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KRISLAI
Duoklės ir Nauji Nariai. 
ADF ir Tom Connally. 
Oi, Tos Salos ir Bazės! 
SSSR Balsavimai.
Anglija ir Badas.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

So. Bostono Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 2 kp. sekre
torius J. šūkis prisiuntė duok
les už 88 narius ir, jų tarpe, 
6 naujus narius. Tai gražiai 
pasidarbuota!

M. Bušhienė, 145 kp., Los 
Angeles jau prisiuntė duokles 
už 64 narius. Po gerą pluoštą 
pasimokėjo 52 kp., Detroit, 
sekr. J. Danta; 150 kp., Chi
cago, sekr. A. šešelgisj 187 
kp., Chicago, sekr. P. Burba. 
Ir už visus narius — R. R. 
Jarvis, 97 k p., Plymouth.

Vajus' už naujus narius j 
Draugiją kol kas eina silpnai. 
Reikia visiems ir visoms dau
giau darbuotis. Kas tik kur 
stengiasi, tai ir gauna naujų 
narių. Padirbėkime, nes su 1 
d. gegužės vajus baigsis.

pamatė, kad Jungtinių 
Organizacija priims at- 
nuo Pasaulinės Darbo 
Federacijos, kuri turi

Senatorius Tom Connally, 
iš Texas valstijos, yra nuolati
nis darbininkų priešas. Gi ka
da jis 
Tautų 
stovą 
Unijų 
60,000,000 narių, tai pareika
lavo, kad būtų priimtas atsto
vas ir nuo Amerikos Darbo 
Federacijos.

Anglų-amerikiečių blokas jo 
reikalavimą priėmė. Tokis 
“advokatas” nedaro garbės 
ADF, neigi jos laikymasis lau
ko pusėj už Pasaulinės Darbo 
Unijų Federacijos, kurioj pri
klauso viso pasaulio darbo 
unijos.

Prezidentas Trumanas vis, 
kartoja, būk mūsų šalies vai- i 
donai “nenori, nei žemių, nei 
jokių atlyginimų” pasekmėj 
baigto karo. Bet kapitalistų 
spauda, mūsų generolai ir ad- i 
mirolai, tik ir šaukia: . “Sa- 
lų !. . . salų !. . . žemių !”

Ir grobia kuo daugiau salų 
Ramiajame Vandenyne, kurios 
pirmiau buvo Japonijos impe
rialistų rankose. Siekia jų ir. 
Atlanto Vandenyne, siekia ba- stojo už fašistinės Argenti- 
zių Afrikoj ir kitur. nos palaikymą Jungtinėse

★ ★ ★ iTautose.
Reiškia, žodžiai ir darbai ; 

skriasi! Kuomi teisina pasisa
vinimą tų salų ? Nagi, kad jos 
reikalingos, kaipo bazės karo 
laivynui ir orlaivynui. Arba, j 
sako: “Tiek daug 
jo praliejome, kol nuo 
nų jas atkariavome.”

Bet šie “argumentai” 
tiems tinka. Kitoms šalims ir
gi “reikia bazių.” Jos jų gali i 
panorėti net Amerikos pa- i 
kraščiuose. Tai sena imperia-1 
listų pasiteisinimo giesmė! Kas ; 
dėl “kraujo praliejimo,” tai į 
Sovietų Sąjunga daug daugiau 
kraujo praliejo prie Vienos, 
Budapešto ir Berlyno, bet tuos 
miestus nesisavina už kraujo 
praliejimą.

krau-' 
japo-

ir k i-

Sovietų Sąjungoj balsavi
muose dalyvavo 101,450,936 
piliečiai, arba 99.7 nuoš. užsi
registravusių balsuoti. Jie veik 
vienbalsiai išrinko kandidatus, 
nes opozicinių balsų paduota 
tik 800,000.

Turčių spauda šaukia, būk 
ten buvo kandidatai tik vienos 
Komunistų Partijos. Tai blo- 
fas! Tiesa, kad ten gyvuoja 
tik viena liaudies politinė par
tija — Komunistų Partija, 
nes kapitalistų ir bankierių 
nėra, tai ir jų partijų negali 
būti. Yra viena darbo liaudis, 
yra viena ir jos partija.

Bet Komunistų Partija kan
didatu nestato taip, kaip 
Amerikos partijos stato. Sovie
tų Sąjungoj žmones į kandi
datus iškelia pati Raudis — 
darbo unijos, masiniai mitin
gai fabrikų darbininkų, ko
operatyvų narių susirinkimai 
ir įvairios liaudies organizaci
jos. Kas turi ant vietos di-

(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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PREZ. TRUMAI LEIDŽIA BRANGIUI PRODUCT!
Reikalauja Paruošt Ameri
kos Laivyną, Girdi, Prieš 
Atominių Bomhų Pavojų

CIO Unijų Vadai Smerkia
Kainų k ėlimą; Sako, Nėra

Tam Jokio Reikalo jį
* I ■ L

Wahsington. — Jungtinių 
Valstijų karo laivyno veiks
mų galva admirolas Chester 
W. Nimitz reikalavo pa
ruošti bazes kariniams lai
vams ir lėktuvams gana toli 
nuo Amerikos, kad būtų ga
lima, girdi, iš tolo atmušti 
atominių bombų ir robot- 
bombų ataką. Nimitz ragi
no laikyti prirengtas laivy
no jėgas ypač šiauriniuose 
vandenynų plotuose (su-

Sen. Guffey Ragina 
Išmesti Argentiną 

Iš Jungt. Tautą
Washington.—Senatorius 

Joseph Guffey pasiūlė tuo- 
Ijau suspenduot Argentinos 
‘atstovus iš Jungtinių Tautų 
|O r g a n i z a c ijos. Guffey, 
Pennsylvanijos demokratas, 
yra narys senato komisijos 
užsieniniais reikalais. Kai 

! kurie kiti senatoriai remia 
Guffey’o siūlymą prieš Ar
gentiną. Bet vienas iš Am
erikos delegatų Jungtinių 
Tautų susirinkime Londone, 
senatorius Tom Connally

Tiktai Laisva Indija Ga
iety Būt Anglijos 
Drauge, Sako Nehru

Allhabad, Indija. — Jeigu 
Anglija nori draugiškų 
.santykių tarp Indijos ir An- 
iglijos, tai turi pripažint In- 
1 dijai visišką nepriklausomy- 
i bę, užreiškė Nehru,’ Indijos 
Kongreso vadas. Indijai ne
užteks dominijos stovio, 
pav., kaip Kanados.

Policija Budeliuoja 
Kearny Streikierius
Kearny, N. J. — Polici

ninkai su buožėmis žiauriai 
užpuolė 4,000 streikierių pi- 
kietą prieš Western Elec
tric kompanijos fabriką. 
Policija stengėsi praskint 
kelią streiklaužiam, sužeidė 
daug pikietininkų ir bent 
vieną areštavo. Streikieriai 
panaujino pikietą, nepai
sant indžionkšino.

MIRSIĄS LARGO 
CABALLERO

Paryžius. — Pavojingai 
serga socialistas Fr. Largo 
Caballero, 76 metų, 
Ispanijos respublikos 
jeras. Nupjauta jam 
nuodijusi koja.

buvęs
prem-

užsi-

ORAS. — Būsią šaltoka, 
giedra.

Sovietu c

laivyno
Forres-

prantama, prieš 
Sąjungą).

Diena pirmiau 
sekretorius James 
tai pareiškė senatorių komi
sijai laivyno reikalais, kad 
g e r i a u s i as apsigynimas 
Amerikai yra ataka iš jos 
pusės. Adm. Chester Ni
mitz toj pačioj komisijoj 
reikalavo nuolat palaikyti 
laivyne 500,000 jūreivių ir 
40,000 ofįcierių; jis sakė, 
vien Pacifiko Vandenyne, 
netoli Azijos, turėtų būti 10 
karo didlaivių ir šarvuotlai
vių, 58 naikintuvai, 70 ma
žesnių karinių laivų ir 3,- 
730 lėktuvų.

Vice - admirolas F. P. 
Sherman ragino Jungtines 
Valstijas pasilaikyti 33 lai
vyno bazes Pacifiko Vande
nyno salose ir 20 tokių ka
rinių bazių Atlanto Vande
nyne ir Carribean jūros 
srityje.

