIKING EQUIPMENT CO., 

315 NEW ST., NEWARK, N. J. 
ar skambinkite MARKET 2-5183.

________________(43)

Tipiška iškaba Šios barberries lange parodo Bloom
field, N. J., miestelio gyventoją atsinešimą Į streikie- 
rius, narius United Electrical, Radio & Machine Wor
kers, CIO. Visas miestelis, amatininkai, pirkliai ir pro
fesionalai sako, kad streikierių reikalavimai teisėti. 
Jie dare viską pagelbėti jiems laimėti.
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Rooseveltienė Užtaria 
Fašistinius Pabėgėlius

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
respublikiečiai būtų iš už
sienių sugrąžinti į Franko 
fašistu rankas? Panašiai 
argumentavo ir anglų dele
gatai.

Višinskis į tai atsakė:
“Ar mes jau ne perbran- 

giai užmokėjome už tokią 
pakantą praeityje? Mes ne
norime tokios pakantos. Už 
ją mes esame perbrangiai 
sumokėję krauju ir gyvy
bėmis. Aš atmetu tokią pa
kantą, kuri istorijoj 
kaip Munichas.”

Kas liečia laisvės, 
šinskis priminė:

“Niekur negalima turėti 
neribotos laisvės. Tai nega
limas dalykas, atsižvelgiant 
į visuomenės reikalus. Tatai 
negalimas dalykas ir Jung
tinių Tautų Organizacijoje. 
Pats gyvenimas apriboja 
laisvę, ir be šio principo ne
galėtų būti jokios visuome
nės; be laisvės apribojimo 
negali gyvuoti ir valstybių 
draugija.”

VYRIAUSYBĖ TURI 
PARODYMUS PRIEŠ 
KUN. COUGHLINĄ
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

liudijimus, buvo pasiųsti 
kalėjiman, kaipo šnipai, ru
sas baltagvardietis A. Von- 
siatskis ir hitlerininkų va
das Amerikoj G. W. Kun
ze.

(Tąsa nuo 3-čIo pusi.) 
ką, lietuviška gimtąja kal
ba.

Mieste matomi dar mūšių 
pėdsakai. Kai kurios gatvės 
—Vokiečių, Pylimo, Didžio
ji labai nukentėjo įšmušant 
hitlerininkus iš Tarybų Lie
tuvos sostinės ribų. Bet jei 
mieste dar matomi žiaurių 
grumtynių pėdsakai, tai 
kiekviename žingsnyje gali
ma pamatyti kruopštaus 
darbo pėdsakus, atgimusio 
gyvenimo žymes. Gatvių už- 
griuvimai išvalyti, namai 
vienas po kito remontuoja
mi ir atiduodami eksploa
tuoti.

Miestas stato galingą 
elektrainę, kuri dalinai duo
da jau galimumą vartoti 
elektros energiją.

Vilnius kiekvieną dieną 
vis labiau ir labiau virsta 
kultūriniu respublikos cen
tru. Vilniaus Universitetas 
—ne tik Lietuvos TSR, bet 
ir visos Tarybų Sąjungos 
pasididžiavimas. Jis — pats 
seniausias universitetas vi
same krašte. Jame verda 
įtemptas kūrybinis darbas. 
—atstatytas vokiečių su
griautas universiteto mies
tukas ir fakultetų moksli
nės laboratorijos. Atvykstą 
čia iš visų respublikos kam
pų studentai turi savo ben
drabutį, o mokomasis uni
versiteto personalas — eilę 
namų su jaukiais butais.

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, 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me-, 
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
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 Jr 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 
1000 tabs. $4.50. t

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.

Bulovą, Benrus, Gruen, Longlnes, 
Jules, Jurgensen

y 
a

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

Prie universiteto yra įsteig
tos valgyklos ir “Rūtos” 
parduotuvės. Universitete 
dirba keli šimtai profesorių 
ir mokslo personalo. Jie ka
la naujus Tarybų Lietuvos 
inteligentijos kadrus.

Atgaivino savo veiklą 
Lietuvos TSR Mokslo Aka
demija ir jos institutai. Ji 
palaiko pačius glaudžiau
sius ryšius su TSRS Moks
lo Akademija ir Mokslo 
Akademijomis s ą j u nginių 
respublikų. Suk omplekta- 
vus savo įstaigų mokslo 
kadrus, ji atlieka šiuo me
tu produktingą mokslinį 
darbą. Veikia konservatori
ja ir muzikos mokyklos.

Atidarė duris lankyto
jams Vilniaus Meno Muzie
jus. Veikia Valstybinis Dra
mos Teatras ir Valstybinė 
Filharmonija. Neseniai Vil
niuje pasibaigė antroji mu
zikos dekada, skirta Didžio
sios Spalio Revoliucijos 28 
metinių sukakčiai. Ji su
traukė didelį lankytojų 
skaičių ir virto didele at
gimstančios Tarybų Lietu
vos muzikos švente.

