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KRISLAI•
Antradieni New Yorke.
Kaip Po Atominės Bombos 

Vizito.
Budapešto Fašistai.
Prie Rinkimo Urnų!

Rašo R. MIZARA

Būdinga buvo New Yorke 
padėtis praeitą antradienį. Ta
rytum pavietrės užpultas, 
miestas buvo suparalyžiuotas, 
palaužtas, pusgyvis.

Ankstuj, rytą darbininkai 
važiuoja j darbą, bet trauki
nių (subvių) stotyse stovį po- 
licmanai juos grąžina namo.

Fabrikai, krautuvės, teatrai, 
ofisai, mokyklos, saliūnai už
daryti. Atdaros tik valgomųjų 
daiktų sankrovos, atdaros vais
tinės,
Viskas kitas neveikia!

Nei
tokių stebuklų mieste neįvyko.

Nei sunkiausiomis karo me
to dienomis niujorkiečiai neiš
gyveno tokio prietykio!

—Kas čia pasidarė? — 
klausinėja įmonės. — Atomi-( 
nės bombos niekas i mus ne-*
metė, bet atrodo, tarytum ji 
būtų buvusi numesta!
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J. TAUTU TARYBA 
NUTARĖ NETYRINĖ
TI ANGLIJOS ŽYGIU
London.— Jungtinių Tau

tų Saugumo Taryba atme
tė Sovietų Ukrainos delega
tų pasiūlymą siųst komisiją 
į Indoneziją, kad ištirtų, 
kaip anglai slopina indone- 
zų kovą dėlei tautinės lais
vės ir gręsia pavojum tai
kai. Ukrainos reikalavimą 

I parėmė tik Sovietų Sąjun
gos ir Lenkijos delegatai. 
Saugumo Taryboje yra po 
vieną delegatą nuo 11 šalių. 

Taip, antradienį New Yor- Taiyba taip pat atmetė 
kas atrodė, tarytum būtų bu- Egipto atstovo _ pasiūlymą, 
vęs aplankytas atominės bom- kad anglą kariuomene ne- 
bos.

Savotišką bomb}}, metė go- 
dišiai traukiamųjų botelių 
(tugs) savininkai, atsisakyda
mi su streikuojančiais darbi
ninkais tartis.

Streikieriai sutiko ginčo rei
kalą pavesti arbitracinei ko
misijai, bet samdytojai tam 
pasipriešino. Jei pastarieji 
tų sutikę, nebūtų įvykę 
kas įvyko.

Miestui pritrūko kuro.

Vien Latvijoje Naciai 
Išžudė Bent 370,000 
Sovietinių Belaisvių
Nurnberg, Vokietija. — 

(Pulkininkas Jurij Pokrovs- 
i kis, .sovietinio prokuroro 

Kiekvienam protaujančiam !padėjėjas teisme prieš vo- 
asmeniui dabar aišku: Pami“iRiečius/karinius kriminalis- 

I tus, Pareiškė, jog vien tik 
(Latvijoje naciai išžudė, už- 
Į kankino bei numarino 370,- 
000 paimtų į nelaisvę sovie
tinių kareivių.

Pokrovskis, be kitko, pa
rodė Alfredo Rosenbergo 
laišką, rašytą feldmaršalui 
Wm. Keiteliui, tuometiniam 
vyriausiam vokiečių ko- 
mandieriui. R o senbergas, 
Hitlerio ministeris “Ostlan- 
dui,” sako tame laiške: “Iš 
3,600,000 rusų belaisvių jau 
tik keli šimtai tūkstančių 
tegali pilnai dirbti. Kiti iš
mirė badu ar kitaip.” Rava- 
Russkos srityj buvo nužu
dyta 220,000 rusų.

nčtieji Koteliai, 
svarbą vaidmenį miesto gyve
nime, privalo būti paimti mies- Į 
to žinion.

Negalima juos palikti kelio
likai individual^, kurie gali 
bent kada gyventojus smaugti 
savo pelnagrobiškumu!

Streikuojančių darbininkų 
reikalavimai privalo būti tuč
tuojau patenkinti.

Miesto administracija ir fe
deralinė vyriausybė turėtų 
daug griežčiau pasikalbėti su 
pelnagrobiškais tugs’ų savi
ninkais, negu kalbėjosi ligi 
šiol!

Didžiausias miestas pasau
lyj turėtų, parodyti pavyzdį ki
tiems miestams, kaip tvarkyti 
reikalus žmonių gyvenimui ap
rūpinti.

Budapešte vengrai fašistai 
suruošė savotišką demonstra
ciją prieš liaudies teismą, tei
siantį Vengrijos kvislingus.

' Demonstracija buvo suruoš
ta sekmadienį, tuojau po pa
maldų. Pasirodo, kad Vengri
jos arkivyskupas, kuris tuoj 
bus apmautas kardinolo kepu
raite, Joseph Mindszenthy, sa
vo pamoksle inspiravo fašistus 
kelti triukšmą gatvėse.

Įvyko susikirtimų: socialis
tai su komunistais atrėmė fa
šistus.

Taigi Vengrijoje fašizmas 
dar siekiasi atsigriebti. Tačiau 
socialistai ir komunistai jį ko
voja.

O Amerikoje lietuviški so
cialistai eina išvien su fašis
tais!. . .

Atrado “Nesveiką Pro
tą” Pas Nacių Agentą
Washington. — Federalis 

apskričio teismas, su tam 
tikrų gydytojų pagalba, pri
pažino, kad Ezra Pound 
negalįs būti teisiamas, kaip 
savo šalies Amerikos išda
vikas, nes Pound esąs, gir
di, “protiniai nesveikas.”

Poetas Ezra Pound, 60 
metų, tarnavo Italijos fašis
tams karo metu ir per ra
diją skleidė propagandą 
prieš Jungtines Valstijas ir 
kitus talkininkus.

Smetonos, Valdemaro ir Gen. Raštikio 
Sąmokslus su Naciais Įrodo Hitleri
ninką Dokumentai Nurnbergo Byloje 

--------------- 1— (=1_______________________________ 0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A m e r i konų prokurorai 
turi šimtus tonų nacių do
kumentų byloje prieš vo
kiečiu karinius kriminalis- c \

tus, dabar teisiamus Nurn: 
berge, Vokietijoje. Dar tik 
maža tų dokumentų dalis 
viešai paskelbta. Tarp jų 
yra ir paliečiančių Lietuvą 
dokumentų.

Aš susipažinau su dviem 
tokiais dokumentais. Juos 
parašė Čechijos žmonių 
rikas, SS nacių žandarų 
das Heidnchas.

Heidricho Laiškai
Pirmas Heidricho laiškas 

yra parašytas iižsieniniam 
Hitlerio ministeriui Ribben- 
tropui ir pažymėtas 1939 m. 
birželio 29 
Heidrichas 
tropą, kad 
paspirties 
įnėjams ir

d. šiame laiške 
prašo Ribben- 

duotų piniginės 
Valdemaro re- 
kad taipgi pas
itiksiančių litų 

v a d i n amam “amatininkų 
judėjimui”, kad galima būtų 
išvystyti judėjimą prieš žy
dus Lietuvoje, nes toks ju
dėjimas sudarytų stiprią 
hitlerininkams paramą kiek 
vėliaus.
Nacių Pinigai ir Krikščio

nių Demokratų Partija 
1|939 m. liepos 19 d. Hei

drichas pasiuntė antrą laiš
ką Ribbentropui. Šiame lai
ške Heidrichas sako, jog 
per paskutinius 18 menesių 
Valdemaro rėmėjai palaikė 
ryšius su hitlerininkais per 
slaptosios nacių policijos — 
Gestapo centrą Tilžėje ir 
per jų agentus Klaipėdoje. 
Heidrichas rašo, kad lietu
viai hitlerininkai prašė iš 
vokiečių pinigų ir ginklų, ir 
jie gavo pinigų.

Heidrichas pabrėžė, jog 
šie Valdemaro šalininkai 
jau mažai k^ bendro turi su 
buvusiu savo vadu (Valde
maras tada buvo pietinėje 
Franci j oje ir gyveno iš 
Smetonos duodamos pensi
jos). Bet “naujos jėgos” bu
riasi apie Valdemaro rėmė
jus, sako Heidricho laiškas, 
šias jėgas Heidrichas va
dina vokiečių bendradar
biais, glaudžiai susirišusiais 
su Krikščionių Demokratų 
Partija Lietuvoje.

Heidrichas siūlė, kad Rib- 
bentropas padėtų jiems, ir 
sakė, jog vienas iš oficierių 
Smetonos štabe yra patiki-

Rašo Jonas Šimkus, Lietuvos 
Korespondentas Nurnberge

mas Gestapo žmogus.
Tatai tik patvirtina, ką 

mes jau žinojome pirma 
negu Kubiliūnai, Piragiai ir 
kiti hitlerininkų rekrutai 
parodė tikruosius savo vei
dus laike vokiečių- okupaci
jos Lietuvoje.

Smetonos pabėgimas (į 
Berlyną) nurodė, kur buvo 
jo įkvėpėjai.

Generolas Raštikis
Heidrichas savo laiške 

paminėjo dar vieną vardą. 
Jis pranešė užsieniniam''

Vokietijos ministeriui Rib- 
bentropui, kad generolas 
Raštikis, vyriausias Lietu
vos armijos komandierius, 
Įgyja vis daugiau ir dau
giau pritarimo Uetuvoje ir 
kad begaliniai svarbu dar 
aukščiau pakelti Raštikio 
populiarumą. Tatai reiškią, 
jog generolas Raštikis buvo 
taikomas į nacių bendra
darbių vadus Lietuvoje.

Yra žinoma, jog Raštikis 
nudavė esąs demokratas. 
Mes atsimename, kad jis 
tikrai turėjo daug pritarė

BROWDERIS IŠMESTAS IŠ 
KOMUNISTŲ PARTIJOS

New York. — Komunistų 
Partijos Nacionalis Komite
tas, susidedąs iš 54 narių, 
vienbalsiai nutarė pašalint 
Earlą Browderį iš Partijos 
vas. 13 d.

Išbraukt Browderį iš 
parti j iečių eilių reikalavo 
Partijos Nacionalė Taryba 
ir įvairios kuopos. Buvo nu
rodoma, kad Browderis lau
žo Partijos tarimus ir dis
cipliną, priešinasi politinei 
Partijos linijai, telkia sau 
šalininkus, mindžioja mark
sizmo - leninizmo principus 
ir tarnauja . monopoliniam 
Amerikos kapitalui.

Browderis davė • apeliaci-

ją Nacionaliam Komitetui, 
kad nemestų jo iš Partijos. 
Komitetas dėl to pareiškė:

“Pati Browderio apeliaci
ja yra nei daugiau nei ma
žiau, kaip prieš - marksisti
nė kovos platforma social- 
impęrialisto, kurio tikslas 
yra vesti politiniai - ideolo
ginį karą prieš Komunistų 
Partiją, prieš marksizmą.

“Kova prieš Browderį ir 
browderizmą jau nėra tik
tai kova prieš tam tikrą 
srovę komunistų ir darbi
ninkų judėjimuose. Tai ko
va jau prieš pabėgėlį nuo 
komunizmo.”

INDIJOS RIAUŠĖSE 
TUZINAI UŽMUŠTA, 

ŠIMTAI SUŽEISTA

Dar Nepriima Liau
diškos Albanijos 
Į Jungi. Tautas

London. — Jugoslavijos 
atstovai prašė priimt liau
dišką Albanijos respubliką į 
Jungtines Tautas. Sovietų 
delegatas Višinskis stipriai 
parėmė prašymą. Anglijos 
atstovas Bevinas parodė 
Graikijos valdžios praneši
mą, kad Albanija, girdi, te
bėra karo stovyje su Grai
kija; Amerikos delegatų 
galva Stettinius pasiūlė ati
dėti Albanijos priėmimą. 
Taip jis ir atidėtas.

(Albanijos priėmimui

Sovietai Dalyvaus 
Tolimųjų Rytų Ko

misijos Sueigoje
Washington. — Sovietų 

valdžia pranešė, kad jos at
stovas dalyvaus Tolimųjų 
Rytų Komisijos susirinkime 
vasario 20 d. Washingtone. 
Sovietų delegatas,komisijoj 
bus Andrius A. / Gromyko, 
Maskvos ambasadorius Am
erikai. Dabar jis tebėra 
Jungtinių Tautų susirinki
me Londone.

jų ir buvo kalbama, kad 
Raštikis sudaro pavojų 
Smetonos diktatūrai. Buvo 
ir tikrų Lietuvos patrijotų, 
tikrų demokratų, kurie vai
kiškai pasitikėjo tuo “demo
kratiniu” generolu, kuris 
viso labo buvo tiktai Hitle
rio agentas.
Pabaltijo Kraštai Vokieti

jai, Sakė Hitleris
Mes turėtume taip pat 

prisiminti, jog Obersaltz- 
burgo konferencijoj 1939 
m. rugpjūčio 12 d., dalyvau
jant Hitleriui, Ribbentropui 
ir Ciano (užsieniniam Mus- 
solinio ministeriui), Hitleris 
užreiškė: “Rytai ir šiaurės 
rytai, tai yra, Pabaltijo 
kraštai, turi tapti nedalo
mąja Vokietijos įtakos sri
tim lygiai taip, kaip Vidur
žemio Jūra turi pereiti į ne
dalomąją Italijos įtaką. Vo
kietijos rubežius turi būti 
perkeltas 500 kilometrų į 
rytus nuo Eitkūnų.”

Smetona žinojo Nacių 
Intencijas

Dabar paaiškėja, jog 
Smetona žinojo Vokietijos 
intencijas, ir jis mėgino pa
siderėti su hitlerininkais 
per savo agentus, tarp ku
rių buvo negarbingai pas
kubęs Škirpa. Tatai įrodo, 
jog visos reakcininkų jėgos 
Lietuvoje siekė to paties 
tikslo — atiduoti Lietuvą 
hitlerininkams ir gauti iš jų 
šiek tiek valdinės galios.

“Rubežiaus perkėlimas,” 
tai yra, Lietuvos prijungi-* 
mas Vokietijai nevargino 
galvos tiems reakcininkams, 
kol jie tikėjosi tapti vieti
niais Lietuvos “fiureriais.”

Lietuvos žmonės niekais 
payertė jų planus. Išdavikai 
pabėgo. Gen. Raštikis dar 
buvo pasilikęs su armija, 
kuri juom pasitikėjo. Pas
kui jis taipgi pabėgo į Vo
kietiją. Dabar mes žinome, 
ko jisai bijojo — kaukės nu
traukimo nuo jo veido. 
Kaukė buvo nutraukta jam 
kiek vėliau.

Lietuva netapo nei Vo
kietijos dalim, nei jos verge. 
Tai jos pasididžiavimas ir 
laimė. Ji daug vargų išken-

Kalkutta, Indija, vas. 1 
—Anglų kariuomenė ir 
licija kartotinai šaudė į in
dėnus, d e m o nstruojanči 
prieš Angliją. Per tris riau
šių dienas nukauta 33 žmo
nės ir sužeista daugia 
kaip 300. Tarp s*užeistQ y 
18 Amerikos kareivių 
oficierių. Indėnai suparaly
žiavo telefonų, telegrafo i 
geležinkelių veikimą, 
kur jie gulė skersai gele
žinkelių ir taip stabdė trau
kinius. Kalkuttoj, Bombay 
ir kituose miestuose indė
nai padegi ojo valdin 
anglų įstaigas ir daužė eu
ropiečių krautuves.