Naciai Palaikė Mo
kyklas, kaip Urmu 
Žudyt Kitataučius
Nurnberg, Vokietija. —- 

Sovietiniai prokurorai bylo
je prieš vokiečius karinius' 
kriminalistus parodė, jog 
naciai turėjo tam tikras 
slaptas mokyklas, kur Hit
lerio žandarai mokė “stu
dentus,” kaip masiniai žu
dyt rusus, žydus ir kitus 
svetimtaučius. O Livenitz 
miške Lenkijoj buvo “aukš
tesnė” mokykla, kur naciai 
lavino studentus, kaip nai
kint nužudytų kūnus.

Malajuose Anglai Nu
šovė 27 Žmones

an-
jog

Singapore. — Karinė 
glų valdyba pranešė, 
vasario 11 d. įvyko susikir
timas su vietiniais gyvento
jais Batumalin Raub srity
je, Malajų pusiasalyje, ir 
anglai nušovė 25 chinus ir 
du malajiečius. Karinei an
glų policijai įsakyta budė
ti, kad gyventojai nesukeltų 
tenai naujų riaušių.

JUNGTINIŲ 'MII. SUSIRINKIMO DALYVIAI
London.— Jungtinių Tau

tų visuotino susirinkimo 
I pirmininkas buvo Belgijos 
| delegatas Paul-Henri Spa- 
ak; vice-pirmininkai— Am
erikos, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos, Franci jos, Chini- 
jos, Pietinės Afrikos ir Ve
nezuela delegacijų vadai.

Susirinkime dalyvavo šie 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos nariai:

Jungtinės Valstijos, So
vietų Sąjunga, Anglija, 
Franci ja, Chinija, Lenkija, 
Sovietinė Ukraina, Sovietų

Susieję išdirbti programą sekamo United Nations Or
ganizacijos (UNO) posėdžio (iš kairės): Andrius Vi
šinskis, Tarybą Sąjungos; Edward Stettinius, Jungti
niu Valstijų; Ernest Bevin, Anglijos.

Užsidarė Jungtinių Tautų 
Susirinkimas Londone; Jos 
Rudenį Susirinks N. Yorke

Organiza- 
Westches- 
Fairfield, 
Pirmasis

London, vas. 15. — Penk
tadienio rytą pasibaigė vi
suotinas Jungtinių Tautų 
susirinkimas. Jų delegatai 
iš naujo susirinks rugsėjo 3 
d. New Yorke, kaipo laiki
najame savo centre. Pastovi 
Jungtinių Tautų 
cijos sėdyba bus 
ter, N. Y. — 
Conn, apylinkėj.
visuotinas Jungt. Tautų su
sirinkimas tęsėsi 37 dienas.

Darbo Federacijos 
Priėmimas

Paskutiniame sus irinki- 
mo posėdyje buvo 32 bal
sais prieš 6 nutarta priimt 
Amerikos Darbo Federaciją 
su patariamuoju balsu ly
giomis, kaip ir Pasaulinę 
Darbo Unijų Sąjungą. So
vietų delegatai priešinosi 
tokiai “lygybei.” Nes Pa
saulinė Unijų Sąjunga turi 
daugiau kaip 60 milionų na
rių, o Darbo Federacija tik 
dešimtadalį ,to skaičiaus. 
Darbo Federacijos vadai 
yra z Pasaulinės Sąjungos 
priešai, kadangi Pasaulinei

SAUGUMO TARYBOS NARIAI
Jungtinių Tautų Saugu

mo Taryba susideda iš 11 
narių. Nuolatiniai nariai 
yra Jungtinės Valstijos, So- 
vietų S ą j unga, Anglija, 
Franci j a ir Chinija. Keičia-

B a 11 a r usija, Jugoslavija, 
Meksika, Holandija, Norve
gija, Argentina, Australija, 
Indija, Kanada, Brazilija, 
Belgija Bolivija, Čilė, Co
lombia, Costa Rica, Cuba, 
Čechoslovakija, Danija, Do
minican Respublica, Ecua
dor, Egiptas, El Salvador, 
Ethiopija, Graikija, Guate
mala, Haiti, Honduras, Ira
nas, Irakas, Lebanas, Libe
rija, Luxembourg, Naujoji 
Zelandija, Nicaragua, Pa
nama, Paraguay, Peru, Fi
lipinai, Saudi Arabija,' Sy- 
rija, Turkija, Pietų Afrikos 

Sąjungai priklauso ir CIO 
ir Sovietų darbo unijos.
Atidėtas Syrijos ir Lebano 

Skundas
Syrijos ir Lebano delega

tai pakartojo skundą prieš 
Angliją ir Franci ją ir rei
kalavo, kad anglų ir fran- 
cūzų kariuomenė tuojau 
būtų atšaukta iš tų kraštų. 
Jie nurodė, jog francūzai ir 
anglai laužo Lebano ir Sy
rijos nepriklausomybę ir 
sudaro pavojų taikai ir sau
gumui.

Anglijos delegatas, užsie
ninis ministeris Bevinas 
Saugumo Taryboje tuo tar
pu miegojo; galų gale pa
budęs, jis ėmė priešintis. 
Todėl Syrijos 
skundas tapo atidėtas 8 
balsais prieš 3. Sovietų, 
Lenkijos ir Egipto delega
tai reikalavo tuojau šį 
skundą išspręsti.
' Nors Jungt. Tautų susi
rinkimas užsidarė, dar die
nai kitai pasiliko Saugumo 
Taryba Londone kai ku
riems klausimams “baigti.” 

Lebano

mieji, laikiniai nariai iki 
1947 metų — Egiptas, Mek
sika, Holandija, o iki 1948 
metų Australija, Lenkija ir 
Brazilija.

Sąjunga, Uruguay ir Vene
zuela. '
SVARBIAUSIEJI SUSI

RINKIMO KOMITETAI
Vadovaujamasis Komite

tas — viso 14 narių; būtent: 
visuotino susirinkimo pir
mininkas, 7 vice-pirminifi- 
kai ir sekamų šešių komite
tų pirmininkai:

Politinis ir Saugumo ko
mitetas —■■ Dr. D. Z. Manu- 
ilskis nuo Ukrainos.

Ekonomijos ir Finansų— 
Vadavos Konderski nuo 
Lenkijos.

Washington, vas. 15. — 
Pranešama, jog Trumano 
valdžia nutarė pakelt plie
no kainą $5 tonui; sako, su 
tokiu pabranginimu plieno 
kompanijos gali pridėti po 
181 centu darbininkam al
gos per valandą. Teigiama, 
kad CIO Plieno Darbininkų 
Unija neužilgo susitars su 
plieno fabrikantais.

Prez. Trumanas vas. 14. 
d. paskelbė, kad jis leis kel
ti algas ir dirbinių kainas 
“tam tikrose ribose, ir bile 
pramonei esančiai sunkioje 
padėtyje galės būti pataisy
tos kainos, nelaukiant šešių 
mėnesių,” kaip iki šiol.

Prezidentas paskyrė lig
šiolinį kainų administrato
rių Chesterį Bowles, galva 
Ekonomiriio .(ūkinio) Pas
tovumo Įstaigos. Nauju kai
nų administratorium jis pa
skyrė P. A. Porterį, dabar
tinį Federalių ^Susisiekimų

Perduota Kongresui 
Spręst Žemiausią 
Algą Pakėlimas

Washington.— Senato ko
mitetas užgyrė sumanymą, 
kad turi būt mokama dar
bininkui ne mažiau kaip 65 
centai per valandą, o iki 
1950 metų turi būti palaips
niui davaryta minimum al
ga iki 75 centų valandai. 
Komitetas sako, reikia taip 
pakelt alga ir raštinių ir 
didesnių krautuvių tarnau
tojams. Šis sumanymas jau 
perduotas pačiam kongre
sui spręsti.

Senato Komisija Svars
to Case o Sumanymą
Washington. — Senatorių 

komisija darbo reikalais 
pradėjo svarstyti republiko- 
no* kongresmano Case’o su
manymą prieš streikus. 
Kongreso atstovų rūmas 
jau priėmė jį 258 balsais 
prieš 155. Case’o sumany
mas, be kitko, siūlo šaldyti 
streikus ir naudot federa
lių teismų indžionkšinus 
prieš juos.

Socialis, Labdarybės ir 
Kultūros — Peter Frasęr 
nuo. Naujosios Zelandijos.

Nelaisvų Kraštų Globoji
mo — Dr. R. MacE'achen 
nuo Uruguayans.