Vilniaus lietuviai rašyto
jai gyvena įtemptą kūrybinį 
gyvenimą. Viename geriau
sių miesto pastatų Sniadec- 
kių gatvėje vyksta gyvi kū
rybiniai rašytojų susirinki
mai, kuriuose svarstomi 
nauji kūriniai, sprendžia
mi tarybinės literatūros už
daviniai.

Atgimsta iš pelenų ir 
griuvėsių Tarybų Lietuvos 
sostinės įmonės. Vienas po 
kito ima rūkti sugriautų 
fabrikų kaminai ir ilgi švil
pukai šaukia rytais Vil
niaus darbininkus prie dar
bo. Atstatyta daug mieste 
maisto įmonių, odos kombi
natas, tabokos fabrikai, 
lentpiūvės.

Kiekvieną dieną gyveni
mas vis daugiau ir daugiau 
įeina į normalią vagą. Au
ga miesto parduotuvių tink
las, valgyklos aprūpina val
giu darbo žmones ir vilnie
tis jaučia, kaip jis pamažu 
įauga į taikų gyvenimą.

Vilnius — lietuvių tautos 
praeities didvyriškas mies
tas, jos kultūros ir valsty
bingumo lopšys, su pasitikė
jimu žiūri į savo laimingą 
ateitį, kurioje tarybų val
džia atskleidžia jam plačias 
augimo ir klestėjimo per
spektyvas.

Gražiai Dirbama Garbingas 
Darbas

čia pradėta Newark© visą 
srovių organizacijų puikus ir 
gražus darbas. Rengiama, savo 
jaunuoliams kariams, grįžti- 
siems karą laimėjus, b.ankietas 
su šokiais ir dovanomis.

Pats bankietas su, iškilmė
mis įvyks 26 d. gegužės. Pir
ma to, bus kortų “pare” sukė
limui daugiau finansų, kovo 
24 d., 5 valandą po pietų, 
švento Jurgio Draugijos sve
tainėje, 180 New York Avė.

Iš pastarojo susirinkimo pa
sirodė, kad organizacijos pui
kiai darbuojasi šiam geram 
tikslui.

Pavyzdžiui: šv. Rožančiaus 
Draugija tik ką turėjo kortų 
lošį tam tikslui surengus ir pa
darė pelno net $142, ir visus 
paskyrė dėl bankieto. šv. Jur
gio Draugija pardavė laimėji
mo tikietukų už $50 ir pasiė
mė pjatint už $25. Kliubas au
kojo $25. Kitos organizacijos 
aukojo po $5, po $10, paįęal 
savo išgalę.

Susirinkimus laikome kiekr 
vieno mėnesio pirmą pirmadie
nį, šv. Jurgio Draugijos sve
tainėje.

Kurios dar draugijos nėra 
prisidėjusios prie šio garbingo

*•

Karui Laimėti Buvo Pa
ruoštas Medžiaginis Pa
grindas, Sako Stalinas

Mūsų Pagalba Dėl Lietuvos 
Žmonių

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komit. turėjo susirinkimą va
sario 4 d., Laisvės Choro sa
lėj. Apkalbėjus visus svarbius 
dalykus, kas liečia teikimą Lie
tuvos žmonėms pagalbos, pasi
rodo, kad dabartiniu laiku mū
sų veikimas toje srityje lyg ir 
apsistojo. Bet Antanas Bimba, 
LPTK pirmininkas, keliauda
mas po Lietuvą praneša, kad 
Lietuvoje dar vis trūksta dra
panų ir apavalų. Tas faktas 
mus vėl išjudino į veikimą.

Komitetas nutarė suruošti 
parengimą, kovo 31 d. Laisves 
Choro svetainėje. O drg. M. 
Juškiene tam tikslui aukojo 
gyvą antį. Drg. K. Akscinas 
komitetui pridavė $5.

Komitetas taipgi jau žiūri 
ir j vasaros parengimus. Nu
tarta rengti didelį pikniką, 
kada nors liepos mėnesyj, Lie
tuvių parke, E. Hartforde. 
Diena bus paskelbta vėliau.

Dabartiniu laiku drapanų 
jau vėl suplaukė apščiai. Tai
gi nutarėme sueiti visi ir dra
panas sutaisyti, supakuoti ir 
tuojaus pasiųsti centram

Komitetas atsikreipia į vi
sus geros valios žmones ir pra
šo dar kartą jūsų pagalbos. 
Pasidarbuokite del Lietuvos 
nukentėjusių nuo karo žmo
nių, parinkime drabužių, če- 
verykų arba aukų ir priduo- 
kite mūsų miesto komitetui, 
155 Hungerford St. Atsimin
kite, kad tik per mus (LPT 
Komitetą) jūsų aukos tegalės 
pasiekti Lietuvos žmones. Ki
ti komitetai Lietuvai pagalbos 
nesiunčia.