Žada Paleist Jugoslavų 
Ir Lenkų Fašistus iš jį 
Amerikonų Tarnybos
Frankfurt, Vokietija.

Amerikonų komanda vėl 
ketina paleist 777 Jugosla
vijos caristus - fašistus 
karinės jankių tarnybos 
žada palaipsniui paleist ir 
34,000 lenkų fašistų “pa 
gėlių”, kurie aprengti a 
rikinėmis uniformomis, g 
kluoti ir turi savo oficie 
rius. — Bet paskutine 
dienomis dar 4,000 fašisti 
nių lenkų paimta į karinę 
amerikonų tarnybą.

Tokie lenkai agituoja am
erikonus į karą prieš demo
kratinę Lenkiją ir prieš So
vietų Sąjungą. Fašistini 
jugoslavai su “generolu’ 
Popovičium palaiko sav 
10,000 armiją amerikinėje 
globoje. Jie šaukia ginklais 
nuverst Jugoslavijos Res
publiką ir sugrąžint caruko 
Petro valdžią.

Aukštasis Pa. Teismas 
Užgyrė Indžionkšiną
Philadelphia, Pa.— Penn- 

sylvanijos valstijos au 
čiausias teismas 4 baisa 
prieš 1 atmetė CIO Pliene 
Darbininkų Unijos prašy 
mą, kad panaikintų in
džionkšiną, kurį išdavė že
masis teismas Pittsbur

“Aš Atsisakau Kreivai Prisiekti dėlei Partijos,” Pareiškė Vidaus 
Reikalų Sekretorius H. L. Ickes, Pasitraukdamas iš Trumano Valdžios

tėjo; bet vargas atnešė jai srityje^ žemojo teisino in- 
pergalę prieš karčiausią džionkšinas uždraudė strei- 
Lietuvos priešą; tai perga- kieriams masiniai pikietuot 
lė ir prieš tėvynės išdavi- (didįjį Carnegie - Illinor 
kus. Į korporacijos plieno fabriką
------------------------------------Homesteade, Pa.

Pikietuoja, Nepaisant 
Teismo Indžionkšino

“Komunistai vakar varė vi
sus lietuvius prie rinkimo ur
nų/* rašo klerikalų “Draugas“ 
pirmadienį.

Ligi šiol tas pats laikraštis 
nuolat rėkė, būk komunistai 
varą “visus lietuvius į Sibirą.“

Dabar jau: “prie rinkimų 
urnų.“ •

Tai koki tie komunistai bar
barai : ragina žmones balsuoti!

Pagal “Draugo“ sapalioji
mus, taT Lietuvoj e jau neturėjo 
likti nei vieno lietuvio. Bet, 
štai, žiūrėk jų milijonai atsi
rado ir jie praeitą sekmadienį 
dalyvavo balsavimuose!

Bloga gyventi melagiams!...

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vidaus reikalų sek
retorius (ministeris) Ha
rold L. Ickes vas. 13 d. pa
sitraukė iš Trumano Val
džios. Pasitraukimo prie
žastis yra ta, kad prez. Tru- 
manas perša žibalo milio- 
nierių Edwiną W. Pauley 
į laivyno sekretoriaus pa
vaduotojus, o Ickes atrado, 
jog Pauley yra kyšininkas.

Ickes liudijo senatorių 
komisijai, svarstančiai Pau- 
ley’o skyrimą, jog Pauley 
1944 metais prašė, kad Ic
kes panaikintų valdžios by-

lą dėlei pakraštinių Cali- 
fornijos žibalo versmių, už
liejamų jūros vandens. By
la reikalauja pervest tas ži
balo versmes į šalies nuo
savybę. Pauley, buvęs de
mokratų partijos iždinin- 
kash žadėjo Ickes’ui, kad ži
balo pramonininkai duos 
demokratų partijai 300 tūk
stančių dolerių rinkimų va
jui, jeigu valdžia ištrauks 
savo bylų ir paliks tas žiba
lo versmes žibalo kapitalis
tams išnaudoti.

Pirm Ickes’ui einant į se
natorių komisijų liudyti

prieš Edwiną Pauley,. Tru- 
manas prašė jį “taip švel
niai, kaip tik galima, kalbė
ti apie Edwiną,” sako Ickes 
išleistame dabar savo pa
reiškime. Ickes raštu ir per 
radiją užreiškė:

“Aš nenoriu būti tokioje 
valdžioje, kur tikimasi, kad 
aš kreivai prisiekčiau parti
jos naudai.”

Ickes įspėjo prez. Tru- 
maną, kad prezidentas .su 
savo Pauley’u įstojo į pavo
jingą kelią. Ickes priminė 
Teapot Dome' žibalo skan
dalų republik'ono prezidento

Hardingo laikais, pirm 25 
metų. Tada Hardingo vi
daus reikalų sekretorius Al
bertas Fall už kyšius perve
dė valdžios žibalo versmes 
privačiam^ k a p i talistams. 
Teismas surado, jog Fall 
paėmė bent 100 tūkstančių 
dolerių kyšių, ir už tai pax 
siuntė Failą į kalėjimą.

Prez. Trujnanas pasikal
bėjime su korespondentais 
vasario 7 d. gynė Pauley ir 
sakė, kad Ickes galėjęs, gir
di, .“klaidą padaryti,” liudy
damas prieš Pauley.

“Bet aš nepadariau klai-

dos,” rašo Ickes: “Rekordai 
rodo, kad aš čia negalėjau 
padaryti klaidos. Net Jung
tinių Valstijų prezidentas 
•neturėjo teisės paneigti ma
no parodymus.”

Harold L. Ickes, 71 metų 
amžiaus, buvo vidaus reika
lų sekretorium beveik 13 
metų. Apleisdamas Truma
no kabinetą, jis išreiškė gi
lią pagarbą velionio prezi
dento Roosevelto teisingu
mui.

Bloomfield, N. J. — 1,----
streikierių pikietuoja Wes
tinghouse elektrinių lem 
fabriką, nepaisydami te 
mo išduoto indžionkšino 
drausmės. Miesto majo 
Reed žada neduot policij 
indžionkšinui vykdyti.

ORAS.—Bus nešalta ir 
vidutinis vėjas.

Chicago. — Skerdyklų 
darbininkai laukia, kada 
kompanijos pridės jiem po 
16 centų valandai, 
valdžios patarimą.

(Daugiau žinių 5-me pus
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Foreign countries, six months ...............

$6.50
$3.50
$7.00
$3.75
$7.00
$3.75
$8.60
$4.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

( Ik ’ Hitlerine Argentina ir flies
Gėda Amerikos demokratijai, kad ji per kelis me

tus pardavinėjo ginklus ir amuniciją Ispanijos fašis
tams, kurią vežė Hitlerio ir Mussolinio laivai, o nieko 
nepardavė Ispanijos demokratijai!

Panašiai atsitiko ir su fašistine Argentina. Jau ilgai 
lt ten viešpatauja hitleriniai fašistai. Karo laiku Argenti

noj rasdavo prieglaudą Hitlerio ir Mussolinio submari- 
nai. Iš Argentinos naciai gabenosi maistą, karui būti- 

.. 'niausius žaliadaikčius ir Argentinoj -veikė kruvinoji fa
šistų diktatūra.

(
Bet kai susitvėrė Jungtinių Tautų Organizacija tai
kai palaikyti, tai Amerikos delegatai, priešakyj su Mr. 
Stettiniusu, Anglijos—su Mr. Edenu, stulpu stojo už pri
ėmimą Argentinos į tą organizaciją. San Francisco Kon
ferencijoj tuo reikalu buvo aštrių ginčų. Sovietų Sąjun
gos delegatai priešakyj su Molotovu priešinosi Argen
tinos priėmimui. /

Balandžio 30 d., pirmiau komitete 9 balsais prieš 
tris (tai yra Sovietų Sąjungą, Čechoslovakiją ir Jugos
laviją), nubalsavo priimti Argentiną, o paskui bendra
me posėdyj 29 balsais prieš šešis, tai patvirtino.

Kiek tai buvo džiaugsmo turčių spaudai! Ji šaukė: 
“Demokratija laimėjo!”, “Rusija sumušta!” “Argentina 
priimta!”

Dabar ir Washingtonui paaiškėjo, kad buvo priimti 
Hitlerio ir Mussolinio sėbrai. Dabartiniai Argentinos 
valdonai nevien padėjo Hitleriui ir Mussoliniui kare, bet 
ir namie, su nacių patarimu, sudarė fašistinį režimą, ku-

g ris smaugia demokratiją. Planavo paversti Argentiną į 
hitlerinę bazę užpuolimui ant Jungtinių Valstijų.

-x---- Kada Hitleris matė, kad bus- sumuštas, tai į Argen
tiną perkėlė didelius turtus nacių propagandai. Ten su
rado vietą gyventi ir stambūs hitlerininkai ir skleisti 
toliau nacių nuodus.

Dabar jau aišku, kad ne Amerikos ir Anglijos buvo 
teisinga pozicija San Francisco- Konferencijoj, bet So
vietų Sąjungos, Čechoslovakijos ir Jugoslavijos! Mr. 
Stettinius’o politika buvo kenksminga pačiai Amerikai.

Ir dabar Jungtinių Tautų Organizacijoj prieš Sovie
tų Sąjungą veikia anglų ir amerikiečių imperialistų blo
kas. Jie nenori net Indonezijos reikalą rimtai imti. Jie 
nutarė palikti pilną laisvę bėgliams hitleriškai veikti 
Anglijos ir Jungtinių Valstijų okupuotoj Vokietijos da- 
lyj. Jie tai daro vėl “demokratijos” ir “laisvės” vardu, bet 
auklėja fašizmą, kuris demokratijos ir žmonijos laisvės 
yra mirtinas priešas.

MARKSIZMAS - LENI
NIZMAS TARYBŲ 

LIETUVOJ
Skaitydamas Tarybų Lie

tuvos spaudą, tuojau paste
bi, kad mūsų tėvų krašte 
jaučiamas didelis trūkumas 
pralavintų/pajėgų. Ypačiai 
jaučiama stoka marksizmo- 
leninizmo mokslu apsišar
vavusių žmonių. O be mark
sizmo - leninizmo pažinimo 
negali būti pasekmingas 
veikėjas, ypačiai toje šaly
je, kuri pradeda kurti so
cialistinę santvarką.

Džiugu, tačiau, kad Ta
rybų Lietuvos vyriausybė ir 
spauda tąjį trūkumą jaučia 
ir žino. Spaudoje nuolat ir 
nuolat akstinam! darbinin
kai, valstiečiai ir inteligen
tai lavintis, mokytis, ruoš
tis atsakingesniems valsty
biniams darbams. Mokslas, 
kaip žinoma, nemokamas. 
Vyriaus y be organizuoja 
speciales tam reikalui mo
kyklas. O Kaune. 1945 m. 
lapkričio 23 d. buvo atida
rytas Vakarinis Marksiz
mo - Leninizmo Universite
tas.

Dėl politinio prasilavini- 
mo stokos Lietuvoje, “Ta
rybų Lietuva” (1945 m. lap
kričio 25 d.) šitaip rašo:

“Jauni mūsų kadrai. Dau
gelis jų dar visai neseniai 
stovėjo prie staklių, kiti gink
lu rankoje kovojo prieš fa
šizmo slibiną Didžiojo Tė
vynės karo frontuose ar par
tizanų būriuose. Partija ir 
vyriausybė jiems patikėjo, at
sakingas ir sunkias pareigas 
įvairiose krašto valdymo ir 
ūkinio gyvenimo srityse, ku
rias jie nuoširdžiai ir atsida
vusiai stengiasi atlikti.”
Tačiau, nurodo laikraštis, 

“jų darbe dažnai jaučiasi 
bendro išsilavinimo ir, ypa-

ringai, marksizmo - leniniz
mo teorijos žinių stoka.”;

Taip yra su darbininkais 
ir valstiečiais, panašiai esa
ma ir su inteligentija. Laik
raščio žodžiais:

“Su marksistine teorija 
mažai yra susipažinusi ir mū
sų inteligentija, kuriai tenka 
didžiausias vaidmuo visose 
krašto atstatymo ir kultūri
nio gyvenimo srityse. Ilgame
tis buržuazijos viešpatavimas 
mūsų krašte neleido mūsų in
teligentams pažinti marksiz
mą leninizmą, tą kūrybinį 
mokslą, kuris savyje yra su
ėmęs visus didžiausius žmoni
jos minties atsiekimus ir nuo
lat žengiąs pirmyn.”
Tame pačiame “T. L.” nu- 

meryj telpa trumpas apra
šymas Vakarinio Marksiz
mo - Leninizmo Universite
to atidarymo akto, kuriame 
dalyvavo “partijos ir inteli- 
gentojos atstovai, gausus 
klausytojų skaičius ir kt.” 
Be kitų vakaro kalbėtojų, 
išstojo su pranešimu ir 
Kauno miesto kompartijos 
sekretorius F. Bieliauskas, 
kuris, be kitko, sakė klau
sytojams:

“Ši diena mums yra ypatin
gai svarbi; — pabrėžė drg. 
Bieliauskas, — todėl, kad 
nuo šiol šiame universitete 
mūsų miesto ]

“Mes'laimėjome todėl, kad K 5 • ' Rmes dirbom ...ir kovqjom' po 
Marksų ĘngėlsOi. - Leiiind - 
Štai ino 'mokslų vėliava;’’ ’ *
Netenka nei sakyti, kad 

Tarybų Lietuvoj neužilgo 
atsiras užtenkamai žymių 
marksistų - leninistn, nes 
Lietuvos darbo žmonės, 
ypačiai jaunimas, imasi 
mokslo visa energija. Viso
kios mokyklos ten perpil
dytos mokiniais ir studen
tais. ’ *

Ryšium su tuo mes nori
me kreipti skaitytojo dėme
sį į padėtį pas mus: Tarp 
lietuvių darbininkų Ameri
koje marksistinės - leninis- 
tinės apšvietos skleidimo 
reikalas yra labai apleistas, 
apverktinai apleistas. Se
niau kiekvienoje, didesnėje 
lietuvių kolonijoje veikdavo 
savišvietos rateliai, kuriuo
se buvo studijuojami Mark
so ir Lenino raštai. Jie gra
žiai padėjo daugeliui darbi
ninkų apsišviesti, susipa
žinti su pradiniais Markso- 
Lenino mokslo dėsniais, su 
darbininkų judėjimo istori
ja ir kitais svarbiais klau
simais. Deja, šiuo metu sa
višvietos rateliai ~ neveikia. 
Mūsų jaunimas visiškai ža
lias, kiek tai liečia darbi
ninkišką apšvieta. Daugelis U lUHVClBlLUI/C I . . . v, . • 11

..._v _____ nemažas skai- [suaugusiųjų aiškinasi, būk
čius inteligentijos, partinių ir Jesą pasenę ir negalį jau mo-
nepartinių darbuotojų, pra
deda plačiau susipažinti su 
marksizmo - leninizmo moks
lu, kuris padeda dirbti, ko
voti ir laimėti.

“Šiandien marksizmo idė
jos, pirmą kartą paskelbtos 
Markso ir Engelso Komunis
tų Manifeste ir išplėstos Le
nino ir Stalino, įgavo milži
nišką reikšmę, i Jos išlaikė 
didžiausią istorijoj egzaminą, 
nugalėdamos fašizmą.

kytis, progresuoti.
O mokytis vistik reikia! 