Sąmatos - Biudžeto—Faiz 
al-Khory nuo Syrijos. i

Teisių — Dr. Roberto t 
Jiminez nuo Panamos.

Susirinkime dalyvavo de
legatai nuo 51 šalies.

Lenkijos valdžia užtikri
na žydam visas teises.

(Daugiau žinių 5-me pusi.)

LA1SVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the KAstem States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Komisijos pirmininką.
CIO Automobilių Darbi

ninkų Unijos viršininkai iri 
kiti CIO vadai smerkia; 
Trumaną už kainų kėlimą 
fabrikantams be jokio rei
kalo.

Washington. — Praneša-, 
ma, kad Trumanas sutiks 
pabranginti plieną $5 tonui 
už 18| centų valandini prie
dą darbininkam.

Veik Visi Piliečiai 
Balsavo Sovietinio 
Seimo Rinkimuose .

! 

London. — Maskvos radi
jas pranešė, jog atstovu 
rinkimuose į Aukščiausią 
Tapybą (sovietinį seimą) 
praeitą sekmadienį balsavo 
101,450,1936 piliečiai, tai yra* 

į 99 nuošimčiai ir 7 dešimta
daliai visų turinčiųjų 
balsuoti. O balsavimo 
turi piliečiai po 18 

1 amžiaus.
Kandidatų sąrašas 

sudarytas iš komunistų ir 
nepartijinių žmonių. Prieš 
tuos kandidatus paduota 
viso tiktai 800,000 balsų.

teis'

me

buve

Frankensteen Pasi
trauks iš CIO Auto. Dar- 
bininky Unijos Vadų I

Detroit. — Richard T. 
Frankensteer/, CIO Auto* 
mobilių Darbininkų Unijos 
vice - pirmininkas, paskel
bė, kad jis daugiau nekan
didatuos į unijos viršinin
kus. Kartu jis pranešė re
porteriams, jog kelios dide
lės kompanijos siūlo jam 
puikias tarnybas.

Karinė Policija Žudo 
Filipinų Valstiečius J

Manila. — Filipinų Vals 
tiečių Sąjungos pirmininkai 
Mateo del Castillo atsišau 
ke per kablegramą į prezi 
dentą Trumaną, kad sustab 
dytų terorą karinės polici 
jos, kuri žudo ir kankini 
patrijotinius valstiečių mi 
licininkus ir jų šeinias. 
riniai policininkai 
nužudė 6 ramius civilius 
ventojus; užmušė ir 
metų kūdikį.

KOMPANIJOS LAU 
KAINŲ PAKĖLIMO

Detroit, vas. 15. — 
A u t o m o bilių 
jUnijos pirmininkas 
kritikavo prez. 
leidimą fabrikantams 
ginti savo dirbinių 
Sako, kompanijos tik 
lauke.

Darbini
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Pavojus Šalies Kongrese
- -TiVKIJ

Prieš-darbininkišjkas ir prieš-demokratinis Case’o 
bilius ne vien yra pasimojimas panaikinti Amerikos liau
dies demokratines teises, iškovotas per 50 metų, bet ir 
parodo, kokis pavojus susidarė kongrese demokratijai.

Už tą reakcinį bilių balsavo 150 republikonų ir 108 
demokratai. Demokratų tik 3 iš kitų valstijų, o 105 iš 
pietinių valstijų, kur nuolatos viešpatauja reakcija. lPie- 
tinėse valstijose viešpatauja pavergimai ir linčiavimai 
negrų, persekiojimai meksikiečių, ir kitų ateivių ir te
roras prieš darbo unijas.

Greta su pietiečiais kongresmanais balsavo 150 re
publikonų, kurie atstovauja reakciją visoj šalyj. Tik 33 
republikonai kongresmanai pasisakė prieš tą anti-demo- 
kratinį bilių.

R. F. Hali daro išvadą, kad bendrai susidaro pa
vojus Amerikos žmonių demokratinėms teisėms, jeigu 
jie nesusiorganizuos ir masiniu spaudimu neprivers se
natą atmesti tą bilių. Kongrese reakcinių pietinių vals
tijų kongresmanai ir republikonai sudarė didžiumą ir 
pastato liaudies demokratijos teises į pavojų.

Anglijos ir Amerikos Blokas Yra Pavojus 
Jungtinių Tautų Organizacijai

Po Pirmo Pasaulinio .i$aro buvo sutverta Tautų 
Lyga taikai palaikyti. Ji ilgai manevravo, siuntė komi
sijas tyrinėti ginčus ir darė tarimus.

Dabar Jungtinių Tautų Organiz'acijoj (U» N. O.) 
Anglijos ir Jungtinių Valstijų imperialistų ir jų koloni- 
jų blokas veikia viešai, be jokių prisidangstymų. Tą 
aiškiausiai parodė iškelti skundai prieš anglų armijos 
veiklą Graikijoj ir Indonezijoj.

Tarybų Ukraina reikalavo, kad būtų sudaryta ko
misija iš Anglijos, Sovietų Sąjungos, Jungtinių Valstijų, 
Holandijos ir Chinijos atstovų ištyrimui anglų armijos 
karo prieš Indonezijos žmones. Kaip matome, komisi
joj Anglija ir Holandija, kurios kariauna prieš Indone
zijos žmones, dar būtų turėję savo pusėj Amerikos ir 
Chinijos atstovus. Bet ir šis įnešimas atmestas, nes im
perialistai bijosi tiesos ir šviesos!

Egipto atstovas, paklusnus Anglijai, bet žinodamas 
tą, kokis nepasitenkinimas jo pozicija auga Egipte, pa
siūlė, kad priimti rezoliuciją, kuri draustų “anglų armi
jai kištis į Indonezijos vidaus reikalus,” ir kad “kuo 
greičiausiai anglų armija iš ten būtų atšaukta.” Ir šis 
įnešimas atmestas!

Reiškia, Anglijos ir Amerikos imperialistų ir jų ko
lonijų atstovų blokas nesiskaito su jokia tiesa! Ir jeigu 
jie taip elgsis ateityj, tai dar viena, kita Jungtinių Tau
tų Organizacijos konferencija ir niekas rimtai į tą orga
nizaciją nežiūrės, nes vis vien ko ten nepakelsi, koki 
faktai nebūtų—anglų ir amerikiečių imperialistų blokas 

* atmes.
Jų dvasioj buvo nutarta palikti laisvai veikti ir kitų 

šalių pabėgusiems fašistams Vokietijoj. Tarybų respub
likos ir atstovai liaudies demokratinių šalių reikalavo su
varžyti fašistų veiklą, bet tie reikalavimai atmesti. Reiš
kia, fašistai dar daugiau padrąsinti veikti prieš taiką ir 

E liaudies demokratines šalis.
Anglijos ir Amerikos diplomatai nusimetė diplomati

jos maską, ir imasi šaltakraujiškos ir atviros politikos 
S r-daryti taip, kaip jų interesai reikalauja.

J' ’ ■ - ■

*

M Argentina ir Albanija
Laike San Francisco Konferencijos Anglijos ir Ame

rikos blokas su džiaugsmu priėmė į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją fašistinę Argentiną—Argentiną, kuri rėmė 
Hitlerį ir Mussolinį, kuri ruošė naciams bazę užpuolimui 

I Want Jungtinių Valstijų!
Londone buvo įnešta, kad į Jungtinių Tautų Orga

nizaciją būtų priimta Albanija, kurios partizanai didvy
riškai kovojo prieš Hitlerio ir Mussolihio armiją. Bet 
Anglijos ir Amerikos bloko pastangomis, Abanijos pra- 

I šymas atmestas. Mat, Anglijos “socialistai” bijo socializ
mo Albanijoj, kurios liaudis pasirinko liaudies respubli

kos kelią.
į Atmetimą Anglija teisina tuo, kad albanai kvislin- 
j gal kariavo prieš Graikiją.
į Francijos ir Slovakijos ištisi pulkai kariavo prieš 
į Sovietų Sąjungą, bet dėl to būtų nelogiška kaltinti da- 
| bartines Francijos ir Čechpslovakijos valdžias. Taip yra 
į nelogiška kaltinti ir Albaniją už buvusių hitlerininkų 
||| piktadarystes.

J :
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“Ką man nori pasakyti tuomi, nesvietiški? Mūsų 
streiklaužiai turi liūdymus nuo GERIAUSIŲ kompanijų.