šiame susirinkime išrinkta 
1946 m. valdyba. Pirmininkė 
Kastancija Miller, protokolo 
rašt. W. Brazauskas, finansų 
raštin. F. J. Repšys, iždinin
kas Jonas Kazlam Dabartiniu 
laiku komitetą sudaro 6 orga
nizacijų atstovai.

Dirva didelė ir veikimas 
yra gražus, bet gali dar dau
giau pakilti, jeigu visuomene 
daugiau tuomi susirūpins. 
Taigi dar kartą prašome jūsų 
kooperacijos suteikime Lietu
vos ’ žmonėms pagalboj.

Kas prisidėjo, aukodami 
i drapanų jr č.everykų del Lie- 
tųvo.s žmonių 1945 metais. Au
kotojų vardai ir pavardės tel- 
po žemiau:

K, Aksomitauskas, Vanda 
Totorėlis, Benis Lukas, John 
Bre.ąult, Mrs. Symor, Mrs. F. 
Gesmaldo, Mi‘- Chaųtka, Fran
ces Mituza, Juozas Žukas, J. 
M. Gjrai.tis (iš Manchester), 
Mr. ir Mrs. Mališauskai, Mr. 
ir Mrs. A. Shjmansky, Peter 
Žilinskas, Frank Bacys, Agota 
Dagiliene, M. Raulinaitįene, 

i W. Bagdon, Mrs. ■ Katkuviene,

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
gU’1913 m.; 38 milionus to
nų rinkon paleistų grūdų, 
arba 17 milionų tonų dau
giau, negu 1913 m.; 2 milio
nus 700 tūkstančių tonų 
medvilnės, pusketvirto sy
kio daugiau, negu 1913 me
tais.

Tai buvo medžiaginis pa
grindas, kuriuom Sovietų 
Sąjunga galėjo vesti šį ka
rą.

Prieš Pirmosios Penkme- 
tės Plano pradžią 1928 m., 
mes turėjome darbuotis, 
kad atstatytume pramonę, 
kurią sunaikino Pirmasis 
pasaulinis karas ir pilietinis 
karas, ir kad galėtume už
gydyti tų karų padarytas 
žaizdas.

Pirmosios Penkmetės 
Planas buvo įvykdytas per 
ketverius metus, o Trečio
sios Penkmetės planą karas 
pertraukė ketvirtuose pla
no metuose; taigi reikėjo 
tiktai 13 metų, iki mūsų ša
lis buvo pakeista iš žemdir-

V. Kazlau, A. Rauskienė, 
Butkevičia, 
Bernotienė,
M. Mulerankai, draugė Norbu- 
tienė, Mr. ir Mrs. A. .Remen- 
čiai, M. Karpinaitė, J. Lukš
tas, !Z. M. Yuškai, Mrs. M. 
Pilky, M. M. Johnson, Kastan-1 biško krašto į pramoninę 
cija Miller, Agota Lingienė, Šalį.vija MŪLr, Agota Lingienė, Šalį.
Antanas Kasputis, A. Lapeta, | Su kokios politikos pa- 
M. švilpa, A. Gerbut, ir Miss galba Komunistų Partija 
J. Maglin (iš E. Granby).

Varde mūsų komiteto, vi
siems aukotojams išreiškiame 
širdingą ačiū. Prašome pasi
darbuoti ir ant toliau tam gra
žiam tikslui.

Walter Brazauskas,
Prot. rašt. LPT Komit.
Hartfordo Skyriaus.

darbo, kviečiamos prisidėti, ir 
tuomi prįsidėsit prie pagerbi
mo savo mylimų karių, kurie 
kovojo per ilgus metus, varg
dami ir sunkiai kentėdami ne- 
dateklius už geresnį mūsų vi
sų gyvenimą. _ (

G. Albinas.

TUOJAU DUODAMI 
DARBAI 

D1KTAFONO OPERATORftS 
$35 I SAVAITĘ 

RAŠTINĖS DARBININKES 
$25 Į SAVAITĘ 

(Patyrimas nereikalingas)
Pastovūs darbai. Puikiausios darbo sąlygos. 
6 dienų savaitė: pradedant pirmadieniu, bai
giant penktadieniu, 9—5. Kreipkitės | Mr. 

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

SPRING 7-1000.
(30) .............   I I w ■

MERGINOS IR MOTERYS 16 IKI 45 
Patyrimas nereikalingas. Maisto dirbtuvė, 
lengvas darbas, nuolat; 321.50, apmokamom 

Šventės, yra viržlaikių.
J. PERRY. 425 W. 13TH ST., N. Y. 

-----------------------------------------------------------42U 

STENOGRAFĖS
PATYRUSIOS AR PRADINES 

Gera alga f 5 dienos 9—5, ir kiekvieną trečią 
šeštadienį iki pietų; maža brokerage orga- , 
nizacija ; proga pakilimams; linksma apylinkė. 
H. MOSENTHAL & SON, INC. 
102 MAIDEN LANE, N. Y. C 

ROOM 1701.
BOWLING GREEN 9-4100

(8»)

Iišvystė medžiaginius mūsų 
šalies turtus tokiu trumpu 
laiku ?