Jaunimas, mokąs gerai an
gliškai, turėtų lankyti an
gliškoje kalboje vedamas 
darbininkų mokyklas, kurių 
yra bent didesniuose mies
tuos: New Yorke, pav., yra 
Jefferson School su geru 
mokytojų štabu. Joje tenka 
jieškoti šaltinių marksizmo- 
leninizmo mokymams pasi
semti.

Laiškas, Kuris Ėjo iš Škotijos į Ameriką 
Per Virš Dvejus Metus

THESE ARE THE TIMES
Hy fl/latt Sholoinskas

program of 
is beside the 
much more

late dictator 
some of the

Pasijudino Indijos Milžinas
Anglijos kareiviai šaudo į Indijos žmones, tankai, 

atstatę kanuoles, riaumoja Bombay, Calcutta, New Dehli 
ir kituose miestuose. Vien Calcutta mieste britai nušovė 
14 indusų ir 150 sužeidė!

Ką anglai šaudo: gal japonus, gal vokiečius hitleri
ninkus? Nieko panašaus! Jie šaudo į demonstrantus,• ku
rie šaukia: “Mes norime valgyti!”, “šalin Anglijos val
džia!”, “Mes norime laisvės!”

Anglai sako, kad indųsai yra “pro-japoniški.” Jie 
ako, būk Japonijos agentai organizavo “Indijos Tautinę

Armiją.” Nėra abejonės, kad Japonijos imperialistai ka
ro laiku dėjo pastangų veikti prieš britus Indijoj. Bet 
dabar anglai ir japonui gražiai susitaria net bendram 

/rui prieš Indonezijos žmones. Jie Indijos kovotojus 
apšaukė “pro-japoniškais,” tik siekdami juos paniekinti 
ir pažeminti, kaip Mr. Churchill savo laiku Graikijos 
partizanus apšaukė “komunistais ir kalnų razbainin- 
$ais.”

Indijoj gręsia badas. Šalis turi 400,000,000 žmonių! 
Šalis turtinga, bet anglų godumas visada laikė mases 
vargo, skurdo ir badavimo padėtyj! Indijos žmonės rei
kalauja duonos, laisvės ir už ją kovoja.

Visoj šalyj sujudimas. Demonstracijos ir alkanų 
maršavimai. Vien Allahabado mieste įvyko 50,000 alkanų 
žmonių demonstracija. Indijos Kongresas reikalauja, 
kad Anglija arba pristatytų maisto ir suteiktų Indijai, 

epriklausomybę, arba tegul nešdinasi laukan. Musul- 
nų Lygos vadas Mohammed Ali Jinnąh, kuris atsto- 

auja 90,000,000 musulmanų, pareiškė:
“Arba Anglija turi suteikti Pakistanui laisvę (še

šioms Indijos šiaurių provincijoms, kur gyvena mu- 
Imanai), arba, jeigu ji to nepadarys, tai lai mums Die- 

as padeda!”
Anglijos valdonai, užuot rūpinęsi suteikimu indusam 

maisto ir laisvės, kaip turi dominijos—Kanada ir Aus
tralija, veža armiją į Indiją liaudies išstojimams nu
slopinti. Tai gali privesti prie baisių kovų ir naujo pa
saulio sukrėtimo. , ;. « S

1943 m. lapkričio mėne
sio pabaigoj Bellshill’o mie
sto (Škotijoj) lietuviai dar
bininkai siuntė registruotą 
Laisvei laišką. Tai buvo 
s v e ikinimas Demokratinių 
Lietuvių S u v a ž i-a v imui, 
įvykusiam 1943 m. gruodžio 
18-19 dd. New Yorko mies
te. Pasirodo, kad Škotijos 
lietuviai žinojo apie mūsų 
Suvažiavimo šaukimą ir jie 
norėjo jį pasveikinti, pasi
sakant drauge apie savo 
vargus ir sielvartus.

Bet šis laiškas Laisvę te
pasiekė tik š. m. vasario 13 
dieną!

Gavę laišką, mes visapu
siai apžiūrėjome voką, pa- 
skaitėme turinį ir pagalvo
jome: koki bukapročiai tie 
ajiglai cenzoriai, taip ilgai 
išlaikę pas save laišką! Jei
gu jie negalėjo jo išleisti 
karo metu, tai po karo tik
rai užteko laiko laiškui iš
siųsti. Bet ne! Išlaikė arti 
metus laiko po to, kai Vo
kietija buvo sumušta, ir tik 
gerokai išsimiegoję, britai 
Cenzoriai sumanė laišką pa
leisti tam, kam buvo adre
suotas.

Vokas, žinoma, buvo cen
zoriaus atplėštas ir didelė
mis raidėmis pažymėta: 
“OPENED BY EXAMIN
ER 6042.” žemiau raudo
nomis raidėmis: “Condem
ned” (pasmerktas). Ant ki
to voko šono stambiomis 
raudonomis raidėmis pažy
mėta: “Held by British 
Censor* Rid Jan. 1946” (Su
laikytas britų cenzoriaus. 
Išleistas sausio mėn., 1946).

Taigi šis’-v laiškas dabar

turinį paduosime skaitytojo 
žiniai. Laišką rašė J. M. 
Klastaitis iš Bellshill’o, Ško
tijos. Štai kas jame pasa
kyta :

“Draugai, perduokit Am
erikos Lietuvių Progresy
vių Suvažiavimui šį raštelį, 
jeigu tiks, o jeį ue—į gurbą. 

Draugiškai,
J. M. K.”'

Gi draugų škotiečių svei
kinimas buvo tokis:
Bellshill, 29-11-43.
Amerikos Lietuvių Progre
syvių Suvažiavimui, New 

York
Draugai-gės Delegatai!

* Mes, Škotijos Lietuvių 
Darbininkų Draugija ir visi 
Škotijos progresyviai lietu
viai, siunčiame Jums karš
tą sveikinimą Jūsų tokiam 
naudingam šuva žiavimui, 
kuris turi užsibrėžęs tokius 
svarbius klausimus svars
tyti. Nors mes ir negalime 
prisiųsti delegato,- bet pil
nai sutinkame su Jumis, 
draugai-gės delegatai, kad 
Jūs rišite tuos dienotvarkio 
klausimus rimtai be jokių 
užsikarščiavimų, ar vieni 
kitų užgauliojimų ir tt.

Mes, Didžiosios Britani
jos lietuviai, beveik tokį 
mūsų valdžios įstatymą ne- 
š a m e, kaip ir “enemy 
alien.” Vakare 10 vai. turi 
būti iki* ryto 6 vai. stuboj; 
toliau eiti 5 mylių nevalia. 
Dviračiu arba privatiniu 
motorkariu važiuoti visai 
nėvalia ir tt. Tai, matot, 
nors mūsų sūnūs ir dukros 
.britų armijoj, ir kęletas jau 
žuvo, bet tėvam uždėta ge

giau. Sovietų Sąjunga ir So
vietų Lietuva geriausios • 
Didž. Britanijos talkininkės 
šitame kare prieš pasaulinį 
fašizmą, o Lietuvos pilie- 
č i a m s uždėtas “enemy 
alien” įstatymas; bet ir tai 
darbuojamės pagal išgalę. 
Mūsų LDD sukėlė šitokias 
sumas pinigų: —

Sovietų Sąjungos Medi- 
kaliam Pagalbos Fondui 60 
sv.; Britanijos “Red Cross” 
18.10 sv.; “Švento Andrie
jaus” Ambulance 9.8.6 s v. 
Vadinasi, nors didžiuma 
LDD narių bedarbiai, bet 
geriems tikslams sukėlėme 
viso 87.18.6. Turime pami
nėti, kad mūsų nekurios 
moters net auksinius žiedus 
aukojo, kad sukelti didesnę 
sumą pinigų Soviet. Med. 
Pagalbai.

Dabar mūsų LDD gyvybę 
valdžia smarkiai . .pažeidė.. 
Atėmė iš mūsų svetainę ka
ro reikalams dėl “Home 
Guard/’ bet ji tuščia ir sto
vi tuščia jau 6 mėn. Gi mes 
ir visos unijos, bei partijos 
darydavom ten susirinki
mus. Žinoma, pas mus “de
mokratija”... Viskas turi 
eiti karo reikalams prieš 
barbarinį fašizmą, bet na
minis fašizmas paliuosuoja- 
mas. Juokinga, ar ne? Visoj 
šaly darbininkai sukėlė di
džius protestus, o ar .val
džia mislijat jų Idausys?

Lai gyvuoja Jūsų, Ame
rikiečiai, vienybė ir kova 
prieš lietuvišką fašizmą!

LDD sekretorius
J. M. Klastantis. 

’Pirm. J.Dabuliavičius. 
Kasierius K. Pridotkas

.lir a previous column, this 
writer indicated that Julius 
Smetona was inciting violence 
against persons with political 
views differing from his. That 
this is much in the fashion the 
Japanese war-lords were able 
to impose their 
“thought control” 
point. Something 
serious is implied.

The son af the 
of Lithuania, as
readers already know, is very 
ąctive in American Lithuanian 
political circles. Frequently his 
articles appear in “Dirva,” a 
Lithuanian weekly published m 
Cleveland. On other occasions 
he makes appearances in such 
circles as the American Lithua
nian Mission. This group last 
November hob-nobbed with 
members of Congress and with 
Minister Povilas Zadeikis in 
Washington. Their announced 
purpose is to crusade for Lith
uania’s independence.

Demonstrations such as the 
orje the Mission staged in Wash
ington, we have it on reliable 
authority, are carried out’at 
the request of the Lithuanian 
legation and consular officials 
of the now non-existent Smeto
na government. The charge of 
foreign legations meddling in 
America’s political life was 
made as early as last April by 
a former -official who served 
under the Smetona regime.

Casimir P. Palmer, who serv
ed as Director of Military In
telligence under Smetona near
ly two decades ago, made this 
charge in a letter to the State 
Department April 14, 1945. He 
said then:

“There are some American 
citizens of Lithuanian descent 
or ancestry who at the request 
of the Lithuanian Legation and 
consular officials here staged 
demonstrations in Washington 
in an attempt to enlist the aid 
of the United States govern
ment in their crusade for Lith
uania's independence of the 
Smetona pattern.”

Meanwhile, the charge was- 
repeated again last November. 
This time by the Second Na
tional 
tic 
which 
deikis
The democratic American Lith
uanians described Mr. Zadeikis 
as “the spearhead of all those 
forces (among Lithuanian 
Americans) in the United 
States that are disseminating 
doctrines of disunity and 
hatred.”

On the one hand respectable 
persons, representing both the 
/Republican and Democratic 
parties, are lending themselves 
in the “crusade for Lithuania’s 
independence of the Smetona 
pattern.” On the other hand 
the son of the late Smetona is 
calling for hoodlumism as a po
litical method.

If, as it has been charged, the 
Lithuanian legation is behind 
the demonstrations then it is 
time for the State Department 
to take cognizance of this fact. 
The1 principle involved is 
Whether a member of a so- 
called exiled regime has the 
right to foment strife in Amer
ican political life. If Povilas 
Zadeikis, moreover, is spread
ing dictrines that seemingly 
have encouraged the son of his 
late boss to call for violence 
against political foes, then it is 
about time our government put 
a stop to such activities.

Radio censorship, and free
dom of speech over the air
waves, affects even such famed 
international figures as Pope 
Pius XII, when the censorship 
serves an anti-labor purpose. 
A quotation from the present 
Pope was censored from the 
text of a radio broadcast by 
Station WKRC, Cincinnati be
cause it contained thė phrase:

“ Workers must come to each 
other's aid. The uplifting and 
salvation of the working class 
can, and ought to be undertak
en by the wor leers themselves.” 

■ The radio station understood 
this-to mean trade unions and 
guilds and would not permit 
the phrase to be aired.

ir

;ž^žfchi <. Ahm .i .i ridi h-

ir mes jo 60 narių

Convention of Democra- 
American Lithuanians 
urged the ouster of Za- 
and his consular staffs.

This isn't news, but — “A 
Tammany officeholder has been 
asked ,to write, and has written 
a ‘character recommendation’' 
for Geo. Sylvester Viereck, 
American literary figure and 
Nazi agent now doing time,” 
reports “In Fact,” a weekly 
newsletter .. \ Gerald L. K. 
Smith, arrested last week in 
Chicago on a charge of inciting 
to riot, shares the leadership of 
the fascist Nationalist Party 
with former U. S. Senator Ro
bert R. Reynolds. Professor 
Kazys Pakštas, one of the 
speakers at the American Lith
uanian Congress in Chicago 
last November, is linked 
with this outfit...

up

no

“Streikuoti Uždrausta,” šau
kia ši iškaba, tačiau kompani
jai ji vistiek nepatinka. Vie
nok streikieriai turi iš to daug 
šposų, kada Amerikos vetera
nas, apsirengęs nacių unifor
ma, pamėgdžiodamas nacį pri
mena tą patj, ką dare Hitle
ris
streikus ir pikietus. Šis pikie- 
tas ,e>tia prie Consolidated 
Steel, Los Angeles. Streiką ve
da CIO unija. .

jis buvo uždraudęs

TAMMANY LOSES 
DECISION

Tammany Hall suffered 
small political defeat earlier
this week. And the cause of the 
foreign born but naturalized 
citizen won a victory. The, issue 
involved was whether Johannes 
Steel, American Labor Party 
candidate in the 19th Congres
sional district, was eligible to 
run for office.

Tammany Hall had based its 
claim on the premise that Steel 
had been naturalized as Her
bert Steel and was not the same 
person as Johannes Steel. Su
preme Court Justice William 
Hecht Jr. denied the application 
of the Democratic Party and 
ruled that naturalized citizens 
have the “same civil rights and 
privileges as native-born citi
zens.”

Behind the legal technicality 
used by Tammany to bar Steel 
from the ballot was seen a poli
tical motive. Johannes Steel, 
author and radio commentator, 
has been an outspoken progres
sive and pro-labor figure for 
years. The response to his can
didacy when it was announced 
was truly impressive. It im
pressed the Democratic Party, 
that all things being equal, 
šteel had a better than fifty
fifty chance of being elected 
to Congress. So came the- bid to 
bar Steel from the ballot.

The court’s decision can be 
regarded as a victory for civil 
rights.



Trečias Puslapis

Sunkus Kelias į Laisvę ir Taiką
Po Pirmo Pasaulinio Ka

ro (1914-1918 m.) buvo su
tverta Tautų Lyga, neva Iš
gelbėjimui pasaulio nuo bu
simi} karų. Joj pilnai vieš
patavo Anglijos ir Franci- 
jos imperialistai su pagalba 
savo kolonijų atstovų.

Dar einant Antrajam Pa
sauliniam Karui preziden
tas 'Rooseveltas, maršalas 
Stalinas ir kiti žymūs vadai 
pradėjo domėtis, kad būtų 
sutverta tokia organizacija, 
kuri išgelbėtų pasaulį nuo 
būsimų karų.

Įvyko visa eilė pasitari
mų ir konferencijų. 1945 
metais San Francisco Kon
ferencijoj likosi sutverta 
Jungtinių Tautų Organiza
cija—United Nations Or
ganization taikai palaikyti, 
įvairių ginčų taikos keliu iš
rišimui ir per Globojimo 
Komitetą padėti kolonijų 
žmonėms pasiekti tautinės 
laisvės.