Kas Ką Rašo ir Sako
ARGI ETHIOPAI JUOS 

PRIIMTŲ?
“Tūlas bėglys rašo iš Švei

carijos smetonininkų Dirvai:
“Labai daug lietuvių domi

si Australija. Vienas kitas ra
šo net Abisinijos (Ethiopi- 
jos) nogusui, bet —•< savaime 
aišku — kiekvienam lietuviui 
išsvajotas kraštas yra Dėdės 
Šamo šalis...”

“Tiems bėgliams neturėtų 
būti-vietos niekur, įskaitant 
ir Ethiopiją. Ethiopai labiau
sia neapkenčia musoliniškų 
fašistų, o lietuviškų fašistų 
pirmuoju mokovu buvo Mus- 
solinis. Smetonai jis buvo ke
liavedžiu.” ‘

Mes nemanome, kad 
Ethiopijos žmonės lietuviš
kus fašistinius pabėgėlius 
pas save priimtų. Perdaug 
jau juodi pabėgėlių darbai.

KLERIKALIŠKI DOLE
RIŲ ŽVEJOTOJAI NAU

DOJA PAŠTĄ SAVO 
BIZNIUI

Vienas mūsų skaitytojas 
prisiuntė atviruką, gautą iš 
kunigo Urbanavičiaus reda
guojamo Darbininko — Šv. 
Juozapo Sąjungos organo. 
Atvirukyj prašoma pinigų. 
Kam? “Naujam Testamen
tui” užsisakyti. Ir greta to, 
štai, kokią kvailą propa
gandą Darbininkas pila:

“Prieš 5 metus Kaune bol
ševikai išbarstė sustatytas 
raides, paruoštas spausdinti 
Naujajam Testamentui, šv. 
Raštas Lietuvoje išmestas iš 
viešųjų įstaigų, naikinamas. 
Mes, Amerikos lietuviai, jau 
nesitikime susilaukti iš Lietu
vos naują testamentą...”
Čia aiškiai pasirodo, kaip 

kunigų laikraštis meluoja ir 
meluodamas nerausta. Tu
rime atsiminti, kad Lietu
voje yra išleistas “Naujas 
Testamentas” ir joki bolše
vikai niekad jo surinktų 
raidžių neišbarstė.

Meluoja kunigų laikraštis 
ir ten, kur jis bando įkal
bėti tūliems žmonėms, būk 
Lietuvoje esąs
Test amentas” uždraustas 
skaityti. Nieko panašaus! 
Kas tik nori, jį skaito. Lie
tuvoje bažnyčios atdaros, 
kunigų niekas nevaržo, jei 
jie nedirba kontr - revoliu
cinio darbp. Veikia dvi ka
talikų kunigų seminarijos. 
Vadinasi, Tarybų Lietuvoje 
kunigai ir visi tikintieji 
naudojasi pilna laisve, ga
rantuojama staliniškos kon
stitucijos.

Mūsip skaitytojas,- pri-

“Naujasis

siuntęs mums kalbamąjį at
viruką, primena:

“Nežinau, ar paštas gali 
tokiuose atsitikimuose imtis 
atitinkamų priemonių, ar ne. 
Mano supratimu, ta atvirutė 
liūdyja, ] 
si žemiausių įrankių, kad tik glUinaziJOJ.

J. A. Anderson, Albany, 
N. Y., gavo iš Lietuvos nuo 
savo sesers duktės laišką, 
rašytą rugsėjo 8 d., 1945. 
Jame tarp kito ko rašoma: 
Brangus Dėdule!

Aš, jūsų giminė, jūsų , se
sutės duktė Eugenija*. rašau 
jums šį JaiškĄ. , I

Pas mus dabąr; ruduo. 
Dūksta šaltas vėjas. Gainio
ja medžių šakas. Dažnai li- 
ja. Vos ne vos suėmėm ja
vus nuo laukų. Vasaros at
rodo visiškai nebuvo, , tik 
šaltas apsidūmavęs Tikrąs 
ruduo. Aš manau, kad žino
te kas Lietuvoj dedasi. Bū
tų gerai, kad dėdulė parva
žiuotum pažiūrėti, kas pas 
mus gero. Daug aprašyti 
negaliu; nemanau, kad gali 
nueiti laiškas. \ .

Aš mokausi Alytaus Mo
kytojų Seminarijoj pirma
me kurse. Seminarijoj> rei
kia mokytis keturi metai. 
Man beliks 3 metai. Sunku, 
dėdule, mokytis. Trūksta 
rašybinės medžiagos, nėra 
knygų. Trūksta drabužių, 
nėra nusipirkti. Be to, kiek 
turėjom ir tuos per karą 
apvogė. Sudegino trobesius. 
Gyvulius išpjovė. Likom 
kaip stovint. Vyriausio bro
lio Juozo netekom Vokieti
joj. Antro brolio Kazimiero 
ranka sužeista. Vytautui 
trys operacijos darytos vi
duriuose. Nieko negali dirb-įpratimu, ta atvirute i .---- -------- _ . °. .

kad kunigai griebia-1^; Onytė antrojoj klasėj

nors būdu 
Lietuvai 
teko man

Pašto

. Broniutė an
tram skyriuj. Kiti, mažy-besitvar-

pakenkti. čiai: Aldutė, Pranas, Ane- 
skaityti, liūtė, Jonas. Šitiems visiems 
Vedėjas

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

of Nazi collabo- 
quislings. The 
altogethei’ too

Balt Refugees in Sweden „ 
Proven War Grimipąįs .

Evidence in possėsion. of 
■this- columnist Confirms a re
cent. -story charging a certain 
American Lithuanian group of. 
intervening in behalf of Lith
uanian and other Baltic quis
lings. The account in question 
appeared in^the January edition 
of the Baltic Review, a perio
dic information bulletin. The 
Baltic, Review had branded a 
cablegram sent to King Gustav 
of Sweden by the American 
Lithuanian Council as an ef
fort in behalf 
rators and 
charge was
true, information available to 
this writer now proves. H

If one is to judge the chatap; 
ter of- the persons involved 'in 
the' hunger strikes in Sweden 
against deportation to-the So
viet Union by the company they 
keep, then they have been self
condemned. For the leader and 
instigator of the hunger strike, 
who worked behind the scenes, 
was an open Nazi collaborator. 
Even more, he was personally 
responsible for the death of at 
least one hundred partisans 
who battled the Nazis. He has 
been indentified as one Lt. Gai- 
litis.

was hailed at that time as a 
gr.yat diplomatic victory for the 
United States and the Western 
democracies. Certain sections 
of the press regarded it as a 
serious diplomatic defeat for 
the Soviet Union, one of the 
few UNO powers to oppose Ar
gentina's admittance.
--The emptiness of our so-call
ed victory is greatly apparent 
today. What constituted a legal 
victory for us has in turn be
come a moral defeat, in so far 
as tire Argentina case is con
cerned.

A memorandum made public 
by our government last Tues
day charged the Argentine go
vernment with still giving re- 
Juge to powerful Nazis inte
rests which may result in the 
resurgence of Naziism in the 
world. This is quite different 
from the position the United 
States delegation 
Francisco, even 
charge was made 
ral nations.

took at San 
though this 
then by seve-

■■
■■

■B

kokiu 
kančiai 
Seniau, 
Vyriausias 
(Postmaster General) turėjo ’mokslo. Namuose atliko ne
panašios rūšies propagandą1 ža kam dirbti. Liko namuo- 
sustabdyti ir jos skleidėjus 'se mamytė, tėtė ir močiutė, 
net nubausti, bet kaip dabar!Tėvelių sveikata* taip pat 
rl nl vlr no ofnxr i nnvm n 11 1 — • 1-1* Plr__T __ 1dalykas stovi, nežinau. Kaip 
ten nebūtų, kuniginė, propa
ganda prieš dabartinę Tary
bų valdžią yra tiesiog bjau
ri — šmeižtas!”
Šimtu nuošimčių sutinka

me su gerb. skaitytoju, jog 
taip. Mes kreipiame katali
kų dėmesį, patardami jiems 
rašyti laiškus Darbininko 
redaktoriui ir pasakyti jam 
atvirą žodį, ką jie mano 
apie tokią propagandą prieš 
mūsų tėvų kraštą, prieš Ta
rybų Lietuvą.