Visų pirma, su sovietinės 
politikos pagalba šaliai in
dustrial;! (pramoninti). So
vietinis industrinimo būdas 
griežtai skiriasi nuo kapita
listinio pramonės ugdymo. 
Kapitalistiniuose kraštuose 
i n d u s t r inimas paprastai 
prasideda nuo lengvosios 
pramonės, kadangi lengva- 
jai pramonei reikia mažes
nių kapitalo įdėjimų ir ka
pitalo apyvarta joj greičiau' 
eina, taigi lengviau ir pel
nų gauti, negu sunkiojoj 

’pramonėj.
Tik praėjus gana daug 

“ laiko, kuriuom lengvoji pra- 
1-įmonė prisirenka pelnų ir 

. sukaupia juos bankuose, 
I tik tada prieinama prie

Puikiai Pavyko Jaunuolių 
Parengimas

Sausio 27 d. vietine LDS 
jaunuolių kuopa — Rockets 
turėjo gražų parengimą. Tame 
parengime buvo paskelbtas 
vajus gavimui LDS naujų na-1 
rių. Tačiau jaunuoliai vien' 
gavimų naujų narių nepasi-, 
tenkino, jie .turėjo pasitarimą 
ir kitais klausimais.

Svarbiausia, "tai buvo pa- . . _ .
keltas klausimas, kad atgai- sunkiosios pramonės ir pa- 
vinti ar iš naujo suorganizuo- laipsniui pervedant sukaup
ti Rockforde lietuvių chorą, tąjį kapitalą į sunkiąją 
Kad tam yra spėkų, tai neten- pramonę, pradeda SUSlda- 
ka abejoti, nes daugelis jau- ryti sąlygos sunkiajai pra- 
nuolių grįžo iš karo tarnybos monei išvystyti, 
ir nori pradėti veikti meno ša
koje.

Jaunuoliai mano, kad cho
ro organizavimo reikale turė
tų tarti žodį kitą ir suaugusių 
organizacijos, nes meno auk
lėjimas lietuvių tarpe visiems 
lygiai svarbu.

Šiuomi prašome visų Rock- 
fordo lietuvių organizacijų 
pirmuose savo susirinkimuose 
apdiskusuoti choro organiza
vimo klausimą ir išrinkti at
stovus, ,kad galėtų .dalyvauti

Bet tai ilgas vyksmas, 
reikalaująs kelių dešimtme
čių laiko.

Aišku, jog mūsų Komu
nistų Partija negalėjo eiti 
šiuo keliu. Part, žinojo, kad 
artinasi karas, kad negali
ma būtų šalies apginti be 
sunkiosios pramonės, kad 
reikia kuo greičiausiai pra
dėti sunkiąją pramonę iš* 
vystyti ir kad pavėluoti 
reiškė pralaimėti. Partija

sušauktame bendrame mitina atsįjninė Lenino Žodį, jog be 
gc. sunkiosios pramonės negali-

Jaunuoliai savo susilipkime, ma būtų apsaugot mūsų ša- 
vasario 7 d., taipgi diskusavo lies nepriklausomybės, kad 
choro organizavimo Reikalą. Sovietų santvarka pražū-

Bcje, LDS 95 kuopa pasi
žadėjo surengti jaunuoliams 
puotą už jų gražų pasidąrba- 
vimą ir metimąsi į vajaus dar
bą. O ką mūsų suaugę nariai 
pažada, jie visada išpildo.

Lauksime talkos iš senes
nių veikėjų visuose mūsų dar
buose. J. G.

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)

tų be sunkiosios pramonės.
Antrasis veiksnys, buvo 

lauko ūkio kolektyvizavi
mas. Čia mūsų tikslas buvo 
duoti šaliai daugiau duonos, 
daugiau medvilnės.

Be kolektyvizavimo mes 
nebūtume galėję atsilikusią 
nuo senovės mūsų žemdir
bystę pakeisti tokiu trumpu 
laiku... O tiktai plataus 
masto žemdirbystė, tiktai 
plataus masto farma tegali 
panaudoti naujovinę, šian
dieninę techniką ir pavar
toti visus jos pasiekimus, 
kad galėtų padidinti pro
duktų gamybą.

MERGINOS <3) 
Mokytis prie Siuvamų Mašinų. 70c | valandą. 

EAGLE BEEF CLOTH CO. 
315 Christopher Street, Brooklyn. 

Dickens 6-9797.

VALYTOJOS. Ofisų Namų. Nuolat. 
62c | valandą.