Skirtumai ir Nepasiti
kėjimai

Nereikia nei kalbėti, kad 
sunku sudaryti rimtą ir pa
stovią tokią organizaciją. 
Gyvuoja du skirtingi pa
sauliai — kapitalistinis, ku
riame mažytė mažuma gy
ventojų viešpatauja ant 
darbo žmonių, kaip Angli
joj, Francijoj, Jungtinėse 
Valstijose ir kitose kapita
listinėse valstybėse, o kitoj 
pusėj — darbo žmonių so
cialistinė tvarka—kur nėra 
kapitalistų, dvarponių, kur 
žemės tu r tai, fabrikai, 
transportas ir kitos šalies 
gerovės priklauso ne pavie
niams, bet visai šalies liau
džiai — Sovietų Sąjunga.

Aišku, kad Anglija arba 
Amerika ne tik nepasitiki 
socialistinei Sovietų Są
jungai, bet net pačios savo 
tarpe turi didelių skirtumų.

Dar daugiau skiriasi ka
pitalistinės Anglijos ir so
cialistinės Sovietų Sąjungos 
reikalai. Užtenka prisimin
ti, kad ir Indijos reikalus. 
Anglijos imperialistai ten 
viešpatauja. Jie valdo veik 
400,000,000 indusu. Jie laiko 
juos kolonijos vergų padė
tyj. Jie naudojasi Indijos 
turtais, jiems apeina ne in- 
dusų gerovė, bet kuo dau
giau iš Indijos išspausti 
pelnų ir turto. Anglai įkal
binės, kad indusai dar “ne- 
p r i b r endę,” “nepriaugę,” 
kad patys valdytis. Jie su
ras savo pakalikų, kurie pa
sakos, kad būk “patys in
dusai to nori.”

Gi Sovietų Sąjunga, kuri 
išrišo tautų ir rasių klausy
mą, kur visos tautos ir tau
telės lygios, kur nėra žmo
gaus pavergimo ir panieki
nimo, kur atsilikusias tau
tas nespaudė, bet joms pa
dėjo pakilti į kultūrinį gy
venimą,—negali sutikti su 
britais nei Indijos klausime, 
nei bent kokios kitos tautos 
ar kolonijos klausime. Jos 
liaudis ir jos atstovai nori, 
kad būtų žmonės laisvi, 
kad nebūtų žmogaus žmo
gumi pavergimo, kad nebū
tų nelygumo nei ekonomi
nio, nei politinio!

Kita yra aišku, kad An
glijos, Amerikos ir bile ki
tos kapitalistinės valstybės 
turčiai— kapitalistai, dvar
poniai ir iš jų kilę diploma
tai nenori, kad tarybinės 
idėjos plėstųsi, kad jos per- 
sineštų į kitas šalis, kaip sa
vo laikais nenorėjo karaliai, 
kad buržuazinės respubli
kos idėjos iš Franci jos ir 
Jungtinių Valstijų plėstųsi 
ir karalius verstų nuo sos
to.

Darbo žmonės ir kapitalo 
šalyse vis daugiau supran-

ta, kad demokratija nėra 1 
vienoda, kad buržuazinė de
mokratija ir tarybinė de
mokratija, tai yra skirtingi 
dalykai. Buržuazinėj demo
kratijoj- viešpatauja sauje
lė turčių, gali žmogus tu- ; 
rėti “laisvę spaudos,” bet 
neturėsi priemonių ta lais
ve naudotis; arba darbinin
kų spauda bus silpna, mažo 
tiražo, kuomet turčių spau
da bus galinga. Ir visai kas 
kita tarybinė demokratija, 
kur darbo liaudies rankose 
yra spaustuvės, popiera ir 
patalpos. Kur redaktorius 
dirba nepataikaudamas tur
čiui — savo bosui, mokan
čiam jam algą, o liaudies 
gerovei.

Tai milžiniški skirtumai. 
Jie buvo aiškūs ir karo me
tu. Kapitalistiniai genera- 
liai štabai net antro fronto 
atidarymą vilkino, nes jie 
darė išrokavimą, kad kuo 
ilgiau viena Sovietų Sąjun
ga kariaus, tuo daugiau ji 
nusilpnės, tuo lengviau ją 
bus galima po karo “palenk
ti.” *

Šie skirtumai tarpe kapi
talistinio ir socialistinio pa
saulių, tarpe stambių kapi
talistinių — imperialistinių 
valstybių, besivaržančių už 
kolonijas, ir tarpe kolonijų, 
besiveržiančių į laisvę, vi
sur pasireiškia.

Jie jau pasireiškė ir 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos steigime. Užtenka pri
siminti, kaip San Francis
co Konferencijoj Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų atsto
vai kovojo prieš įsileidimą 
demokratinės Lenkijos at
stovo ir kaip didžiavosi, ka
da prieš Sovietų norą įsi
leido fašistinės Argentinos 
atstovą. Šaukė: “Rusiją su- 
mušėme!”, “D e m o k ratija 
laimėjo!” Tikrumoj laimėjo 
Sovietų Sąjunga, nes jos po
zicija linkui fašistinės Ar
gentinos buvo pozicija ve
lionio prezidento Roosevel- 
to.

“Visų Tautų Lygybė”
Nors yra aišku, kad nei

gi Anglija priims tokį tarp
tautinės organizacijos nu
tarimą, kuris neatatiks jos 
reikalams, neigi Jungtinės 
Valstijos, neigi Sovietų Są
junga leisis, kad kapitalisti
nių valstybių atstovai nu
balsuotų grąžinti Rusijoj 
kapitalizmą, bet kapitalisti
nės valstybės norėjo ir nau
joj organizacijoj viešpatau
ti, kaip jos viešpatavo Tau
tų Lygoj. Todėl jos stojo už 
visų tautų, lygybę.

Na, ir dabar Jungtinių 
Tautų Organizacijoj yra 
“lygi” Anglija ir tokia val
stybėlė, kaip Luxemburgas, 
kuri yra kaip kokis dvare
lis, kuris neturi nei savo 
tautos, nei teritorijos, nei 
apsigynimo jėgų.

Kam ta ^lygybė” jiems 
reikalinga? Tam, kad tarp
tautinėj organizacijoj turė
ti daugiau balsų, kad jų pa
galba padiktuoti savo poli
tiką kitoms šalRns, iki to 
laipsnio, iki/kurio tos pasi- 
duos*

Anglija turi savo atsto
vą, turi balsą sprendime ir 
jos kolonijos. Štai kiek An
glija turi kolonijų arba pu
siau kolonijų atstovų. Ten 
yra Australija, Naujoji Ze- 
1 a n d i j a, Kanada, Indija, 
Jungtinės Valstijos Afri
kos, — tai tiesioginės jos 
kolonijos. Anglijos pusiau 
k o 1 o n i j os yra: Egiptas, 
Elthiopija, Graikija, Iranas, 
Irakas, Lebanonas, Luxem
burgas ir Arabija. Prie to 
su ja veikia Francija, kuri 
taip p&t turi savo kolonijas. 
Anglijos politikos laikosi

^Turkija, kuri turi su ja su
tartį, ir Holandija, kuri be 
Anglijos negalėtų išlaikyti 
Indonezijos žmones vergi
joj. Reiškia, Anglija, jos ko
lonijos ir pusiau kolonijos 
sudaro bloką iš 16-kos vals 
tybių, o su Francija ir Bel
gija iš apie 20.

Kitas blokas, tai Jungti
nių Valstijų. Apart Ameri
kos delegato ten yra atsto
vai nuo sekamų kolonijų: 
Cuba, Costa Rica, Domini
konų Respublika, EI Salva
doras, Haiti, Liberia, Fili
pinai ir pusiau kolonijos— 
Panamos. Prie to; Jungti
nių Valstijų įtaka taip di
delė Pietų ir Šiaurių Ame- 
rikose, kad visos valstybės 
veikia pagal Pan-Amerikos 
Konferenciją, tai yra, seka 
Jungtinių Valstijų politiką: 
Argentina, Bolivija, Brazi
lija, Chile, Colombia, Ecua- 
doras, Guatemala, Hondu
ras, Mexico, Nicaragua, Pa
raguay, Peru, Uruguay ir 
Venuzuėla. Tai blokas iš 24 
valstybių ir valstybėlių.

Jungtinių Tautų Organi
zacijoj yra 51 šalis. Angli
jos ir Jungtinių Valstijų 
blokai, kaip juos dažnai 
spaudoj vadina “angliškai 
kalbančių” blokas, sudaro 
40 valstybių! Jeigu prie šio 
bloko pridėti Chiniją, Fran- 
ciją su jos kolonijomis, Bel
giją, Daniją ir Norvegiją, 
tai bus aišku, kaip “visas” 
pasaulis stovi prieš Sovietų 
Sąjungą, Ukrainą, Baltaru
siją, Jugoslaviją, Lenkiją 
ir Čechoslovakiją. Ir nėra 
jokio nuostabumo, kad So
vietų Sąjunga “pralaimi”, 
tai yra, neturi tiek rankų, 
kaip suvienytas Anglijos ir 
Amerikos kapitalistinis blo
kas.

Anglijos ir Amerikos ka
pitalistai prikimšdami tą 
organizaciją nuo savo kolo
nijų ir pusiau kolonijų at-

stovų, tuo pat kartu nesu
tinka, kad visos šešiolika 
Sovietų Sąjungos sąjungi
nės, pilnai savystovčs res
publikos turėtų savo atsto
vus. Jie vilkina taikos pa
darymą su Bulgarija, Ru
munija, Italija, Vengrija ir 
Finlandija, nes mano, kad 
tūlos ir iš tų šalių nesilai
kys “angliškai kalbančio” 
bloko politikos.

Tai todėl nėra nuostabu, 
kad Anglija “laimėjo” Grai
kijos klausime, kad nerado 
tinkamo užtarimo .ir Indo
nezijos žmonės. Egipto 
miestuose studentai demon
struoja, reikalaudami, kad 
Anglija ištrauktų savo ar
miją, anglai kareiviai šau
do į studentus, gi Jungtinių 
Tautų Organizacijoj Egip
to “atstovas” visur eina su 
Anglijos politika.

Kodėl? Todėl, kad jis nė
ra Egipto žmonių atstovas, 
bet Anglijos politikos atsto
vas, tik anglų ginklų pagal
ba pastatytas Egipto “žmo
nių atstovu.” Tokia anglų 
politika neduos pasauliui' 
nei taikos, nei ramybės, nei 
žmonėms laisvės.

' D. M. š.

BAIGIAMA PERTVAR
KYTI ŽEMĖ

Dar neseniai suorgani
zuotas prie Deltuvos valse. 
(Ukmergės apskr.) vykdo
mojo komiteto žemės ūkio 
skyrius (ved. drg. Šemeta) 
daug jau spėjo nudirbti. Jo 
pastangomis buvo išaiškin
ta ir paimta į žemės fondą 
iš buožių 582 ha žemės, iš 
kurios 411 ha jau paskirsty
ta naujakuriams. Be to, že
mės ūkio skyrius išaiškino 
18 gyvulių, kuriuos buožės 
buvo nuslėpę nuo valstybės.

Gerai suorganizuoti javų 
nuėmimo ir kūlimo darbai 
davė gražius rezultatus. Iki 
šiol 120 ūkių, likusių be šei
mininkų, jau iškulti javai ir 
pilnai atlikti tų ūkių valsty
biniai privalomieji grūdų 
pristatymai. ,

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
BIRŽUOSE ĮSTEIGTAS 

RADIJO MAZGAS

Biržuose pradėjo darbą 
Radijo Komiteto studija. 
Kiekvieną dieną 18 valan
dą transliuojama laikraščių 
apžvalga, o sekmadieniais 
duodamos aktualijos ir lite
ratūrinė valandėlė.

Radijo Komiteto pastan
gomis organizuojami savi
veiklos rateliai. Jau įsteig
ta apie 310 radijo taškų, 
numatyta taškų skaičių dar 
išplėsti.

GLOBOJA KARIŲ
ŠEIMAS

Panevėžio Mėsos kombi
natas “Maistas” yra paė
męs savo globon 35 Raudo
nosios Armijos karių šei
mas, kurioms reguliariai 
duoda tam tikrą mėsos ir 
mėsos vai gomų liekanų 
(galvų, kojų) kiekį, be to, 
daugeliui jų įmonė savo 
jėgomis atremontavo butus 
ir visiems iš savo pagelbi- 
nio ūkio davė bulvių bei ki
tų daržovių.

VALSTIEČIAI PATEN
KINTI KOOPERATYVU

VEIKLŪS KELMĖS 
UGNIAGESIAI

Kelmės miestelio ugnia
gesiai pradėjo atsikurti 
pernai spalio mėn.

Iki šiol ugniagesiai jau 
turi įsigiję 1 motorinį ir 2 
rankinius vandens siurb
lius, 1 didelį sunkvežimį, 1 
vandens cisterną, 20 plieni
nių šalmų, dujokaukių ir ki
tokių smulkesnių ugniage- 
sybos įrankių. Gaisrinės 
turtas siekia 100,000 rublių 
vertės. Tačiau * gaisrinė vis 
dar plečiama. Gaisrinės tur
tas 
mas

Lentvario vartotojų koo
peratyvas (valdybos pirmi
ninkas drg. Antanas Ži'čius) 
sėkmingai atlieka savo par
eigas.

Krautuvėje (vedėja — d. 
Panamariova) švaru, ap
tarnavimas geras, visuomet 
yre prekių. Mainų prekyba 
išvystyta. Valstiečiai labai 
patenkinti, nes gauna nusi
pirkti viso, ko jiems reikia. 
3-čio ketvirčio apyvartos 
planas viršytas 100,000 rub
lių (400,000 vieloje 300,- 
000 rublių).

Gerai, tvarkingai veikia 
ir valgykla, kuri išpildė 3- 
čio ketvirčio planą dešimte
riopai.

RUOŠIAMI PROJEKTAI 
VILNIAUS MIESTUI 

ATSTATYTI

pindamasi vokiškųjų grobi
kų sugriautos mūsų sosti
nės Vilniaus atstatymu, per 
architektūros komitetą prie 
LTSR LKT paskelbė kon
kursą Vilniaus miesto cen
tro architektūriniam planui 
paruošti.

Konkurse dalyvauja žy
miausi mūsų ir kitų respub
likų architektai — Sobole
vas, Gedęlio, Mikučionis, 
Zubovas ir kiti.

pavyzdingai užlaiko- 
ir budriai saugojamas.
gaisrines bokštas, iš 

sekamas galimas gais- 
Gaisrinės komanda su-

KLAIPĖDOS ALAUS FA
BRIKAS GAVO 140 TONŲ 

MIEŽIŲ

kur
ras.
sideda iš 20 gerai organi
zuotų ugniagesių. Miestely 
dažnai daromi pratimai.

—Mūsų tikslas — saugo
ti piliečių turtą ir būti vi
sada pasiruošusioms pagal
bai, jei atsitiktų gaisro ne
laimė, — sako komandos 
viršininkas drg. Apoškinas.

Blogai, kad šiai didžiau
siai gaisrinei Raseinių aps
krity, sunkvežimiui neišski
riama skystojo kuro ir te
palo.

Reiktų daugiau padėti or
ganizacijai, kuri surišta su 
visuomenės turto saugoji
mu.

Broliškoji Ukrainos TSR 
Klaipėdos alaus fabrikui 
atsiuntė du transportus 
miežių: vieną — 73 tonų ir 
antrą — 67 tonų.

Tuo Klaipėdos alaus fab
rikas “Švyturys” ir . alaus 
fabrikas “Gintaras” broliš
kosios respublikos dėka ga
vo tvirtą pagrindą darbui 
pradėti.

Fabrikų atstatymas jau 
visai baigiamas, ir netru
kus bus pradėta alaus ga
myba.