Kitas mūsų skaitytojas 
prisiuntė cirkuliorą, gautą 
iš Lietuvos Franciškonų, ku
rie pastaruoju metu įsikū
rė Greene miestelyj, Maine 
valstijoj.

Pasirodo, kad “Lietuvos 
Franciškonai” taipgi kolek- 
tuoja dolerius per laiškus, 
naudodami Jungt. Valstijų 
paštą nešvariam savo biz
niui, — fašistiniam reakci
niam bizniui!

C i rkulioriuje kreipiama
si: “Malonus Šv. Antano 
Mylėto jau-ja” ir toliau “aiš
kinama,” jog kovo mėnesį 
franciškonai laikysią spe
cials pamaldas, kuriose bus

bus da kada pirtis prie

pradėjo men keti. Žemės val
dome 16 hektarų. Todėl ap
dirbti yra ko........
. Sudie, Dėdule. Viso gero. 

Eugenija Kastanavičiute, 
Alytus.

A. Poškus, San Francis
co, Calif., gavo iš Lietuvos 
nuo savo brolio sekamą laiš
ką, rašytą lapkričio 5 d., 
1945:

Brangus brolau! Po labai 
ilgo nesižinojimo kreipiuo
si į tave, jei dar esi gy
vųjų tarpe, Rašyk, kaip gy
veni.

Aš laikausi visai neblo-t 
gai, daug geriau, negu ant 
ūkės. Išmokau amatą, siu
vu kepures. Turiu savo 
dirbtuvę, uždirbu neblogai 
ir visą laiką gyvenu nenuo
bodžiai. Išgeriu ir pavalgau 
neprastai. Šeimą leidžiu į 
gimnaziją, kuri dabar nieko 
nekainuoja. Turiu dukrą 17 
metų, sūnų 15 metų ir kitą 
12 metų.

Atrašyk, brolau.
Vincas Poškevičius, 

Vilkija, Kauno apsk.

Fordas paleido jau 40,000 
darbininkų, girdi, dėl plieno

Leader of Hunger Strike Con
demned 100 Anti-Nazis

This certain Gailitis was the 
right-hand man of the Ger
man gaulieter and an overseer 
at the Stuthof annihilation 
camp in Latvia. During the 
German occupation of Latvia 
he served with the SD (securi
ty Police). Together with a 
certain Lt. Palkavneeks, he 
tried 300 persons charged with 
aiding the partisans and had 
one hundred of them shot. With 
the return of the Red Army to 
Latvia, Gailitis fled to Stock
holm Sweden with a number of 
other Baltic collaborators.

On his arrival in Sweden he 
was immediately tagged by cer
tain sections of the press as a 
Nazi murderer. When the Swe
dish government finally had ar
ranged to deport 166 Baltic 
“refugees” to the countries 
of their origin, Gailitis started 
to organize a protest. Since he 
was too well known as an open 
collaborator of the Germans, 
he sought out a virtually un
known character in the person 
of one Dr. Eichfuss, alias 
Ataars, to front for the other 
Baltic criminals hiding in Swe
den. This Dr. Eichfuss is a 
Baltic German and his connec
tions and associations are 
somewhat obscure. Being a vir
tual unknown he presented a 
respectable front for the assort
ment of collaborators, quislings 
and former volunteer members 
of the Baltic German legions. 
But Lf. Gailitis was pulling the 
string^.

These “Refugees” Belong in 
Prisoners’ Dock

This then is the shady pedi
gree of the “refugees” the
American Lithuanian Council’jtal war materials, 
would like spared. Their place extolled Hitler and Mussolini 
is in a prisoners dock at some j and received medals from the 
such courtroom as the one in fascist leaders.
Nuremberg.

In the name of tolerance and 
freedom of speech Nazi propa
ganda, it appears, will do busi
ness as usual in the displaced 
persons camps in certain Allied 
occupied countries. Traitors 
and war crirtiinals who have 
been hiding behind thhe inno
cent cloak of refugee will con
tinue to do so, in light of a re
solution adopted by the United 
Nations General Assembly last 
Wednesday.

The press interpretation of 
the resolution was that it de
feated a Russian-led move to 
gag refugees. Last summer the 
press hailed the admittance of 
Argentina into the UNO as a 
defeat for the Soviet Union. 
After last Tuesday’s memoran
dum we are wondering just 
Who suffered the defeat. It 
seems we'won our - pointf al
right. But finally we have had 
to admit that in the case of Ar
gentina we had made a mistake.

A movement, backed by Big 
Business, is now afoot to har
ness America’s youth to anti
labor, anti-union and anti-de
mocratic principles. This pri
vate youth movement, the news 
bulletin In Fact discloses, is 
backed by the labor hating 
leaders of the National Associa
tion of Manufacturers. This 
pseudo youth movement is call
ed Junior Achievement and is 
now conducting a t nationwide 
campaign to recruit 3 million 
boys and girls from 14 to 21.

Evidence in possession of In 
Fact shows that the actual pur
pose of the JA is to teach 
America’s youth to shun labor 
unions, act as strikebreakers 
and carry on activities against 
the general welfare of the 
American people.

Among the sponsors of this 
movement are men who have 
used guns, gas and spies against 
their own workers, traders in 
the black market, others who 
have delayed production of vi- 

some who

meldžiamasi už viską, už ką stokos.
aukotojas nori, kad būtų (----- ------------------------------
meldžiamasi. Prie cirkulio- aukų, skleisdami savo šlykš- 
riaus pridedamą blankutė čią propagandą.
ir skaitytojas prašomas
parašyti savo vardą ir pa- f r a n c iškonai komunizmu 
vardę, pridedant piniginę vadina viską, kas tik susi- 
auką, ir tą blankutę grą- jęs su darbininkų intere- 
žinti. Antroje blankutės pu- sais.

Turime atsiminti, kad

sėje pridėta visa eilė “už” Jeigu franciškonai būtų 
ties kuriais aukotojas pra- i padorūs, neturėtų fašistinių 
šomas parašyti kryžiuką, /palinkimų, neturėtų cough- 
kpd franciškonai žinotų, už 
ką melstis. Be kitų “už” yra 
sekami:

“Už persekiojamus ir 
kenčiančius lietuvius Sibire 
ar kitur”; “Kad Dievas sau
gotų Ameriką nuo bedieviš
ko komunizmo’^ ir tt.

Vadi n asi, pranciškonai 
čia aiškiai kife politinius 
ręikhlūs ir pfą£o žmonių

lanizmo, tai jie tokių pro
pagandinių, fašistinių pa
reiškimų savo “šventon Ii- 
teratūron” nekištų.

Bjaurių priemonių grie
biasi lietuviški klerikalai 
pado riems katalikiškiems 
ž m o nėms mulkinti, naudo
dami Jungtinių 
paštą.

Tam turėtų 
tas galas 1 \

Valstijų

būti padary-

Is the Junior Achievement
Goebbels is dead. The exact' movement to become America’s 

status of Hitler is still a ques- fascist youth arm?
tion. But the American Lithua
nian Council, which pretends to 
speak in the name of Lithua- certain J. Zalcman, 
nian Americans, would spare ducted a thriving business bet- 
the very criminals we fought ween Swedish and German, 
against. That this is contrary ports during the war, is at pre- 
to the interests of every demo- sent in New York City. Before 
cratic American is a point re- his arrival in this country Zalc- 
quiring no discussion. Any at- man was co-chairman of a quis-
tempt to whitewash such cri
minals is doing the work Goeb
bels can never do again. Huma
nitarian pretenses under which 
such efforts are masked do 
not absolve the American 
Lithuanian Congress of doing 
Hitler’s' work.

The acceptance 
into the U.N.O.

This Isi^’t News But. . . A 
who con-

ling Latvian Relief Organiza
tion in Stockholm. An avowed 
Nazi, he once swore allegiance 
to Hitler, and supported the 
Nazi theory of lebensraum. He 
is visiting in New York on a 
special mission which may 
take him six months. What is 
the mysterious mission of Nazi- 
trader Zalcman? And just how 

last summer could be get into this country?
of Argentina

ft*'
-
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I I I I I AlI I A ir
KIPRUI PETRAUSKUI 60 METŲ

1945 m. lapkričio mėn. 23 d. Lietuvos 
operos tėvui, dainininkui Kiprui Pet
rauskui sukako 60 metų amžiaus. Ta 
proga dainininkas susilaukė daug svei
kinimų iš visų Tarybų Lietuvos kampų. 
Sveikino jį menininkai, sveikino darbi
ninkai, sveikino vyriausybės ir partijos 
nariai.