Kreipkitės tarp 4 Ir 6 PJbC.
INGE. 69 Pine St.. New York City

(X)

MASS.
Lenin Memo- 
v. Washburn 

Hall, 321 Main Street. Ruošia Wor
cester Komunistų Partija. Vyriau
sias kalbėtojas bus Emanuel Blum, 
Prezidentas Kom. Partijos Naujojoj 
Anglijoj, ir I. W. O. Bostono V so- 
riety Theatre pildys programą. Yrą 
apie 10,000 streikuojančių plieno 
darbininkų Worcesteryje, todėl vi
si atėję į šį mitingą yra raginami 
atsinešti kenuką valgio streikierių 
pagalbai. Taipgi pusė pelno nuo šio 
mitingo bus aukojama Streikierių 
Komitetui. Įžanga 55c. (38-39)

PHILADELPHIA, PĄ.
Sekmadieni, vasario 17 d., 3 vai. 

dieną įvyks Veikiančio Komiteto su
sirinkimas. Liaudies Name, 735 
Fairmount x Ave. Dalyvaus Laisvės 
gaspadorius P. Buknys. šiame susi
rinkime bus diskusuojąma Kultūri
nio Namo klausimas, tad kviečiame 
visus Laisvės skaitytojus ir organi
zacijų narius. — P. Puodis, sekr.

(38-39)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuviu Moterų Kliubo 

susirinkimas įvyks vasario 21 d 
Vokiečių salėje, Į400 E. 55th St., 
Draugės, raginkiiųe suėję kitas na
res dalyvauti, nes apart kitų svar
bių reikalų, reikės aptarti ir drg. 
Pe'trikienės. priėmimą, kuomet ji 
lankysis Cleveland®, pradžioj kovo 
mėn. —- Valdyba (38-39)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

17 d. vasario, 2 vai. dieną, Draugijų 
salėje. Užėmus man vietą f in. rašt., 
radau pagal knygas, kad dar neku- 
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 narįus ir nares 
pribūti susirinkime, užsimokėti duo
kles ir. knygą atsiimti, r— J. Danta, 
Fin. Sekr. (37-38) Į

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyk® 

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 

įvyks vasario 17 
3014 Yemans. Visi 
yra daug svarbių 
— Sekr.HARTFORD, ČONN.

LDS 79 kp. ręjigią didelį metinį 
balių su šokiais, bus gejri 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.

kp. susirinkimas 
d., 11 vai. ryto, 
nariai būkite, nes 
klausimu' aptarti.

(37-38)

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

lius, West End Hall, West Center 
St. Įžanga 50c. Rengia ALDLD 17 
kp. Rengėjai kviečia Wisus dalyvau
ti. — Valdyba. «7-38)



F
I
i-

kptvirtad'., Vasario 14, 19slapia

■z.-'

Case

bi-

ra-

Susižeidė
MIRĖ

m.

Joseph Garszva¥

Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue

zlfMMR

nebus at- 
atvyks ir

komu- 
narys,

pačia 
visus

mą priešdarbininkiško 
biliaus.”

Richard Fergli
ra., įkalintas šimtui

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Julia 
nukritus 
ties savo 
Brooklyne. 
nėn.
laiku buvo pašlijus. Jinai pati 
dėl to nerimavo. Ir jos drau
gai jau buvo pradėję susirū
pinti jos likimu, kada ištiko 
nelaimė.

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

broliai Fergusonai, 
buvo rašyta ir kaip 

savo tyrinėjime

Staugaitis susižeidė 
ar nušokus laukan 
gyvenamu namu, 
Nugabenta ligoni-

Jos sveikata pastaruoju

jūs, patys 
kviesdami 
visą kitą, 
pramogos Jaffe, Mo-

Josh White, 
autorius

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Gert Užkandžiai

Manager

JOHN A. PAULEY
, Licensed Undertaker

Scena iš filmos “Fallen Angel,” Roxy Teatre, 7th 
Ave. ir 50th St., N. Yorke. Taipgi yra veiksmai scenoj.

62 
Cleve-

Fotografas
Traukiu paveikslus farnilijų, ves
tuvių, kitokių

- CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St*. 
BROOKLYN •, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.
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Suteikiam garbingas laidotuves

$250
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

“Norėčiau Girdėti Durą 
Varpelius Skambant

Uždėkime Garbės Vaini 
> ką LLD 1-niai Kuopai

Kaip tas galimas? Lietuvių 
Literatūros Draugijos pirmos 
kuopos susirinkimas įvyks va
sario 14 .d., 8 vai. vakaro, 
Laisvės svetainėje, 419 Lori
mer St., Brooklyn. Visi nariai, 
gyvenanti arčiau 1-mos kp., 
Laisvės ir LDS pastogės, tu
rėtų būti ir pasimokėti duok
les už 1946 metus. J. Byronas 
parodė gerą pavyzdį, patsai 
užsimokėjo ir iškolektavo iš 
draugo. Tai padarykime visi.

Dabar eina talka už prira
šymą naujų narių. Visi gauki
me po vieną, mūsų kuopa bus 
apvainikuota garbės vainiku.

i
Org. G. Kuraitis.