•'1
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PLEČIAMAS MTS 
TINKLAS

Marijampolės, Vilkaviš
kio, Šakių, Šiaulių ir kitose 
apskrityse s u organizuota ysi. 
13 naujų mašinų traktorių 
stočių. Šiomis dienomis šios 
stotys gaus pirmuosius tra
ktorius bei plūgus. Pasta
ruoju metu MTS gavo dau
giau kaip 200 rūšių defici
tinių detalių žemės ūkio 
mašinoms 1 milijono rublių 
sumai.

ALYTUS
Alytaus Smulkaus Kredi

to Draugija išdavė apie 
1,762,562 rb. paskolų vals
tiečiams. Gyvenamųjų na
mų statybai 1923 valstiečiai 
gavo 1,648,245 r b. Invento
riui įsigyti 79 valstiečiams 
išduota 114,277 rb. paskola. 
Teikia momis paskolomis 
valstiečiai gausiai naudoja-

Alytaus Mokytojų sęmi- 
narija suruošė literatūrinį 
vakarą, kuriame buvo pa
deklamuota keletas eilėraš
čių, choras išpildė charak
teringas liaudies dainas. 
Gražiai pasirodė tautinių 
šokių grupė, sukėlusi salė
je didelį pasitenkinimą.

LAISVES BAZARAS
Tris Dienas Šokiai ir Kiti Įdomumai

Washington© 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 PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
318 GRAND STREET BROOKLYN. N. Y.

KAMPAS HAVEMEYER STREET
GROS AMERIKONIŠKUS IR LIETUVIŠKUS 

KAVALKUS ŠOKIAMS

TO

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
š 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)
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LOWELL, MASS.
Dienų Politinė Padėtis 
sekmadienį, vasario 17

(Tąsa)
Tą naktį Jao ir Fu’o šeimos pernak

vojo vienuolyne. Nakčia jie tarėsi pa
siųst Mulan’ą ir Močou’ą rudenį į mer
gaičių moderninę mokyklą Tiencin’o 
mieste. O sūnų Tijen’ą nutarė išleist į 
Angliją, į užsienio universitetą: geriau 
jam paskiau bus išlaikyt valstybės kvo
timus ir gaut valdininko vietą. Tijen’as 
apsidžiaugė ir žadėjo stropiai imtis 
mokslo. Linksmoji Giesmė irgi pritarė, 
kad gal tai padės Tijen’ui surimtėt ir 
atsikratyt nuo tos prisvilusios Sidabri
nės Užlaidos, o tai juk velniai žino, kas 
da galėtų išeit. Jam dabar 19, o jai 22 
metai: abu siausti ir sultingi. Gal tatai 
iš jo padarytų “sūnišką” sūnų, ištikimą, 
mylintį, atsidavusį. “Kada šeima yra var
ge, ji sūnišką padaro sūnų; kada šalis 
pavojuje, jinai padaro patriotus,” ženk- 
lingai pakartojo Jao’as seną patarlę.

Tijen’as gabumo buvo gabus, tik iš
lepintas motinos ir išdykęs. Jis jau sva
jojo, kaip ten jam laisvai bus galima pa-

: >■F B

Jao ir Fu’o partija, pagal sutartį, iš 
ryto susitiko prie maldyklėlei, Kvepian
čio Kalno papėdėj. Gražiai, taisykliškai 
kalbąs vienuolis, su rožančium ant ran
kų, rodė jiems kelią, tarp aukštų skarotų 
šlaito medžių.

Vyrai ėjo prieky j, moterys iš užpaka
lio. Lifu’s vis gretinos prie Tijen’o, o 
Jao’ienė — prie Lifu’o motinos. Kai pri
siėjo eiti statesniais laiptais į kalną, tai 
Lifu’s atsigrįžęs padėjo savo motinai ei
ti. Tuokart ir Tijen’as padarė taipo pat 
savo motinai, ir jai iš to liko labai sma
gu: Tijen’as gal pramoks nuo Lifu’o ge
rų manierų ir rimto poelgio.

Moterys išsiūtarojo apie savo vaikus, 
jų amžių, jų palinkimus. Lifu’i sukako 
16 metų, trim metais jaunesnis už Ti
jen’ą, bet koks vikrus, koks mandagus! 
Jo motina sakėsi, reikėsią parduot na
muką, kad padėt Lifu’i eit universitetan. 
Mulan’ą stebino toks mokslo troškimas; 
nors ir neturtingi, bet tokie įdomūs jų 
naujieji draugai.

Užėjus ant kalno, vienuolis juos nuve
dė į labai jaukų gardinėlį: aukšti me
džiai sudarė sienas, asla išgrįsta dide- 

. liais akmenais, akmeniniai suolai pasie
niais. Taip vėsu, taip ramu, taip čia leng-

I va kvėpuot! v
. Iš vieno šono buvo matyt stačia aukš

ta uola, apaugusi viršuj pušimis. Van
duo krito žemyn tąja uola mažyčiais 
kriokliukais ir darė apačioj gilų tven
kinėlį. Kokia čia puiki vieta sėdėt su 
knyga ir mokytis! Lifu’s atsidžiaugt ne
galėjo.

O Tijen’as tuoj visus gražiai surikia
vo ir nutraukė paveikslą. Jis mėgo ne
šiotis su kamera ir mokėjo pats visai 
išbaįgt, išrutuliuot atvaizdus. Susijaudi
nusi Mulan’a stovėjo iš krašto, o už ko
kios pėdos stovėjo Lifu’s. Atvaizdas iš
ėjo kaip negalima geriau, nors mūsų 
mergaitės da nebuvo nei žodelio prasita
rę su jųjų įdomiuoju vaikinu Lifu’m: to
kios jau tada buvo mandagumo taisyklės.

Jiems pasilsėjus ir atsidusus, vienuo- 
. lis pakvietė į šventyklos svetainę ant 

pietų. Stovėjo du užtiesti stalai. Kiek
vienam padėta po sidabrinį šaukštą ir 
po kaulinį baltą pagaliuką. Pietūs buvo 

• grynai vegetariški, taip skoningai vie
nuolių pagaminti, kad mūsų svečiai ir 
valgė ir gyrė. “Kumpis”, “vištiena,” 
“kapota žuviena” — o visa kas padaryta 
grynai iš sojos pupelių, su alyva, su ra- 
zinkomis, su lapais.

Prie stalo išėjo iš kalbos tie skaitlingi 
karaliaus parašai ant šventyklų sienų. 
Senų laikų karaliaus, pastačiusio tas vi
sas maldyklas. Raštai rašyti tvirta ra
mia ranka, apvaliai ir storai—karališ
kai. Rankraštis esąs pobūdžio rodyklė, 
juokavo svečiai. Mokslinčius Fu’s, greta 
savo gilaus mokslumo, turėjo palinkimo 
į slėpinybę, gal net ir į astrologiją ir 
laimės pranašavimą.

Ljfu’s guodėsi nežinąs, kodėl jis nega
lįs išmokt gražiai rašyt.1 Fu’s aiškino, 
kad tai todėl, kad Lifu’s turįs daug išsi
šokamų. Ekscentrikų rankos raštai esą 
vis netokie aiškūs, nebent jie gerai su
valdomi. Pašnekėsiu įsivėlė ir‘mergaitės, 
ir tai pridavė visiems daugiau gyvumo.

okavo, sąmojus varinėjo, vienas kito

?

rankraštį kritikavo. Pagaliau Jao’as už
mokėjo vienuoliui 10 dolerių Amerikos 
popieriniais ir padėkojo jam už tokius 
gardžius pietus.

Po 'pietų moterys jautėsi -apsunkę ir 
nebenorėjo vaikščiot. Neigi Močou’a, rie- 
butė, apvalutė ir ramesnio būdo sesutė. 
Tai susitarė eit penkiuose: Jao’as, 
Fu’s, Lifu’s ir Mulan’a su broliuku 
Afei’jukų. Ėjo pasistebėt Pusiaukelio Pa- 
vilionu, kokia mylia nuo čionai.

Ėjo nuolat aukštyn ir aukštyn į kalną, 
ne statų kalną, bet nuolaidžią pakilumą. 
Jao’as su Fu’m ėjo pirma, o Mulan’a su 
berniuku ir Lifu’s iš paskos. Lifu’s vis 
nedrįso prabilti į tokią gražią mergi
ną. Taip jam buvo drovu,—mat, nepra
tęs, vis su tomis knygomis. Bet pradėt 
visgi reikėjo. Tai ir pradėjo Mulan’a, ap
linkiniais keliais, per savo broliuką. Mu
lan’a sako Afei’jui: “Paklausk Lifu’o, ar 
jis nemetė pinigo per naujus metus.” O 
Lifu’s atsako Afei’jui: “Tu pasakyk savo 
sesytei, kad aš ten buvau, ir mačiau, kaip 
ir ji mėtė pinigus po Pagautų Vėjų tiltu.

Toks pasikalbėjimas buvo juokingas— 
ir pamažu jie pradėjo ir stačiai kalbėtis, 
be tarpininko.

Už kokių 50 uolakčių stovėjo žalioj 
pakalnėj aukšta pušis. Mulan’a ir kluste- 
lėjo Lifu’o, ar jis galėtų pataikyt į tą 
medį. Lifu’s, pagriebęs kiaušinio didumo 
apvalų akmenį, paleido ir—zvakt — sta
čiai medin. “Puikiai!” sušuko Afei’jus.

Ir Mulan’a sviedė trejetą kartą, bet 
Lifu’s jai parodė savišką būdą, kaip at
sivedė! ir užsimot, kaip pirštus laikyt, 
ir tada, įsismaginusi, Mulan’a kliudė pu
šim Taip pasidarė jai linksma, kad net 
nejučiomis ji pradėjo švilpiniuot dainos 
melodiją, ir Lifu’s tuoj jai pritarė. Jao’as 
ir Fu’s grįžtelėjo atgal, dirstelėjo, kad 
jaunieji linksmi atrodo, ir vėl sau iš 
lengvo eina į kalną.

O čia šonais tų gamtovaizdžių gražu
mėlis. Gilios prarajos, kiaurymės, skar
džiai, žalutėliai šlaitai. O ten toli, toli 
dūluoja vėl kokių kalnų dulsvi kaubu
riai. Tokioj aukštumoj, tarpe kalnų ir 
debesų, Mulan’a jautėsi, kaip ta paukš
tė. Tik sparnų reikia. Imtų va ir pasi
leistu oran. Oras tas oras! Net ir paukš
tes ir tos jaute akstinamąją jojo jėgą.

Štai tas ir Pusiaukelio Pavilionas. Vi
si susėdo atsidust. Mulan’a klausinėjo, 
kas tai ten do namas ar bokštas koks, 
taip pasklimbai styro, drūtgaliu žemyn, 
laibgaliu aukštyn.—Tai tibėtiška troba, 
sekykla, senovės karaliaus pastatyta, iš 
kur jis tėmydavo savo kariuomenės muš
trą. Mat, Pekinas, nepertoli nuo Tibeto 
ir Mongolijos lygumų, tai totorių vis pa
simaišo: jų mulos (kunigai), jų šven
tyklos—Mėlynųjų Debesų Ežero, Mie
gančio Budos ir kitokios šventyklos, da 
nuo Čengis Chano laikų.

Lifu’s, atsidusęs, tarė norėtų kada pa
būt Tibete. Fu’s pradėjo dainuot Liling- 
pei operos ariją, jautriai ir gyvai, o 
Mulan’a tuoj jam pritarė aukštu laibu 
balsu. Lifu’s klausė ir šypsojos,—pats 
dainuot jis nemokėjo.

Grįžę atgal, visi kartu pavakarienia
vo. Da vyrai truktelėjo ir vyno, ir pas
kui ilgai sėdėjo mėnesienoj, Fu’s būtinai 
patarė siųst Tijen’ą Anglijon mokytis, 
kad paskui žinotų, kaip prisilaikyt nau
jam pasauly. Ten, svetur, be naminių 
perteklių ir patogumų, jis išmoks būt 
žmogum.

Nutarė rytoj visi grįžt namo. 'Rūpėjo 
namai,'ruoša, pareigos. Tačiau Jao’as ir 
Fu’s su pačia pasiliko dar porai dienų.

temoje palies la- 
šių dienų klausi-

gyvenimas visur 
kunkuliuoja, o

Šių
Šį 

d., kaip 3:30 vai. po piet, Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainė
je, 338 Central Street, įvyks 
svarbios prakalbos anglų kal
boje. Rengia darbininkiško 
laikraščio “The Worker”' skai
tytojų komitetas.

Kalbės žymi kalbėtoja ir 
politines situacijos žinovė An
na Burlak iš Boston, Mass. Ji 
savo kalbos 
bai svarbius 
mus.

Pokarinis 
tik verda,
žmonių ateitis tiesiog neaiški. 
Tačiau pas kiekvieną veržiasi 
klausimas: kaip bus su tokiu 

i ir tokiu politiniu klausimu? 
! Kaip išeis tas ir tas pažan
gesnių kongresmanų įneštas 
bilius darbo žmonių naudai? 
Ar praeis galion senatoriaus 
Wagner, senatoriaus Murray 
ir kongresmano Dingell perei
tam gegužės mėnesyje įneštas 
bilius medicinos ir sveikatin
gumo klausime, kuris žinomas 
kaipo “Bill 1050,” kurį prave- 
dus įstatymiškai būtų didelis 
laimėjimas visiems žmonėms?

Šios rengiamos prakalbos 
(angliškai jas vadiname lec
ture) bus didėlis pamokinimas 
tiems, kurie nori ką nors dau
giau sužinoti bei išmokti, kaip 
suprasti dalykus.

Įžangos jokios nebus. To
dėl kas tik suprantate kiek 
nors anglų kalbos, ateikite į 
kliubo svetainę ne vėliau kaip 
3:30 vai. po pietų, kad . gir- 
dėtumėt geros kalbėtojos 
svarbius dėstymus iš pat pra
džios.

Lowellio publika jau labai 
seniai girdėjo Ann Burlak kal
bant. O ji yra puiki savo ypa- 
toje ir dar puikesnė kalbėtoja.

Į prakalbas reikia ne tik 
patiems eitį, bet kviesti kiek
vieną sų savim. Kadangi tai 
bus labai patogiam laike ir 
kadangi lekcija bus anglų kal
boje, tai pakvieskime jaunuo
lius. Kvieskime kaimynus ir 
visus pažįstamus ir nepažįsta
mus žmones, nes visiem ly
giai naudinga.

Po prakalbų mūsų draugės 
kliubietės rengia silkių, bul
vių ir kitokių užkandžių pa- 
žmonį. Tai bus draugiškumo 
vakaras su vietinių dainininkų 
pamarginimais. Ir tai bus( da
roma ne pelpo padarymo tiks
lu, o tik draugiškiems pasita
rimams ir pasilinksminimui.

Taigi, kas mylite silkes, 
karštas bulves, raugytus ko
pūstus, dainas ir gražų drau
giškumą, ‘kas svarbiausia, tai 
po prakalbų pasilikite ilges
niam laikui, pakol stalai prisi
ruoš.

Jūsų kuklus prisįdėjipias tik 
maisto lėšų padengimui su
teiks jums tokio pialonumo,. 
kokio mes visuomet, pageidau
jame draugiškose sueigose.

Dar Vis Renkame Rūbus .
Lįet.uvos žmonėms labai di

delis trūkumas su rūbais. Ir 
dar geroką laiką tas trūku
mas ten bus jaučiamas.