Kaip žinoma, jau prieš tūlą laiką tary
binė Lietuvos vyriausybė suteikė Kiprui 
Petrauskui liaudies artisto titulą — 
aukštą titulą, kurį retai kas gauna Ta
rybų Sąjungoje.

Žemiau paduodame Kipro Petrausko 
trumpą biografiją, pateiktą dienraščio 
“Tarybų Lietuvos”:

“Kipras Petrauskas — liaudies sūnus. 
Gimęs Keižiuose, Švenčionių apskr., baž
nytkaimy, neturtingoje šeimoje. Jo tėvas
— Jonas Petrauskas — keliaujantis 
“meistras,” smuikų lipdytojas, buvo ak
tyviai prisidėjęs prie 1863 m. sukilimo.

“Pats Kipras, aktyviai buvo įsitraukęs 
į 1905 m. revoliuciją. Nepraleisdavo pro
gos paplatinti atsišaukimus, kartais su 
motina j turgų vykdamas veždavosi vi
sus jų pundus. Energingą ir aktyvų jo 
darbą susekė žandarai ir Kipras pusei 
metų atsidūrė Trakų kalėjime.

“Nepaprastas Kipro talentas iš karto 
krito į akis geriausiems ano meto Rusi
jos muzikos ir operos meno darbuotojams. 
Jų skaičiuje: prof. Gabeliui, direktoriui 
Teliakovskiui ir garsiam kompozitoriui 
Napravnikui. Jie, įvertinę Kipro talentą 

' ir nepaprastus duomenis, padėjo jam 
pereiti per visą eilę Scilių ir Charibdžių 
ir patekti į teatrą. Nuo įžengimo į Mari
jos teatrą (1911 m. “Rigoletto” Hercogo 
partija) prasideda Kipro didelių laimė
jimų ir darbų kelias. Kaip puikus daini
ninkas, jis išgarsėjo visame pasaulyje, 
dainavo žymiausiuose teatruose.

“Kipro Petrausko talentą ir jo vaid
menį mūsų meno gyvenime didžiai įverti
no Tarybų Lietuva. Didysis dainininkas
— menininkas su dideliu nuoširdumu 
stojo liaudies tarnybon. Atsimintiname 
1940 m. rugsėjo 1 dienos Valstybės Teat
ro bendradarbių mitinge, didis meninin
kas Kipras Petrauskas susijaudinęs pra
bilo į susirinkusius: “Kai aš stovėjau 
šioje scenoje dainuodamas, taip nesijau
dinau, kaip dabar. Aš noriu surasti savo 
sieloje žodžių, kurių dar nedainavau. Aš 
juos randu anksčiau kalbėjusių žodžiuo-

se,‘prie kurių visa širdimi prisidedu. 
Liaudis man visada buvo artima. Mes 
tikrai esame liaudies vaikai ir mūsų vei
kla priklauso liaudžiai. Mano tėvas buvo 
stalius, aš taip pat stalius. Ir dabar man 
labai gaila, kad neturiu už savo pečių 
bent 30 metų, kuriuos galėčiau paskirti 
liaudžiai.”

“Kipras tai pasakė jautriais žodžiai. 
Tai buvo didelio menininko žodžiai.

“Valst. Opera, be abejo, daugiausiai 
jaučia lemtingą Kipro Petrausko vaid
menį viso meno gyvenime, o teatro — 
ypačiai. Apie tai atskirai kalbėti neten
ka. Mūsų Opera ir visi jos pąsisekimai 
organiškai susiję su Kipru Petrausku.

“Kipro kaip menininko talentas, orga
nizaciniai gabumai, didelis patyrimas 
yra didžiai brangus turtas mūsų socia
listiniam teatrui.

“Teatras jaučiasi laimingas, turėda
mas savo tarpe tokį tikrai brangų žmo
gų ir menininką, kaip Kipras. Labai my
li ir vertina didžiausiąjį mūsų artistą 
teatro auditorija, gausiai lankanti visus 
spektaklius, kuriuose dalyvauja Kipras 
Petrauskas. Linkėtina, kad Kipras Pet
rauskas dar ilgus metus dalyvautų mū
sų Operos meno gyvenime ir niekuomet 
nemažėjančiu, ikšioliniu pajėgumu ir 
energija *kurtų bei padėtų jaunesniems

(Tąsa 5-tame puslapyj)

Žiema
(Sonetas)

Pasaulis visada gaivus ir jaunas:
Vos gimusio lapelio pumpure
Jau tyliai šnera būsime giria, 
Ir ateities vešli gyvybė kraunas.
Žiema. Nuo medžių puokštėm byra snai- 
O aš per sniegą blizgantį einu, [ges. 
žiūriu į minkštą dūmą kaminų, 
Nematomu pavasariu apsvaigęs.
Ir vakare, kai šėlstanti pūga 
Pastyrusius nuo speigo krūmus laužia 
Ir tik girdėti, kaip pelė pilka
Šaltoj kertėj pernykščių plutą graužia,— 
Man pro miegus prisimena staiga 
Naktigonė ir bulvės, keptos lauže.

A. Churginas.

Poetei
Mylėjai tu tėvynę, laisvę, vėją, 
Kurs žiedus supa, žemėn sėklas barsto. 
Didžioji mūsų meilė, Salomėja,
Mes galvas nulenkėm prie tavo karsto,
Kur vaško žvakės aukso šviesą lieja 
Tamsios gaidos bedugniam liūdesy. 
0, Salomėja, brangi Salomėja, 
Tu amžinai gyva, jauna, šviesi, 
Kaip žydinti balta šakelė vyšnios, 
Kaip Vilija, kaip Nemuno banga.
Te laiko vilnys teka — nebegrįš jos,

Tarybinei Artilerijai
Prie Stalingrado ima griaut Katiušos.
Artileriste, ugnimi vaišink!
Patrankos spjaudo ugnį — mūšis — mūšis —
Ir geležis, ir švinas vien aplink — [mūšis—
Tirpintas plienas ritasi lavinom,
Per miestus—kaimus—vis pirmyn, pirmyn—
Ir Raudonosios Vėliavos laivynas
Sugriaudžia jūrose trankia ugnim.
Artileriste, dar sugriausmink ugnį,
Perkūnais, artilerija prabilk!
Ir priešą stumk, ir stumk gilion bedugnėn
Jau pergalė artėja įstabi!
... Nutilo frontuose trankus pabūklų aidas,
Jauna žolė tranšėjose sužeis.
Jau ne lėktuvai, — peteliškės skraido,
Jau nenupurtins trenksmas žiedo nuo obels!
Tiktai prie krosnies gruodžio naktį tylią
Senelė vaikui pasaką ims sekt,
Kaip kareivėliai batais septinmyliais
Iki Berlyno nužygiavo net...
Tik laikrodis tvaksės ant sienos tak tik,
Ir skęs namai tyloj ir ramume ...
Tarybų 'artilerija! už tylią, tylią naktį
Perkūnijoms tavoms skolingi,esam mes!
; Vytautas Sirijos Gira.

Bet dar prieš mus—skaidri diena ilga, 
Kaip sodas, sklidinas žiedų jaunų 
Ir tavo neužmirštamų dainų.

; Antanas Venclova. 
1945, Vii. 3o-xi. 2.

Amerikos Lietuvių Meno - Kultūros Suvažiavimo Reikalu
LMS Centro Komiteto Pranešimas.
Kaip žinome, karo laiku daug organi

zacijų negalėjo laikyti savo suvažiavimų, 
konvencijų.. Ypatingai kultūrinės, meno 
organizacijos daug nukentėjo. Jos ne tik 
kad negalėjo sušaukti savų suvažiavimų, 
bet ir veikla jų nukentėjo. Visi dirbome, 
veikėme karo laimėjimui.

Mes turėjome daug nuostolių, veik vi
sa žmonija daug sužalota, daug sudras
kyta meno-kultūros įstaigų, daug žuvo

• gerų kūrėjų, bet mes džiaugiamės karo 
laimėjimu. Mes džiaugiamės, kad vėl. ga
lime plėsti meno, kultūros organizacijas, 
jose veikti. Mes džiaugiamės, kad Lietu
va nebuvo visai sunaikinta, kad ten vėl 
veikia Tarybų santvarka, kad jos. meni
ninkai jau kuria literatūrą, poeziją, mu
ziką, dramą.