Reikalauja Ištirti Free- 
porte Įvykusį Su
šaudymą Negrą

New Yorko Komunistų Par
tijos New Yorko Valstijos Ta
ryba pereitą pirmadienį išlei
do pareiškimą, kuriame reika
lauja nuodugniai ištirti nušovi
mą dviejų Fergusonų Free- 
porte, L. I. Reikalauja tuo
jau suspenduoti iš pareigų 
juos nušovusį policistą Remei
ką ir patraukti jį teisman už 
žmogžudystę.

Nušauti buvo:
Karys Charles Ferguson, 27 

m.
Alfonso Ferguson, 25 m.
Jūrininkas Joseph Ferguson, 

20 m., sunkiai sužeistas.
Veteranas 

son, 22 
dienų.

Jauni 
kaip jau
komunistai 
prie to privedusių priežasčių 
atrado, vasario 5-tos vakarą 
buvo atėję į busų stotyje esan
čią kavinę ir užsisakė kavos. 
Negrų nekentėjas restaurano 
savininkas atsisakęs jiems duo
ti. Jie užprotestavo ir išėjo. 
Tačiau bijodamas dėl savo 
prasikaltimo, restaurano savi
ninkas pašaukė policistą, ku
ris, atradęs brolius jau lauke, 
pradėjo juos šaudyti. Nei vie
nas iš brolių neturėjo ginklo.

Policistas po to visko buvo 
išteisintas vietos policijos vir
šininko Elar, kuris po tų žmog
žudysčių apstatė restauraną 
kordonu vyrų, ginkluotų, su 
ašarų bombomis ir “tommy 
guns,” kad neprileisti negrų 
ir kitų piliečių protesto.

& .

Šeštadienį Bus Linksniavimo 
Su Nauda Lietuvai

Gyvenantiems New Yor
ko East Side j

Pasilinksminti, tiesa, galima 
daug kur. Bet kada pasiklau- 
siame savęs, kam iš to nauda, 
vietovių ir datų ratas susiau
rėja. Atrinkus svarbiausius 
nuo nereikšmingų arba mažai 
reikšmingų, atrandi- likusių 
mažai, o kartais tik vieną tai 
savaitei.

Pačiu svarbiausiu gale šios 
savaitės, gal būt vieninteliu, 
bus Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto Brooklyno sky
riaus rengiamasis draugiškas

pažmonys, kurio pelnas ski
riamas įrengti Vilniuje Medi
cinos Institutą.

Pažmonys įvyks jau šio šeš
tadienio vakarą, vasario 16- 
tą, Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St. "Bus gerų vaišių ir trumpu
tė programa. Pasitikime, kad 

rengdamiesi į jį ir 
draugus, atliksite 
reikalingą tokios 

sėkmingumui.
Rengėjai.

Nepaprasta Padėtis New 
Yorke Atšaukta

Nepaprasta padėtis iš tikro 
buvo nepaprasta, kol ji buvo, 
per 18 valandų pereitą antra
dienį. Dirbtuvės, prekyvietės 
(apart maisto parduotuvių), 
pasilinksminimų ir susirinkimų 
vietovės buvo uždarytos, gat
vės apleistos.

Toji nepaprasta padėtis bu
vo atšaukta-panaikinta tos pa
čios dienos vakaro 5:30 vai. 
Atšaukta, kol streikui neužsi
baigus ir kuro privežimo sąly
gom nepakitus. Ir apsieinama 
su turimuoju ir kitais keliais 
galimuoju gauti kuru toliau, 
nežiūrint streiko. Visokioms 
industrinėms ir prekybinėms 
įstaigoms leista veikti po se
novei, tik mokyklos tebepasi- 
lieka uždaromis.

naudai, jeigu vyriausybė to pa
norėtų. Ir parodo daug ko kit
ko, apie ką yra verta pagalvo
ti, ką yra reikalo pastudijuoti.

Streikas Tęsiasi
Nežiūrint buvusio sustabdy

mo darbo virš dviem milio- 
nam darbininkų ii’ sutrukdy
mo normalaus gyvenimo per 
vieną dieną 7,000,000 gyven
tojų, 3,500 laivukų operatorių 
streikas tebesitęsia. Užsispyrę 
laivukų savininkai tebeatsisa- 
ko pasiduoti arbitracijai — 
bešališkam sprendimui jų by
los su darbininkais laivelių 
operuotojais.

Vasario 14-tos vakarą (šį 
vakarą), ketvirtadienį, Natio- 
al Teatre, Houston St. ir 2nd 
Ave., Now Yorke, įvyks visoj 
šalyje paskilbusių talentų iš
pildoma šauni muzikos-, dainų, 
trumpų aktų programa, kurią 
turės progą pamatyti už dyką 
kiekvienas tos apylinkės gy
ventojas. žinoma, 
stumtas, jeigu kas 
iš toliau.

Programoje Sam 
nasha Skulnick, 
Bernie West, autorius Carl 
van Doren, Marcantonio, Con
nolly.