Gerieji lietuviai, kurie turite 
tinkamų dėvėjimui rūbų ir 
čeverykų, bet patys nebenau- 
dojate, padovanokite Lietuvos 
žmonėms. Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto vietinis sky
rius, kurio buveinė randasi po 
num. 338 Central St., Lowellio 
Lietuvių Piliečių Kliube, jau

turi surinkęs vėl gražių dra
panų. šiomis dienomis draugė 
M. Arbačauskienė paaukojo 
daug ir labai’gerų drapanų. 
Komitetas nori greičiau pripil
dyti šį mūsų įrengiamą siuntinį 
ir greičiau išsiųsti į Centrą, 
Brooklyn, N< Y., kuris stropiai 
ruošia jau Vienuoliktąjį Iš- 
sjuntimą į Tarybinės Lietuvos 
sostinę Vilnių, iš kur po visą 
plačiąją Lietuvą, ten, kur rei
kia, rūbai ir kitokios dovanos 
žmonėms yra išdalinamos. 

I

Keturių Miestų Didelis ir 
Gražus Darbas

Lawrence, Haverhill, Na
shua ir Lowell lietuviai ren
gia gražų koncertą, 24 d. 
kovo Tikslas: kad virš minė
tų kolonijų lietuviai, bendrai 
dirbdami, puikiausiai parem
tų pokarinę Lietuvą, savo tė
vų kraštą, baisiai nualintą ka
ro audrose. Dar kartą pagel- 
besime savo broliams ir sese
rims.

Kovo 24 d., 2 valandą po. 
pietų, Lawrence Lietuvių Kliu
bo puikiojoj svetainėj, 41 
Barkley St., Lawrence, Mass., 
yra rengiamas didelis dr labai 
puikus koncertas, varde šios 
apylinkes keturių kaimyninių 
miestų geraširdžių lietuvių. 
Tėmykite vėliau pranešimus iš 
šios apylinkes.

Kaimynas.

Seimo parengimus. Mat, šis 7- 
sis LDS Seimas Bostone turės 
apsivainikuoti gražiomis ir 
gausiomis pramogomis. Birže
lio 9 d. bus priešseiminis pikr 
nikas, Montello, Mass. Birže
lio 10 d. bus delegatų eks
kursija. Birželio 11 d. bus kla
siškas koncertas. Birželio 12 
d. jaunimo šokiai. Birželio 13 
d. bankietas ir prakalbos.

Kad tie šeiminiai parengi
mai būtų sėkmingi, reikia pri
tarimo visų pažangiųjų lietu
vių. Komisija iš šešių, trys nau
josios kartos ir trys senesnieji, 
darbuojasi sutartinai.

Vis daugiau sugrįžta jauni
mo iš armijos. Vasario 7 d. 
LLD 2-ros kuopos narys kor- 
poralas Edvardas Jusius par
važiavo namo garbingai pa- 
liuosuotas po ištarnavimo 40 
mėnesių orlaivyne.

Rep.

dery-Rolandai pradėjo 
has su tautiniais indonezų 
vadais.

■H

w>.

So, Boston, Mass.
Iš LDS 62 Kuopos Susirinkimo

Vasario 7 d. įvyko atvirlaiš
kiais šauktas Ll)S 62 kuopos 
susirinkimas. Buvo skaitlingas 
susirinkimas. Naujosios kartos 
keletas narių dalyvavo susirin
kime.

Kuopos finansų sekretorė iš
rinkta ta pati, Olga šukiutė. 
Jai mokestis pakelta iki $8 į 
mėnesį.

Į Centro' Valdybą nominuo
ta po kelis kandidatus kiek
vienai vietai. Balsavimai gana 
gyvi buvo.

Susirinkime buvo trys na
riai komisijos, kuri rūpinasi 
ruošimu LDS 7-to Seimo. Pra
nešė, kad darbas eina gerai ir 
prašė visų narių talkos ir ko
operacijos. Išrinkta II. Simo- 
naučienė, M. Valan ir J. Že
konis į komisiją parinkt garsi
nimų į LDS Seimo programą. 
Reikia priminti biznieriams ir 
profesionalams, kad šioj pro
gramoj pasigarsinimas yra 
vertingas, nes ji bus skleidžia
ma net per keturis skirtingus

STABDYK VERIANTĮ SKAUSMĄ

strenugelos
į - i Štai švarus, naujas būdas liuosuot 
/ / 7 / /I l)al’ra8tH strėnų gėlą. Johnson’s 
f Z. / // Back Piaster! Lengvina skausmų, 
■ sustingimą, {veržimų. Jautiesi pui

kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTREW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

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

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

Rooseveltas Jau 1937 Met. 
Bijojo Japony Užpuolimo

Preziden-Washington.
tas Rooseveltas 1937 m. pa
siuntė admirolą R. E. Inger- 
sollį į Londoną tartis su an
glų valdžia, kaip Jungtinės 
Valstijos ir Anglija turėtų 
bendromis jėgomis gintis, 
jeigu japonai užpultų. Taip 
Ingersollis dabar liudijo 
kongresinei komisijai.

EGIPTO ATSTOVAS RA
GI N A A N G LŪS PASI

TRAUKT Iš INDONE
ZIJOS

London. — Egipto dele
gatas siūlė, kad Anglija pa
reikštų, jog anglų kariuo
menė nepuls Indonezijos 
patrijotų ir anglai iš ten pa
sitrauks, kai japonų klausi
mas bus sutvarkytas.

VILNIES *

KALENDORIUS
Kaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir j 
Visokių Informacijų

t

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

Telef. HUmboIdt 2-7964

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

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

f

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Grįždama, Mulan’a užsuko su Mania 
pas Tseng’us pasidairytų. Visi stebėjosi 
jos tokiuo skaisčiu, skaniu gražumu. Ji 
atrodė net lyg ir paaugėjusi. Mania taip
gi atrodė da patrauklesnė ir meilesnė. 
Šita aštuoniolikinė nekalta našlė vis dar 
augo, ir ’toji kelionė po kalnus įliejo to 
gamtinio eliksiro į jos gyslas. •<

Mania paskelbė saviškiams, kad Mu
lan’a važiuojanti rudenį į mokyklą. 
Tseng’as tai užmačiai nepritarė. Kam 
čia, esą, važiuoti net į Tiencin’ą, į tą, 
modernišką gūžtą, — da sugadint galė
tų mergiotę. O jis juk žiūrėjo į ją, kaipo 
į būsimą savo sūnaus pačią.

(Daugiau bus)

<♦>

<♦>

>

<♦>

<!>
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Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti,/

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAĮS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

... ... r- ■... ...
a,..,,.-.________________ _ _

Laidotuvių 
Direktorius

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698<i>

<jį* «•£
'’'•***».*W IW,I .1 I.J1 I ■Ifljjiumni

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

1113 Mt Vernon St Z
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poptar 4110
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Austrijos Žydai Nori 
Apleist Europą

Kongresmanai Užtaria GI 
Redaktorius

Veteranams Pagalba
Viena, Austrija. — Vie

noj yra 4,418 žydų ir didžio
ji jų dauguma nori apleisti 
Austriją ir Europą. Vieni 
pageidauja į Palestiną, kiti 
į Ameriką.

ŽEMĖS DREBĖJIME ŽU
VO DAUG ŽMONIŲ

Algiers, Afrika, vas. 14.— 
Per žemes drebėjimą Cons
tantine apylinkėje 276 žmo
nės tapo užmušti bei sun
kiai sužeisti.

Atšaukė {statą prieš Visuo
tinus Angly Streikus

London. — Anglijos sei
mas 369 balsais prieš 194 at
šaukė įstatymą, uždraudus} 
visuotinus streikus. Toks 
įstatymas buvo išleistas 
1927 metais.

ATOM-BOMBŲ!
Amerikos Laivyno sekre

torius Forrestal sakė, kad 
Amerikai, girdi, taip pat 
“gręsia atominės bombos ir 
rakietiniai pabūklai”; todėl 
reikią laikyt gatavai pa
ruoštą laivyną ir turėt dau
giau kaip 500,000 nuolatinių 
jūreivių.

Tokio,
įsakė japonų valdžiai 
statyt jam visą auksą 
tus brangius metalus 
kių metalų pinigus.

Gen. MacArthur 
pri- 

ir ki- 
ir to-

Washington.— Demokra
tai kongresmanai A.' Sa- 
bath, J. Coffee ir Hugh 
DeLacy pasmerkė koman- 
dierius, kurie pašalino 11 iš 
15 Stars and Stripes redak
cijos narių Tokio, Japoni
joj. Kongresmanai reikala
vo tą dalyką ištirti. Stars 
and Stripes yra kariuome
nės laikraštis. Minimi re
dakcijos nariai pavaryti už 
tai, kad jie kritikavo griež
tą oficierių įvestą cenzūrą.

Pusė Miliūno Vyry Savano
riai {stojo j Kariuomenę
Washington. — Per pas

kutinius 4 mėnesius savano
riai įstojo į Jungtinių Vals
tijų armiją daugiau kaip 
500,000 jaunų vyrų, o į ka
ro laivyną apie 140,000. 
Daugelis paleistųjų sugrįžo 
atgal į karinę tarnybą.

Washington.— Demokra
tas kongresmanas DeLacy 
smerkė “neamerikinių judė
jimų tyrinėtoją” kongres- 
maną Rankiną, kaip žydų 
ėdiką.

VokiečiųNumber g.
generolas Erich Buscheha- 
gen liudijo, kad jau 1940 m. 
Vokietija susitarė su Suo
mija užpulti Sovietų Sąjun
ga*

Mokslas
Gruodžio 28 d., 1945 m., 

prezidentas Trumanas pasira
šė priedą HR 3749 prie GI Bi
liaus, kuris išmetė kelis negeis
tinus punktus.

Mokslo kursams apribotas 
laikas yra pratęstas 4 metams 
po paliuosavimo arba po karo 
pabaigos.

25 metų amžiaus riba yra 
panaikinta. Todėl visi vyrai ir 
moterys, garbingai paliuosuoti, 
gali reikalauti apmokamo 
mokslo vienerius metus plius 
dar už laiką, praleistą akty
vioj tarnyboj, bet ne daugiau 
4 metų. Mosklo parūpinimai 
dabar visus padengia.

HR 3749 parūpina “kores- 
pondencinius kursus” studi
javimui, bet pragyvenimui ne
skiria pinigų. $500, didžiausia 
suma, paskirta tokiem kursam.

Mėnesiniai pragyvenimui 
mokesčiai pakelti iki $65 ve
teranams be užlaikomų asme
nų, ir iki $90 su užlaikomais 
asmenimis.

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

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą Šiandien, kol dar nepeYvėlu.

L 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 ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

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

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

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

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

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

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

ft;
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Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Ųongincs, 
Jules, Jurgensen.

t

N
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Paskola

Visi veteranai gali prašyti 
paskolos į 10 metų po karo 
užbaigos ir paskolos, kurias 
paskolų agentūros duotų, au
tomatiškai būna garantuotos 
iki 50 n u oš.

Veterans Administration au
tomatiškai garantuoja pasko
lą, jeigu veteranas ir skolin
tojas prisilaiko prie patvarky
mų.

Bet, kada federal© valdžia 
arba valstijų agentūros nepri
pažįsta skolintojus, reikia gau
ti leidimą iš Veterans Admi
nistration.

Paskolos ant nejudinamo 
turto garantuojamos iki $4,- 
000; kuomet judinamo turto 
paskolos garantuotos iki $2,- 
000.

Nejudinamo turto paskolos 
negali tęstis ilgiau, kaip 25 m.; 
ūkių nejudinamo turto 40 m.; 
judinamo turto paskolos 10 m.

Dabar paaiškėjo, kad vete
ranas gali pirkti žemę su pa
skola, gautą 
pastatymą, 
n u oš.

GI Biliaus
dengia Su v. Valstijų piliečius, 
kurie 'tarnavo Alijantų gink
luotose jėgose ir kurie buvo pi
liečiai, kada įstojo į tokią tar
nybą.

Įstatymas, kuris parūpina 
numušimą bet kokių kompen
sacijos sumų nuo apdraudų 
pagal GI Biliaus buvo pakeis
tas.

finansuoti namo
Nuošimtis yra 4

parūpinimai pa-

Klausimas:
Veteranas klausia, ar yra 

teisybė, kad valdžia padės ve
teranui, kuris įsteigia savo biz- 
nelį ir kuriam labai sunku už
dirbti savaitinę algą?
Atsakymas:

Taip. Valdžia užmokės skir
tumą tarpe veterano įeigų ir 
$100. per mėnesį.
Klausimas:

Ar tėvas žuvusio kareivio 
gali prašyti pensijos?
Atsakymas:

Taip. Vienas tėvas gali gau
ti $25 per mėnesį ir jeigu abu 
tėvai gyvi, abiem priklauso 
$45 per mėnesį.
Klausimas:

Skaitytojas sako, kad jis 
buvo 34 m. amžiaus, kada jis 
buvo paliuosuotas iš tarnybos. 
Pirmiau nebuvo padengtas GI 
Biliaus mokslo parūpinimu. 
Girdi, kad tas parūpinimas bu
vo pakeistas, ar dabar jis gali 
tęsti mokslą ? v v
Atsakymas:

Taip, šiandien Bilius paden
gia visus vyrus ir moteris gink
luotose jėgose, nepaisant, kiek 
metų turėjo, kada įstojo tar
nybon. Kurie dirba ir negali 
lankyti dieninius ar naktinius 
kursus, gali prašyt “correspon
dence. course,” ir valdžia už 
tokį kursą mokės iki $500. 
Klausimas:

Kitas skaitytojas klausia, ar 
GI Biliaus parūpinimas paden
gia moteris WACS, WAVES, 
SPARS ir MARINES?
Atsakymas:

Biliaus parūpinimai lygiai 
padengia moteris, kaip vyrus. 
Klausimas:

Antro Pasaulinio Karo vete
rano našlė praneša, kad jos 
vyras mirė ne nuo karo žaiz
dų ir dabar klausia, ar gali 
gauti pensiją?
Atsakymas:

Nėra tokio parūpinimo dėl 
našlių Antro Pasaulinio karo. 
Našlės vyrų kitų karų gauna 
pensijas. Su laiku Antro Pa
saulinio Karo veteranų 
bus aprūpintos.
Klausimas:

Karininkas, sužeistas, 
tas į atsargą, klausia, 
pensijos 
mi ?
Atsakymas:

Ne. Mokesčiai už sužeidimą 
nėra taksuojami.
Klausimas:

Kaip valdžia rokuoja 
d žios garantiją iš $4,000 
veterano namo?
Atsakymas:

Valdžia garantuos tavo
skolą dėl namo iki 50 nuoš. ir 
ta garantija neviršys $4,000. 
Sakykime, kad pasirinkai na
mą už $7,000. Tokiame atsiti
kime valdžia garantuos pusę 
sumos, arba $3,500. Jeigu na
mas kaštuotų $8,000, tai vald
žia garantuos $4,000.
Klausimas:

Našlė užmokėjo mirusio vy
ro visas palaidojimo išlaidas. 
Ką turi daryti, kad 
džios paskirtą $100 
dojimą ?
Atsakymas:

Reikia pasiųsti į
Administration išpildytą Form 
530. Pridėk šitą išpildytą blan
ką prie fotostatinės kopijos bi- 
los, ir sykiu pasiųsk mirties 
paliudijimą. Reikia g:auti “let
ters of administration” iš teis
mo.
Klausimas:

Motina klausia, ar reikia 
mokėti taksus ant National 
Service Life Apdraudos?
Atsakymas:

Nereikia mokėti taksų.
Klausimas:

Skaitytojas klausia, ar 
terano šeima gali prašyti 
dikalinės priežiūros arba
į Veterans’ Administration li
goninę ?
Atsakymas:

Tik jeigu jie irgi tarnavo 
ginkluotose jėgose. •

CWVB.