Laikas ir pas mus daugiau veikti me-

t

Lietuvos Rašytojus
riuos atnešė ilgalaikė vokiečių okupaci
ja bei karas, pasieksite gero ir laimingo 
gyvenimo, kur kiekvienas dirbantysis 
yra tikras savo krašto šeimininkas, ne
išnaudojamas įvairių milijonierių ir fa
brikantų. Tokiose sąlygose ypatingai ge
ra dirva augti ir klestėti menui bei kul
tūrai.

A. Bimba, amerikiečių lietuvių vardu 
padėkojęs tarybiniams Lietuvos rašyto
jams už jų siunčiamus Amerikos spaudai 
rašinius, prašė rašytojus ir toliau savo 
tėvynainių — išeivių — nepamirti, kur
ti jų leidžiamiems laikraščiams ir žurna
lams, bendradarbiauti juose, menine ar
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• Galvos Skaudėjimo,
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• Nervų,
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A
skilvio toniko vaistai

Ne laukite I Bukite aumanūil Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter • 
Gomozo. Daugiau negu liuosuoto- 
jai ---- skilvio toniko vaistai
sudėta iš 1 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti , joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas —■ išvaro 
užkietėjimo gazua ir išpūtima ——• su
teikia skilviui ta malonų jausma ra- . 
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

Įsigykite Gomozo jūsų apįclinkėje arba 
pasiūskite del mūsų specialaus susipa
žinimui” pasiūlimo—ir gausite—

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT —- 
antiseptikas — kuris suteikia greit* paleng-. 
vlrfifna nuo reumatiškų ir neuralgisJcų , 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
PR. PETER’S MAGOLO — alkilinąs — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūksties 
nevirškinimas ir rėmuo.

M

H

A. Bimba pas Tarybų
Šiomis dienomis būrelis tarybinių Lie

tuvos rašytojų, gyvenančių Vilniuje, su
sitiko savo klube su žymiuoju Amerikos 
lietuvių veikėju,’ Lietuvai pagalbos tei
kimo komiteto pirmininku Antanu Bim
ba. Jis, po ilgų metų, — vėl aplankęs sa
vo tėvynę, gyvai domisi jos atsikūrimu, 
jos kultūra ir menu. Rašytojus gi įdo
mauja tai, kaip gyvena ir kokiose sąlygo
se dirba mūsų tėvynainiai tolimose Ame
rikos Jungtinėse Valstybėse, kaip jie re
aguoja į savo tėvynės, pabųdusios ir at- 
sistatančios iš po trejus metus trukusio 
vokiško slogučio, darbus.

— Nėra tos dienos, tos valandėlės, kad 
Amerikos lietuviai neminėtų ir visomis ' publicistine forma supažintinti juos su 
mintimis, visa širdim nesiveržtų į atgim
stančią Lietuvą, — sako A. Bimba. — 
Jie atidžiai seka kiekvieną Tarybų Lie
tuvos laimėjimą, kiekvieną jos žingsnį 
naujame šviesos ir pažangos kelyje.

A. Bimba nupasakojo lietuvių išeivių 
Amerikoje, ypatingai kultūros darbuoto
ju gyvenimo ir darbo sąlygas. Menas, 
literatūra, mokslas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose stovi nuošaliai nuo plačiųjų 
darbo žmonių masių, siauro mokslininkų 
ir kultūrininkų ratelio lyg ir pasisavin
tas, uzurpuotas. Išradėjai, mokslininkai 
kuria mokslą, menininkai — meną sau, 
siekdami grynai savo asmeniškų tikslų. 
Gi Tarybų Sąjungoje viskas yra kuria
me darbo žmogui, jo gerovei, tik jam 
atiduoda savo talentą ir jėgas mokslinin
kas ar menininkas.

— Ne jūs mums, bet mes jums turime 
pavydėti, — sako A. Bimba, — nes jūs, 
nugalėję tuos sunkumus ir trūkumus^ kū

ssr ■ ■ ’t-

tėvynės Lietuvos atstatymo ,darbais, su 
tarybinių žmonių pasišventimu ir meile, 
keliant ją iš barbarų vokiečių paliktųjų 
griuvėsių.

Lietuvos TSR Tarybinių Rašytojų Są
jungos pirmininkas Petras Cvirka iškėlė 
sumanymą išleisti pas mus rinkinį apy
sakų ir eilėraščių, sukurtų Amerikos lie
tuvių. Šiam sumanymui karštai pritarė 
tiek rašytojai, tiek A. Bimba. Manoma 
tuo reikalu artimiausiu laiku susitarti 
su Valstybine Grožinės literatūros leidy
kla.

— Tamprūs ryšiai jungia mus su Ame
rikos liętuviais, — sako drg. P. Cvirka, 
— bet juo toliau, juo labiau jie tvirtės 
bendroje mūsų kovoje už laimingą Tary
bų Lietuvos gyvenimą.

A. Bimba su vilniečiais rašytojais bu
vo nufilmuotas. Filmas bus nuvežtas į 
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių ko
loniją. L. Oginskaitė. •

no, kultūros ir panašių organizacijų ug
dymui. Rodos, nereikėtų mums patiems 
save agituoti ir įtikinėti, kokią svarbią 
užduotį atlieka mūsų chorai, vaidintojų 
grupės. Yra sakoma, kad menas, literatū
ra yra žmonių sielos auklėtojais. Karo 
laiku namieje ir frontuose menas vaidi
no labai svarbų vaidmenį. Dabar, po ka
rui, labai plačiai teatrą, filmas naudoja jaus gali pakelti organizacinį ir meno 
Sovietų Sąjunga, Anglija ir Amerika, 
kad pataisyti hitlerizmu sergančią Vo
kietijos liaudį.

Žinoma, mes negalime lygintis prie di
delių valstybių. Mes esame mažataučiai. 
Mūtų išeivija taip pat nėra labai skait
linga. Vienok mūsų menas, mūsų dainos, 
vaidinimai, literatūra, laikraščiai orga
nizacijos jau išauklėjo tūkstančius pa
žangių, kultūrinių lietuvių. Jei ne tos 
mūsų meno-kultūros priemonės, tie tūks; 
tančiai lietuvių. taip pat būtų užkrėsti 
nuožmiausia fašizmo liga.

Tad mes turime, ypač po nugalėjimo 
baisiausio fašistinio siaubo, dar daugiau ' 
veikti auklėjimui pažangios lietuvių sie
los, gražaus gyvenimo. Viena iš priemo
nių tokiam auklėjimui yra mūsų menas, 
meno organizacijos.

LMS Suvažiavimas.
Paskatinimui mūsų meniško-kultūriško 

judėjimo mes planuojame LMS suvažia
vimą. Kaip žinoma, karo laiku LMS su
važiavimo neturėjo. Bet šis suvažiavi
mas neturi būt toks, koki LMS suvažiavi
mai pirmiaus buvo. Įvykstant kurios 
mūsų kultūrinių,, ypatingai LDS, orga
nizacijų suvažiavimui, LMS prisišliedavo 
prie jų ir su savo suvažiavimu. Delega
tai, tankiausia tie patys, dalyvauja LDS 
suvažiavime ir paskiaus. Meno Sąjungos 
suvažiavime. Toki mūsų suvažiavimai 
reikėdavo atlikti pabaigoje LDS suvažia
vimo, dažniausia į pusdienį, kuomet de
legatai išvargę.

Toki LMS suvažiavimai negalėjo iš
judinti mūsų meno veiklą. Suvažiavimus 
atliko tik keletas delegatų. Chorai,, vai
dintoju grupės, mūsų solistai daininin
kai nebūdavo kviečiami į suvažiavimus. 
Sekamas suvažiavimas turi būt šaukia
mas, kviečiamas, organizuojamas kaipo 
meno-kultūros suvažiavimas. Šis suva
žiavimas turi pakelti mūsų meno .orga
nizacijas, jų veiklą. Dar labiau turi iš
judinti ir pakelti dainos, vaidybos ir ki-. 
tų sryčių meną. Sekamas suvažiavi
mas turi būt skirtas mūsų meno, kultū
ros reikalams.