Koncertą - mitingą rengia 
Independent Citizens Commit
tee of the AHs and Sciences. 
Tai tas pats, kuris anais me
tais nepaprastai pasižymėjo 
kampanijoj išrinkti Roosevel- 
tą. Jis dabar stojo talkon iš
rinkti kongresmanu Johannes 
Steel, kovingą, pro-darbinin- 
kišką radio komentatorių. f

Specialiai rinkimai 19-tame 
distrikte įvyks jau šį antradie
nį, vasario 19-tą. Į tuos rinki
mus žiūri su didele atyda ne 
tik to distrikte pilietiniai susi
pratę gyventojai. Į juos žiūri 
visa šalis, jie tėmijami ir ki
tur pasaulyje. Tėmijami dėl 
to, kuo yra Steel ir dėl to, kad 
jį išstatė Darbo Partija (Ame
rican Labor), kad jį remia pa
žangiosios, priešfašistinės jė
gos. Tėmija dėl to, kad New 
Yorkas skaitoma pažangiu 
miestu.

“Johannes Steel gali būti iš
rinktu, jeigu mes gausime ga
na darbuotojų atliuosuoti dis- 
triktą iš demokratų mašinos 
varžos,” pareiškė Steel kam
panijos vedėjas Dambroff iš
vakarėse paskutinės savaitės 
pirm rinkimų. Tą gali atsiekti 
tik ėjimas po namus, sakė jis. 
Balsų yra, tik reikia juos gau
ti.

Distrikte specialiai rinkimai 
įvyks šio mėnesio 19-tą.

Devynioliktą kongresinį dis- 
triktą sudaro žemoji New Yor- 
ko East Side nuo Battery Park 
iki 40th St., išilginiam rube- 
žiui einant, maždaug, ties 
Broadway.

Kas Ką Sake del Supara 
lyžiavimo Miesto

Sudaro Sunkumų

Nėra klausimo, kad tęsimas 
streiko sudaro tam tikrų sun
kumų, tik, žinoma, ne tokių, 
kokie norėta visuomenei pa
rodyti. Streikas yra svarbus— 
kitaip nebūtų kreipta į ji daug 
domės, nebūtų buvę imtasi to
kios plotmės manevrų. Tačiau 
tie sunkumai, kaip sužinojo 
žmonės, paeina ne iš darbinin
kų,.© iš samdytojų pusės. Net 
ir darbininkams gana priešin
ga spauda buvo priversta pri
pažinti, kad darbininkai strei- 
kieriai buvo dar pirm šio ne
paprastos padėties paskelbimo 
sutikę pasiduoti arbitracijai- 
bešališkam sprendimui, bet 
laivukų kompanijos atsisakė.

Savo užsispyrimą, savo nu
sistatymą “sėdėti,” tikslu su
laužyti streiką ir uniją, kom
panijos nepakeitė nei paskel
bus mieste nepaprastą padėtį.

Tas parodo miesto vyriausy
bės galią paimti ir sutvarkyti 
miesto reikalus visuomenės 

......................   i-------------------------------------------------_

Scena iš filmos

“Miss Susie Slagle’s,” 

rodomos Paramount 

Teatre, Broadway ir 

43rd St., New Yorke. 

Scenoje asmeniškai 

Danny Kaye.

“Garsiau ir Stipriau, 
Pone Majore”

Taip atsišaukė į majorą O’- 
Dwyer’i angliškas darbininkų 
dienraštisDaily Worker dėl’ 
buvusio mieste sustabdymo 
darbo. Laikraštis sako, jog 
majoras pripažino, kad dėl to 
kalti buvo atsisakiusieji susi
tarti laivelių savininkai, bet 
kad jo, kaip majoro, pareiga 
yra pasakyti miesto žmonėms 
tiesą garsiau ir stipriau.

Jackus K a 1 u z e v i č i u s, 
amžiaus, gyveno 517 
land St., Brooklyn, 
(East New York), mirė vasa
rio 11 d., Kings County ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas Ste
phen’s Funeral Home, Inc., 
2601 Pitkin AVe., Brooklyn, 
N. Y. (East New York—kam
pas Logan St. Išlipkite Mon
tauk Ave. stotyje).

Laidotuvės įvyks vasario 15 
d., 10 vai. ryto, Šv. Jono ka
pinėse.

Velionis paliko nuliūdime 4 
sūnus, Charles, Edward, An
thony, William ir dukterį 
Frances. Taipgi tris brolius, 
John, Alex ir Tony. Kaluzevi- 
čius buvo narys Šv. Jurgio 
Draugystės.

Komunistų Partija ta 
diena buvo atsišaukusi į 
savo skyrius ir narius šaukti 
'masinius mitingus gatvėse (sa
lėse buvo uždrausta), leisti, 
skleisti lapelius, juose išaiš
kinti žmonėms, kad dėl to viso 
kalti laivelių savininkai.