Veteranų maršavimas nenuėjo veltui. Iškaboms lau
kiant ant laiptų, lauke, 600 veteranų susibruko j Penn
sylvania valstijos kapitelių, Harrisburge, reikalauti ne
darbo apdraudos streikuojantiems veteranams, namų ir 
valstijos bonų. Gub. Edward Martin tuomet buvęs išvy
kęs iš miesto, bet už poros dienų jisai paskelbė juos tu
rint teisę prie nedarbo apdraudos. Masinis veikimas, 
sako jie, atneš ir kitus laimėjimus.

PITTSBURGH, PA
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Į HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
‘ ATRINKIMUI VILNONIŲ 

ATKARPŲ
GERA ALGA

9 Boerum St. Brooklyn
(45)

----- -----------------------------4
PLASTIKO APDIRBIMUI
MERGINOS AR JAUNOS 

MOTERYS
Prie Lengvaus Mašinos Darbo 

IR PATIKRINTOJOS
SILLCOCKS - MILLER

10 WEST PARKER AVE.
SOUTH ORANGE, N. J.

SOUTH ORANGE 2-6171
222 ;

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. 2-3173 ATDARA ’VAKARAIS į
Wr miHMiiiniiiiiL ixir-. n ----------

“reha- 
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ir ne
gauna

Klausimas:
Skaitytojas prašo informaci

jų apie pakeitimus pensijų pa
skyrimų vyrams, kurie lanko 
mokyklą pagal Public Law 16. 
Atsakymas:

Invalidai, kurie tęsia 
bilitation”. kursą pagal 
Law 16, jeigu nevedę 
turi užlaikomų asmenų,
$105 per mėnesį; vedę vyrai 
gauna $11.5 ir $10 per mėnesį 
pirmam kūdikiui ir $7 kiek
vienam kitam. $15 paskirta 
užlaikomam tėvui.
Klausimas:

Motina praneša, kad jos sū
nus sulauks 19 metų liepos 
mėnesį ir ji klausia, ar jis ga
li išvažiuoti iš šalies birželio 
mėn. ir grįžti rugpjūčio mėn. 
Jis turi sutvarkyti tėvo palik
tą turtą.
Atsakymas:

Visų pirma reikia gauti lei
dimą nuo vietinės Selective 
Service Board savo apylinkėj. 
Kitaip jam reikės išgauti pas- 
portą.

gauti val
tį ž palai-

Veterans’

ir daugiau draugijų, 
vėliau.

LDS 
Carson 
svetai-

1 " 1 ,

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins, Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN%,9INTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark,1, N.

ve-
me- 
eiti

Detroit* — General Mo
tors vis atsisako pakelti 
darbininkam alg^ daugiau 
kaip 18|c. valandai.

darbininkus papirkti, siūlyda
mas jiems $1,000, kad viskas 
būtų “pamiršta.” Bet teisme 
viskas išėjo į aikštę, ir už tą 
komiteto “klaidą” draugija 
užmokėjo.

Draugijos susideda iš viso
kių pažvalgų narių. Kuomet iš
kyla kokie didesni politiniai 
klausimai ar davimas kam 
nors aukų, kyla didelės disku
sijos draugijų susirinkimuose.

Sugrįžtantis jaunimas iš ka
rinės tarnybos rašosi į draugi
jas. Dabar jau didžiumoj tas 
jaunimas ima draugijų vado
vybę ir į trumpą laiką pava
duos senesnius narius nuo tų 
“sunkių” darbų.

Vargšų Brolis.

MERGINOS
Saldainiais aptarnautojos. Linksni M darbas 

teatruose. Valandos 1 iki 10 P.M. 320, 
AMUSEMENT CLERKS UNION, 

251 W. 42ND ST.,
CHICKERING 4-0146. ROOM 505.

______________________ <111
TUOJAU DUODAMI 

DARBAI
DIKTAFONO OPERATORĖS 

$35 Į SAVAITĘ 
RAŠTINES DARBININKĖS 

$25 Į SAVAITĘ 
(Patyrimas nereikalingas)

Pastovūs darbai. Puikiausios darbo sąlygos. 
5 dienų savaitė; pradedant pirmadieniu, bai
giant penktadieniu, 9—5. Kreipkitės | Mr. 

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

SPRING 7-1000.
(39)

MERGINOS IR MOTERYS 16 IKI 41
Patyrimas nereikalingas. Maisto dirbtuvė, 
lengvas darbas, nuolat; $21.50, apmokamos 

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

. ______________ (39)

STENOGRAFĖS
PATYRUSIOS AR PRADINĖS

Gera alga ; 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 

t (89)

VALYTOJOS Ofisų Nainy. Nuolat. 
62c j valandų.

Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.
INGE, 59 Pine St., New York City

(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

H
1

LAIKRODININKAI » iGeros algos. Geriausios sąlygos. Nuolat.
STEINBERG BROS.,

41 MAIDEN LANE, N.Y.C.
(41) '

ALDLD 10-tos Apskri 
ties Atsišaukimas

LAIKRODININKAI
Vien tik patyrę. Pastovus darbas. Gera alga, g 

PROGRESS WATCH CO.,
104 W. 47TH STREET, N.Y.C.

(41)

Lietuvių Draugijų Turtas, 
Bėdos ir Ateitis

Pittsburgh© lietuviai kiek
vienoj dalyj miesto turi susi
tvėrę' sau vietinę draugiją- 
kliubą. Draugijos yra sutver
tos ant pašalpos, apdraudos, 
apšvietos pamatų. Kai kurios 
iš draugijų neužilgo 
metų jubiliejų.

Laikotarpis 40-50 
daug pakeitęs mūsų 
lietuvių gyvenimą, 
mūsų draugijos yra 
sikeitusios savo
Bet apie tai čia nekalbėsime. 
Tik biskutį pažiūrėsime į tų 
draugijų metinius raportus.

Lietuvių Piliečių Draugija 
South. Side. Lietuvių Sūnų 
Draugija North Side. Lietuvių 
Mokslo Draugija miesto dalyj 
Soho.

Tos trys draugijos skaitosi 
turtingiausios draugijos, nes 
jų ižduose randasi virš $120,- 
000 ir vienodai dalinasi apie 
40 tūkstančių kiekvienai. Pi
nigai, didžiumoje yra sudėti į 
valdžios bonus. Visos trys 
draugijos turi nuosavas svetai
nes. Priskaičius vertybę svetai
nių tų trijų, draugijų, turtas 
siektų tarp dviejų ir trijų šim
tų tūkstančių dolerių. O čia 
tik .suminėjau trijų draugijų 
turtą.

Yra
kurios susitvėrė kiek 
Pavyzdžiui, paimsiu 
Draugiją ant West 
St., kuri turi nuosavą 
nę-namą ir $20^000 ižde.

Paėmus viso Pittsburgh© ir 
apylinkės (Allegheny County) 
lietuvių draugijų turtą, leng
vai suskaitysi vieną milijoną 
dolerių ir keletą tūkstančių 
narių.

Pittsburgh© lietuviai turtin
gi draugijų kliubais. Pennsyl- 
vanijos valstijos įstatai nepa- 
velina sekmadieniais svaigi
nančius gėrimus parduoti vie
šose vietose, bet draugijos ga
li savo nariams ir savo na
muose parduoti gėrimus ir iš 
to viso suplaukia tie dideli 
turtai į draugijų iždus. Kiek 
nariai sumoka duoklėmis, nie
kados tos įplaukos nepaden
gia išmokamų' pašalpų už li
gas ir mirusių narių pomirti
nes.

t Nors Pennsylvanijos valstija 
duoda progą draugijoms gerai 
gyvuoti, bet tuo pačiu tarpu 
turi aštrius įstatus. Kurios 
draugijos neprisilaiko valstijos 
įstatų, tos baudžiamos pinigi
ne bausme arba atėmimu lei
dimo pardavinėti gėrimus. To
kių atsitikimų buvo ir pas lie
tuvių draugijas. Lietuvių Ukė- 
sų Kliubas užsimokėjo baus
mės $400 ir visokias išlaidas 
vien tik dėl to, kad tos drau
gijos valdyba neprisilaikė vals? 
tijos Kad tą?. viską p|£
den^įšJd^aBgijo^ b.ųvęsJse^rė; 
toriits Pikielis norėjo^ valdžios

, * . .. ■■ ...

DETROIT, Mich. — Šiuomi 
prašome visų ALDLD 10-tos 
Apskrities ribose esamų kuo
pų įsitėmyti, kad Apskr. kon
ferencija įvyks gegužės 26 d., 
Scottville, Mich. Ypatingai tai 
turėtų įsitėmyti kuopų sekre
toriai ir pasistengti, kad kuo
pų susirinkimuose būtų išrink
ta pilnas skaičius delegatų ,į 
minimą konferenciją.

Visi žinome, kad mūsų ap
skritis seniai beturėjo konfe
renciją, tad šią turime pada
ryti skaitlinga ir visapusiai pa
sekminga. Kad tai atsiekti, tu
rime iš anksto rengtis ir reng
tis ne juokais.

Nors mūsų apskritis neturė
jo konferencijų per tūlą laiką, 
tačiau jai. pavestus darbus at
liko ir sutartingai veikė bend
rai su LLD 188 kuopa.

Konferencijos šaukimo rei
kalas taip pat buvo bendrai 
apdiskusuotas su LLD 188 kp. 
valdyba. Tad numatyta, kad 
konferencija turi įvykti gegu
žės 26 d., 10 vai. ryte, Scott
ville, Mich.

Beje, kol kas neturime sve
tainės antrašo, tikime, kad te- 
naitinės kuopos valdyba tai su
žinos ir tuojau praneš.

Kiek teko patirti, tai yra 
kuopų, kurios dar neužsimo
kėjusios . duoklių į apskritį, 
kaip tai: Detroito, didžioji 
kuopa, Grand Rapids, Mich.; 
Muskegan, Mich.; Hart, Mich. 
Prašytume visų kuopų pasi
stengti pasimokėti duokles. 
Mokant, atminkite,( kad moka
ma nuo kiekvieno nario po 5 
centus. Duoklių sumokėjimas 
prieš konferenciją tuomi svar
bus, kad norima prirengti- pil
ną raportą konferencijai.

Dar kartą primename, kad 
visi mūsų, apskrities kuopų se
kretoriai pasirūpintumėte? kad 
kiekviena kuopą būtų skait
lingai x atstbyąįįia.y. Delegatai 
ręji^ątni fšekamąi: vienas ‘ de
legatas nuo 10 narių gerame

PLOKŠČIŲ METALO DARBININKAI 
Patyrę prie virtuvės {rengimų; mokama 
aukščiausia alga; puikiausios darbo sąlygos. 

Kreipkitės į
VIKING EQUIPMENT CO., 

315 NEW ST., NEWARK, N. J. 
ar skambinkite MARKET 2-5133.

 (48)

Pric

POLIŠlUOTOJAI
PATYRĘ

Metalinių Moteriškų Redikulių Frėmų
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI. 

NUOLATINIS DARBAS
ROYAL SILVER MFO. CO.

391 MULBERRY ST.
NEWARK, N. J.

(43)

21

Plastiko Ashers, šveitėjai, 
Redikulių Pagražinimų. 

PLASTIC CRAFTSMEN CO., 
Ann Street, (Arti City Hall, N. Y.).

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Vasario 17 d. įvyks Lenin Memo
rial mitingas, 8 v. v. Washbum 
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 Va
riety Theatre pildys programą. Yra 
apie 10,000 streikuojančių pilėno 
darbininkų Worcesteryje, todėl vi
si atėję I Šį mitingą yra raginami 
atsinešti kenuką valgio streikierių 
pagalbai.- Taipgi pusė pelno nuo šio 
mitingo bus aukojama Strelkierių 
Komitetui. Įžanga 55c. (38-39)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, vasario 17 d., 3 vai. 

dieną {vyks Veikiančio Komiteto su
sirinkimas. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Dalyvaus Laisvės 
gaspadorius P. Buknys. Šiame susi
rinkimo bus diskusuojama Kultūri-y 
nio Namo klausimas, tad kviečiame 
visus Laisvės skaitytojus ir organi
zacijų narius. — P. Puodis, sekr.

CLEVELAND^OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Kliubo 

susirinkimas įvyks vasario 21 d., 
Vokiečių salėje, 1400 E. 55th St., 
Draugės, raginkime suėję kitas na
res dalyvauti, nes apart kitų svar- > 
bių reikalų, reikės aptarti ir drg. - 
Petrikienės priėmimą, kuomet ji 
lankysis Clevelande, pradžioj kovo 
mėn. — Valdyba (38-39)

stovyje ir dar vienas darenka- 
mas nuo kuopos.

ALDLD 10-tos Apskrities 
Valdyba:

Org. A. Dapsis, 
2220 4th Street, 
Detroit 1, Mich.

Sekr. N. Biliūnienė, 
20020 Derby, 
Detroit 3, Mich.
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Primenam ir prašome įsitė- 
xnyti, jog tas smagus pažmo- 
nys, rengiama staip pat gra
žiam tikslui — Lietuvos žmo
nių paramai — įvyks jau šį 
šeštadienį, vasario 16-tą (ry
toj vakare), Laisvės salėj 
kliube), 419 Lorimer 
Brooklyne.

Visi kviečiami. Įžanga
mokama. Gausa gerų, namie 
gamintų užkandžių užtikrins 
čia geriausią vietą pavakarie
niauti ir pasivaišinti. Ateikite 
patys, atsiveskite savo svečių 
ar šiaip baliavotojų draugų 
grupę.

Visas pelnas skiriamas steig
ti Vilniuje Medicinos Institu
tą, kuriam Amerikos lietuviai 
norime greitu laiku sukelti 
bent $30,000. Rengia ir kvie
čia—

LPTK Brooklyn© Skyrius.

* ■
Jeigu Mylit Rusiškas 

Dainas ir Muziką—

į

s

Ir jeigu gyvenat Pittsburgh, 
Youngstown, Akron, Cleve
land, Milwaukee, Chicago, Ga
ry, Grand Rapids, Flint, De
troit, Baltimore, Philadelphi- 
joj ar New Yorke, jūs turėsi
te progos girdėti gerus koncer
tus. Tik susižinokite vietos or
ganizacijose dieną ir vietą. 
Pradės 17-tą, Pittsburghe, 
baigs kovo 31-mą New Yorke.

Programoj, ruošiamoj 1WO 
Rusų Sekcijos (pašalpinės, 
kaip mūsų LDS), dalyvaus ke
turi žymūs dainininkai: Zinai
da Alvers, Stefan Kozakevich, 
Nadine Fay, Ilya Tamarin ir 
ukrainas pianistas - kompozi
torius Anton Rud nitsky.

Mirė Liudydamas

Der Nebuvom Turėję Tokios Rūšies Ba 
liaus, Koks Bus Balandžio 14

Gal būt niekada viename 
baliuje nebuvo susibūrę tiek 
daug lietuvių jaunimo, kiek jo 
laukiama ir tikimasi Brookly- 
no organizacijų bendrai ren
giamame baliuje, balandžio 
(April) 14-tą, Grand Paradise 
salėse.

Balius rengiamas pagerbti 
mūsų didvyrišką jaunimą. Ba- 
liun bus kviečiami—yra kvie
čiami — visi lietuviai vetera
nai. Visi — neklausiant, iš ku
rių narni] kilę, nei kokioms or
ganizacijoms prikalusė ar pri
klauso. Atleidimo iš tarnybos 
sagutė bus jiems įžangos bi
lietu.