Komunistai taipgi kritikavo 
majorą 0‘Dwyer dėl nepasita- 
rimo su darbininkais. Reikala
vo miesto vyriausybės, gub. 
Dewey ir prezidento Trumano 
tuojau pažadėti laivelių darbi
ninkams išpildymą jų reikala
vimų, kad jie galėtų tuojau 
sugrįžti darban. Darbininkai, 
kaip ir visuomet būtų koope
ravę su vyriausybe išrišti pro
blemą kitu būdu, nebūtų rei.- 
kėję stabdyti darbo, sako ko
munistai.

John Miller, 16 metų vaikė
zas, tapo policisto mirtinai pa
šautas, bėgant nuo policijos. 
Sakoma, kad jis, su kitais 
dviem tokiais, buvo pastebėti 
važinėjantis svetimoj mašinoj, 
buvo įtarti mašiną pavogus ir 
vejami. Bėgdami, jie nustūmė 
nuo kelio kitas dvi mašinas. 
Pasigrobtąją mašiną sudau
žius, jie leidosi bėgti.

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,

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.

Adomas Stankus - Stanke
vičius, 61 metų .amžiaus, gy
venęs 60 Sumner Ave., Brook
lyn, mirė Kings County ligo
ninėje, vasario 11-tą. Pašar
votas koplyčioj, pas graborių 
P. Bieliauską, 660 Grand St. 
Bus palaidotas vasario 15-tą, 
Holy Cross kapinėse. Paliko 
nuliūdime sūnų Antaną ir 
marčią Virginia. Laidotuvių 
apeigomis rūpinasi graborius 
P. Bieliauskas (Ballas).

New Yorko jūrininkai, kurię 
arčiausia žino, kas dedasi pa
jūryje ir prieplaukose, išsireiš
kė, jog toji miesto administra
cijos “nepaprasta padėtis” 
buvo :

“Milžiniška provokacija pa
skubinti Kongrese pravedimą 
priešdarbininkiško Case 
liaus.”

Kandidatas, į Kongresą
Johannes Steel, garsusis

dio komentatorius, dabar dar- 
biečių kadidatas į J. V. Kon
gresą iš New Yorko žemosios 
East Side, sakė:

“Laivelių darbininkai dide
le didžiuma balsų nutarė pa
siduoti arbitracijai... Jeigu 
jiems būtų pavykę pastangos 
išrišti ginčą, New Yorkas šian
dien nekęstų nepatogumų. Ma
joras turėtų iš naujo pagal
voti. Jis neturi atkreipti savo 
kanuoles prieš 7,000,000 gy
ventojų, bet ant mažo skai
čiaus laivelių sąvininkų, kurie 
yra vyriausia atsakomingi...”

Miesto Tarybos Narys

Peter V. Cacchione, 
nistas Miesto Tarybos 
tarp kitko, sakė:

“Laivelių savininkai atsisakė 
pasiduoti bešališkam sprendi
mui, o dabar nori išnaudoti 
padėti pakėlimui kainų. Jeigu 
vyriausybė gali garantuoti pel
nus, lai ji taip pat garantuo
ja laiveliu darbininkams tą, ką 
ji davė skerdyklų darbinin
kams.”

Dėl leidimo sustabdyti mies
to judėjimą, jis sako, jog ga
lima buvo apsieiti be to. Kad 
sustabdymas darbo atneša di
delius nuostolius darbininkams 
algomis ir kad prie to privedė 
“blogi patarėjai, norintieji su
kelti isteriją prieš darbinin
kus tikslu palengvinti pravedi-

Miss Julia Koenigsberg, 47 
m., buvo mirtinai perdurta, o 
Mrs. Julia Koukanek, 56 m., 
areštuota pasekmėje barnies 
dėl triukšmo Koukanek apart- 
mente, 528 E. 6th St., New 
Yorke.

s
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grupių ir 
Iš senų 
naujus 

k lūs ir 
sudarau 

grikoniškais, 
iįlkalui esant 
IIpadidinu tokio 
W 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

Helen Norris, 47 m. am
žiaus, gyveno 59-25 155th St., 
Flushing, N. Y., mirė namuo
se,' vasario 13 d. Kūnas pa
šarvotas graboriaus J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
AveZ)< Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks vasario 16 d., Mt. Olivet 
kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Frank, dukterį Frances 
Curran ir brolį, John Pilvinis, 
gyvenantį Great Neck, N. Y.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Mrs. Sharpe, 27 m., dr. Ja
mes D. Sharpe žmona, rasta 
numirusi nuo tabletėlių miegui 
jos apartmente, 5 E. 75th St., 
New Yorke. Policija spėja, 
kad jinai nusižudžiusi. Vyras 
sakęs, kad jie susipykę už 
mažniekius. Jis laikinai išėjęs 
iš namų ir sugrįžęs radęs ją 
mirusią. Jis pats pašaukė ati
tinkamas įstaigas.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon Ir Marcy Ave*.)

BTLLYN, N. Y.

OFISČ VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais * 
Penktadieniais

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

Valkų ligų spedaltetaa 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

XZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ. RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y