Išsireiškimu, 
čiami, norėjau 
visi veteranai, 
sužinoti vardai
kviečiami laiškais. Kurių 
misija nesužinos adresų, nepa- 
siųs laiškų, tie prašomi šį ar

bile kurį iš sekamų pranešimų 
spaudoje laikyti pakvietimu, 
žinantieji veteranus, prašomi 
priduoti antrašus komisijos se
kretoriui Siurbai.

Do-Re-Mi

kad bus kvie- 
pasakyti, 

kurių tik 
ir antrašai,

jog 
bus 
bus 
ko-

Žavinga Programa
Rengėjai, kaip tarta pas- 

kiausiame bendros organizaci
jų komisijos susirinkime, tiki
si gauti žymius lietuvių ir ki
tataučių talentus koncertinei 
programai. Taipgi iškviesti ve
teranus pasakyti po trumpą 
kalbą. Programa prasidės 
4:30 vai. po pietų. Po pro
gramos iki vėlumos seks šo
kiai prie Antano Pavidžio or- 
kestros.

Ne veteranams įžanga 75c. 
Tikietai jau gatavi, pardavi
nėjami iš anksto. Prašome pa
sidarbuoti. Gaukite savo orga
nizacijų valdybose ar pas ben
dros komisijos sekretorių.

the mood for “I 
limited space in 

compels me to re
mentioning all of 
involved. And it

Bazarui Dovanos

Those wedding bells, 
those wedding bells!

Flow many a tale 
their music tells!

Speaking of wedding bells 
pealing: the werb “pealing” 
could be used at this time in 
all of it’s three tenses talking 
about the people either in the 
Chorus or close to the Chorus, 
who are in 
Do’s.” The 
this column 
frain from 
the names
wouldn’t be fair if some names 
were mentioned while others 
omitted. On the whole, if ma
ny divorce cases indicate that 
we are living in the land of 
the free; the trend toward 
marriage points to the home 
of the brave.

* * t
On March 17th, 4:30 P.M., 

at Ukrainian Hall, 216 Grand 
St., Brooklyn, again the cur
tain will 
operetta 
miega.” 
operetta
of Central Brooklyn, who will 
be the Mountain thąt> came to 
Mohammed. Not having suit
able Hall at Central Brooklyn, 
the 46th Branch will endeavor 
to bring it’s public to our 
neighborhood. Of course, all 
the other public will also be 
welcomed.

raise on our beloved 
“Kada Kaimas Ne-

The sponsor of the 
is LDS Branch 46th

L.

šiomis dienomis bazarui do
vanų gavome sekamai:

Daiktais
Bekešienė, iš Rochester, 
., prisiuntė dovanų nuo

savęs ir kitų :
B. Morkevičienė, mėgstąs 

vazoms-indams pastatyti rėč- 
kutes, megstus “pot holders” 
ir apmegstą didelį abrūsą.

L. Bekešienė pasiuvo 8 
žiurstu k u s.

Širdingai dėkojame visiems. 
Laukiame daugiau gražių do
vanų.

Dienraščio Laisves bazaras 
įvyks vasario 22, 23 ir 24-tą 
dienomis, Grand Paradise sa
lėse, 318 Grand St., Brooklyne.

Laisves Administracija.

Vestuvėse Taikėsi ir 
Netikėtumų

#- :I:

22nd, the Aido 
open the Laisves’

Jeigu N. Y. Darbiečiy 
Kandidatas Steel Būtų

Buvęs Kongrese-
Būtų buvę ne tik vienas bal

sas daugiau prieš nedemokra
tišką,' priesįdarbininkišką Case 
bilių. Kovingas kongresmanas 
būtų galėjęs pakreipti savo pu
sėn ir ne vieną svyruoklį. Bet 
'tam dar ne vėlu—

Už Steel dar gali pabalsuoti 
šį antradienį, 19-tą, kiekvienas 
pilietis, kuris gyvena New Yor
ko East Sidėj, tarp Battery 
Park ir 40th St. Dar daugiau, 
kitoj miesto dalyje gyvenantis 
newyorkietis gali per šias li
kusias tris dienas aplankyti 
kiekvieną giminę, draugą ar 
pažįstamą, gyvenantį tame 
19-me kongresiniame distrikte, 
kad jis, jo šeima balsuotų 
Steel.

Kad Steel yra to vertas, 
Įima spręsti kad ir iš to,
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio atsišaukė jį išrinkti. Ir ne 
tik atsišaukė, bet kas vakaras 
kalba mitinguose už Steel išrin
kimą. Marcantonio, to ugningo 
kovotojo už darbo žmogų ir de
mokratiją abelnai, žodis garsiai 
pasako, kad jis su- išsiilgimu 
laukia Kongrese kovingo talki
ninko.

Ar jūs nelauktume!, jeigu 
jūs būtumėt Kongreso nariu ir 
matytumėt, kad 258 reakcio
nieriai uždeda pančius milio- 
nam darbininkų ? Kaip tik tą 
reiškia Kongr. didžiumos nu- 
balsavimas už Case bilių. Gi 
Steel išrinkimas dabartiniu mo
mentu būtų dar vienas parody
mas, kad New Yorko žmonės 
atsisako tuos pančius nešioti.

uz

ga- 
jog

AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAJAUS BELAUKIANT

Neužilgo prasidės metinis 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
vajus piniginiam fondui sukel
ti. Tam tikslui tenka gerai pa
siruošti, todėl ARK darbuoto
jai, su pagalba Sigmund Gott- 
lober’io, Foreign * Language 
Press įstaigos pirmininko, su
kvietė neangliškų laikraščių 
redaktorius bendram pokal
biui.

Susiėjimas ir užkandis įvy
ko vasario 13 d., Biltmore vieš
butyje, New Yorke, dalyvau
jant nuo virš 60 neangliškų 
laikraščių redaktoriams. Be 
kitko, pobūvyj dainavo Metro
politan’© Operos dainininkė 
Irene Jessner.

Sakė trumpas kalbas: New 
York o miesto tarybos prezi
dentas, Vine. R. Impellitteri; 
Jarvis Cromwell, Raudonojo 
Kryžiaus kampanijos New 
Yorke pirmininkas; James M. 
Cecil, Visuomenei Informuoti 
Komiteto pirm.; italų dienraš
čio ‘11 Progresso redaktorius,

taipgi pats Gottlober.
Paaiškėjo, kad šių metų 

kampanijoje Raudonasis Kry
žius siekiasi surinkti 100 mi- 
lionų dolerių. New Yorko 
miestui prisieis sukelti $10,- 
000,000. Vadinasi, teks gerh- 
kai padirbėti.

Iš lietuvių pobūvyje tebuvo 
tik du — abu nuo dienraščio 
Laisvės. R. M.

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,

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALfiS d?l Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais, o sekmadieniais visą 
diena.*

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.

CHARLES
1

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer St«. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAIFotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,Krūtinės PaveikslaiFebruary 

Chorus will 
annual bazaar at Grand Pa
radise by singing. On Februa
ry 24th the Sietyno Chorus of 
Newark will close it. Admis
sion to the bazaar is. free to 
the members of Aido Chorus 
all three 
23 and 
you will 
to take 
may turn out to be a watch 
or bacon. Here’s your chance 
to bring home the bacon. 

# # #

We can relax with 
knowledge that our much 
signing Aldona Anderson is 
still conducting the Chorus. 
And we’ll bring some of her 
merits to light on March 24th 
at the party in her honor. The 
location of the party will be 
announced later.

* # *

There will be dancing, sing
ing and other surprises on Ap
ril 14 at the Grand Paradise. 
The occasion being—welcom
ing home of our boys who 
made it possible for us to en
joy the world free from fasc
ism. (If it isn’t free — we 
can’t blame them, because 
they have done their 
share). Admission to the 
will be free to veterans 
their spouses. Others will 
75c. Aido Chorus is included 
in the list of sponsors, and, 
naturally, will furnish a part 
of entertainment by singing. 
More

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

kitokių

Daugelis lietuvių atsiėmė 
krūtinės X-Ray paveikslus tre
čiadienį. Likusius galite atsi
imti bile kada darbo dienomis 
iki vakaro 8 vai., Laisvės raš-

paveiks- Joseph Garszva
Vąsario 10-tą susituokė Mel

vina ..Eve Sukosky su Joseph 1 
Albert Nutwell iš Washington, 
D. C. Santuoka įvyko Apreiš
kimo par. bažnyčioje. Jų pa
lydovais buvo Adelė Zenke
vich ir Andrew Chaikowskus, 
jaunuoliai, jaunosios kaiminka 
ir pusbrolis.

Sulaukti sugrįžtančių ir su 
jais smagiai praleisti vakarą, 
jaunosios tėvai, Antanas ir 
Kazimiera Sukoskiai, sukvietė 
gražų būrį giminių, draugų ir 
kaimynų į pokylį Logan Inn, 
East New Yorke. Iš Washing
ton© atvyko jaunojo seserys ir 
švogeriai, Mr. & Mrs. Chas. 
F. Morrissey ir Mr.. & Mrs. 
I. W. Kidiveel, Jr. Taipgi bu
vo iš Bayonne giminaitis Mu- 
zikevičius. Svečiai palinkėjo 
laimės, o kai kurie’atvyko ir 
su pundeliais dovanų.

Melvina, be abejo, dauge
liui pažįstama, nes jinai tarp 
mūsų augus iri tūlą laiką dai
navus Aido Chore, buvojus su 
mumis pramogose, tad čia tik 
žodis kitas dėl pažinties su 
jaunuoju. Mr. Nutwell yra iš
tarnavęs 4 metus ’laivyne, ma
šinisto padėjėju, 2/c. Buvęs 
konvojaus pareigose mūsų ar
mijų invazijose į šiaurių Afri
ką, Siciliją, Italiją, paskiau 
tarnavęs Pacifike. Pareigose 
apdovanotas D i s t i nguished 
Service Cross.

Įvyko Netikėtumų
Mažai svečiams teko su jau

naisiais apsidžiaugti. Vos tik 
puotai beprasidedant, stiklas 
kažkaip trūko ir perrėžė jau
nojo ranką. Nenorėdamas sve
čių apleisti, jaunasis iš karto 
tikrino, jog taip sau praeisią, 
tačiau uošvė ir čia pat viešnio
se pasitaikiusios slaugės įti
kino, kad perdaug rizikinga 
atsidėti laimei. Išvažiavo ligo
ninėn, kaip buvo manyta, ge
rai aprišti. Kada gydytojas 
pažiūrėjo, “aprišimas” pavir
to į poros su virš valandų 
siuvinėjimą pirštų.

Pasilikusieji jų giminės, ži
noma, rūpinosi. Svečiai iš kar
to vistiek tęsė balių, paskiau 
pradėjo pasigesti jaunųjų, lū
kuriuoti, o sulaukę 11-tos, pa
mergei Adelei stojus nuotakos 
tortą dalinti,- atsiėmę, savo, tū
li išsiskirstė. Jauniesiems su-

Undertaker & Embalmer
clays — February 22, 
24. Besides dancing, 
have an opportunity 
something home: it

vox Manager 
JOHN A. PAULEY

Licensed UndertakerIndonezai Pikietavo 
Konsulatus

New Yorke 50 indonezų de
legacija pikietavo Anglijos ir 
Holandijos konsulatus, New 
Yorke. Pikietai reikalavo su
stabdyti lend-lease medžiagų 
s i u n t imą prieš indonezus. 
Taipgi pasisakė už Tarybų 
Sąjungos delegacijos UNO 
posėdžiuose reikalavimą tirti 
sąlygas Indonezijoje.

L. Be-

MIRĖ

New
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may be interesting to 
of you to know that our

iI

full 
ball 
and 
pay

me-
12-

the
re-

liūdy- 
muzi- 

“Ca-

OFTSO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. T.

TEL. EVERGREEN 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

__ . , j 9—12 ryte Valandos: j !-8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marcy Area.)

B^KLYN, N. ¥.

Juozas Zeidat
Savininkas

/

411 Grand St Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse piiesto.
TeL Virginia 7-4499

lZakea restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

about it later.

Liaudies mokyklos pradėjo 
veikti 14-tą, vakarinės atsida-

& rys 18-tą.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

496 Grand Street

Martin Reinhart, 50 m., 139- 
19 87th Dr., Jamaica, mirė liu
dininko kėdėj, Queens teisme. 
Kadangi jis buvo jau ištaręs, 
kad kaltinamasis gemblerystėje 
Alfred Cavanaugh, krautuvi
ninkas, esąs nekaltas, tad tei
sėjas tuomi ir užbaigė bylą, pa
skalydamas mirštančio 
m? teisingu. Reinhart, 
kantas, grodavo veikalo 
rousel” orkestro j e. i

Joseph Matulewich, 53 
tų amžiaus, mirė vasario 
tą,' Sea View ligoninėj, Staten 
Island. Pašarvotas koplyčioje 
pas graborių J. Garšvą, 231 
Bedford Ave. Bus palaidotas 
Holy Trinity kapinėse, vasario

Eva Si mans, St. Petersburg, 
Fla., prisiuntė didelę dėžę 
įvairių f rūktų.

Julia Družienė, Norwood, 
Mass., gražų setu ką “doilies,” 
rankų darbas.

Pinigais
Iš Rochester, N. Y., (per L. 

Bekešienę) :
V. Bulienė $3.
Po $1: R. Sheralis, 

kis, Mrs. A. Koch.
M. Baltrušaitis, iš Seattle, 

Wash., prisiuntė blanką:
Po $1 : M. Baltrušaitis, J. 

Burt, S. Černiauskas, A. Stel- 
ma, R. Kirk, Ig. Kirk.

Po 50c: T. Ulsky, J. Bukaus
kas, F. Kavaliauskienė. Viso 
draugas Baltrušaitis prisiuntė 
$7.50.

Pavieniai aukavo:
Anthony Novikauskas, 

Canaan, Conn., $3.15.
Kazimieras ir Juzė Pužaus- 

kaį, Woodhaven, N. Y., $2.
Iš anksčiau buvo pažymėta, 

kad P. Šlajus iš Chester. Pa., 
prisiuntė $5, o aukų surinkta 
$6, dabar gavome tą $1 balan
so ir pagal blanką aukų gau
ta $6.

lt. 
some 
Aidas is a member in good 
standing of the Lithuanian 
Art League, and last week we 
paid $10, which takes care of 
our membership dues and a 
little donation to the League 
besides.

See you Friday.

ssesss)

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Scena iš misterijos ir žmogžudystės filmos “The Spi
rai Staircase,” rodomos Palace Teatre, Broadway ir * 
47th St., New Yorke. Vaizde šeimos daktaras (Kent 
Smith) nustulbsta, išgirdęs misterijos namo šeiminin
kės (Ethel Barrymore) įtarimą, kad jos namuose gali 
rastis žmogžudys.

grįžus, apie 11:30, juos dar 
pasitiko tik nedidelė grupė 
svečių. Dėl tos pat priežasties 
jauniesiems neteko nei medaus 
mėnesį pradėti pagal planą, 
parvyko pas Melvinos mamytę 
kelioms dienoms, nes reikėjo 
dar eiti pas gydytoją.

Po medaus mėnesio, jaunie
ji apsigyvens Maryland vals
tijoje, netoli nuo mūsų kapito-

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8842

Lietuvių Kuro Kompanija
Nęlaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniajn 

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

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661