LMS Centro Komitetas siūlo šių metų 
suvažiavimą organizuoti, šaukti seka
mais pamatais:.!) Dalyvauja chorai. 2) 
Kviečiami solistai,, duetai ir didesnės 
grupės. 3) Dalyvauja vaidintojų grupės. 
4) Suvažiavimo laiku ruošiama rankų

darbų meno paroda. 5) Ruošiama keletas 
prelekcijų meno, lietuvių kultūros, istori
jos klausimais. 6) Suvažiavimo laiku 
vyksta meno vakarai — vaidinimai, kon
certai, šokiai. 7) Visos organizacijos, 
kliubai, kuopos kviečiama dalyvauti me- 
no-kultūros suvažiavime.

Ruošimasis tokiam suvažiavimui tuo-

bruzdėjimą. Mūsų chorai ruošiasi fes- 
tivalui. Išstojimas prieš kitus chorus 
juos savaimi akstiną organizuotis,..pasi
puošti savo dainomis suvažiavimo iškil
mėse. Tą patį galima pasakyti ir apie ki
tas mūsų meno šakas.

Mūsų vaidintojai veik išimtinai vaidi
na tik savose ir labai artimose kolonijose. 
Brooklyno vaidintojai nėra matę De
troito, Chicagos vaidintojų, taip pat či- 
kagiečiai nematė brukliniečių. Tokiam 
suvažiavime mūsų vaidintojai turės pro
gą vieni kitus susitikti savo darbo lenk
tynėse, iškilmėse. Kuomet vaidintojai 
vaidina vietinėse kolonijose, kur tik ‘jų 
pažįstami juos mato, dažniausia nebūna 
kritiškai teisingai įvertinti, atžymėti.

Suvažiavimo iškilmėse, kuomet viena 
vaidintojų grupė išstos su savo vaidini-- 
mu prieš kitą, kuomet jos žinos, jog jų 
darbas, vaidyba bus įvertinta teisingai, 
kritiškai, tuomet vaidintojai, režisieriai 
eis į lenktynes, kad pagerinti savo vai
dybą. Tai bus nauda mūsų dramos me
nui ir kultūrai.

Mūsų manymu, dalyvaujančios grupės 
vaidybos, dainos iškilmėse turės gauti 
atžymėjimus, dovanas.

Kas Veikti Dėl Suvažiavimo Dabar?
Mes manome, jog pažangiųjų lietuvių 

judėjimas yra gana pribrendęs ir stip
rus, kad įvykinti kalbamą Amerikos Lie
tuviu, Meno-Kultūros Suvažiavimą. Įvy- 
kinimui tokio suvažiavimo reikia pradėti 
nuo sekamo: 1. Greitai reikia turėti pasi
tarimai, kad ir mažos konferencijos su
važiavimo reikalu. 2. Aptarti, kurios 
grupės (chorai, vaidintojai, solistai) su- 

. tiks dalyvauti suvažiavimo meno progra
moje. 3. Reikia pradėti organizavimo ir 
lavinimosi darbas; jei kur mūsų meno 
grupės dabar neveikia, jas reikia atgai
vinti, organizuoti. 4. Aptarkite ir siųs
kite LMS Centrui rekomendacijas, ku
riam mieste, kuriam mėnesyj kalbamas 
suvažiavimas turėtų įvykti. 5. Suvažia
vimui chorų, solistų, teatro grupių ir ki
tų menininkų reikės ir gerų išlaidų, fi
nansų. Šiuo reikalu taip pat reikia labai 
rimtai ir išanksto susirūpinti.

Suvažiavimas turi įvykti šių metų 
(1946) rudenį. Tai suvažiavimas, kuriuo 
turi susirūpinti visos mūsų organizaci
jos, jų veikėjai ir pavieniai asmenys.

V. Bovinas, LMS Sekret.
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Siųskit si “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtai $1.00. Atsiųskit man aptno- 
ketą regulerj II uncijų >1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<E vertės — bandymui bon- 
kūtes Oiejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

V ardas    ...... __ ..........................

Adresas........... ......................................... ...

Pašto Oiisas...............................................
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Dapt. 674-32F
2501 Washington Blvd.. Chicago 12. Ill. 
256 Stanley St.. Winninea. Man.. Can.

ŽINIOS Iš LIETUVOS
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PADIDINTA .PLATAUS | 
VARTOJIMO PREKIŲ

GAMYBA 1
Panevėžys. — Panevėžio 

įmonės padidino plataus 1 
vartojimo prekių gamybą. | 
Audimo fabrike įrengtos 31 
naujos audimo staklės ir I 
pertvarkyta gamybos tech-J 
nologija. Dabar vilnos au- j 
dinių gamyba padidėjo 4 § 
kartus.

Vatos fabriko kolektyvas, ’j 
savo jėgomis atremontavęs 
ir įrengęs verpimo stakles, 
pagamino pirmuosius 200 
kilogramų siūlų. Iki metų 
galo naujas skyrius paga
mins . apskrities dirbantie
siems 2 tonas verpalų.

Daug nuveikė pramoninio 
kombinato įmonės plataus 
vartojimo prekių gamybos 
padidinimo srityje. Odos— 
avalynės ir audinių gamy
bos liekanos išnaudojamos ’ 
apdarų bei apavų rerupnto 
dirbtuvių. • *

M i e što pramkombinatas 
įrengė naują likerio gamy- 
bos skyrių.

London. — Spėjama, kad 
Jungt. Tautų susirinkimas 
baigsis vas. 15.
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AKIMIRKA PEKINE-- 
STEBETINA KNYGA 

2-4-46 JONAS KAŠKAITIS —12

(Tąsa)
Mulan’ai grįžus namo, Auksuotoji šil

kine papasakojo, kaip čia tarnaitėms dė
josi. Smilkalo Kvapsnis išvyko saviškių 
aplankytų. Mėlynoji Migla, kuri jau bu
vo ištekėjusi, susilaukė vaiko, ir jos vi
sos, susidėję, nupirko jam dovanėlių. Su 
Sidabrine Užlaida kebloka. Graži, su
brendusi mergina. Jos giminės toli pie
tuose. Prisirišo prie Tijen’o, ir dabar 
kemeras su ja. Kai išgirdo, kad Tijen’as 
važiuos Anglijon, net susirgo merga: pil
vą jai pradėjo sukti. Tijen’as jau buvo 
bešaukiąs jai daktarą, bet gudri jo mo
tina patarė jam pasakyt, kad nevažiuos 
—tai tik juokai buvę. Ir, žinoma, mer
gai tuoj pasidarė ir vėl gerai.

Bet, žinoma, Tijen’as išvažiuot norėjo. 
Ne tai, kad būti valdininku: jis to ama
to bodėjosi. Jis norėjo pamatyt plataus 
pasaulio, paragaut tikros laisvės, be tė
vo suvaržymų. Jo motinai rūpėjo pada
ryt iš jo žmogų.

Jo jaunė sesutė Močoa’a jį įtikino fi
losofo teisybe: ir dainiai ir mes esame 
tos pačios padermės, ir visi žmonės su
tverti lygūs; skirtumas tarp žmogaus ir 
žvėries yra tik toji kibirkštėlė—žmogiš
kas supratimas, kas yr gera ir kas yr 
bloga.

Tijen’as buvo jautrus ir malonus mer
gaitėms, tik ne savo seserim. Kai jis įėjo 
Sidabrinės Užlaidos kambarin, jinai gu
lėjo, apsidengusi veidą skarele. Jis iš-1 
lengvėlio pakėlė skarelę ir patėmijo, kad ’ 
jos verkta, užverktos akys. Įtikinančiai 
ir švelniai jis jai kalbėjo, kad ji nusi
ramintų ir nesibijotų. Taip, jis išvažiuos, 
bet jis jai pasiliks ištikimas ir sugrįžęs 
vėl bus su ja. Visi einą prieš jį, tik jinai 
jį suprantanti.

Sidabrinė Užlaida maloniai šypsojosi: 
bet, kai tu išvažiuosi, kitos tave da ge
riau supras, ir tu užmirši savo jaunystės 
pusvergę... Jos minkštas, gludus bal
sas žavėjo jį. Ji kalbėjo tiesiai ir gyvai, 
be tų svyravimų ir išsisukinėjimų, taip 
būdingų išdailintoms merginoms.

Tijen’as irgi atvirai ir širdingai pa
reiškė: jei aš tave užmiršiu, tai tegul aš 
po mirčiai pavirsiu asilu, kad tu juo jo
dinėtum, po įsikūnijimo.

Tijen’as mėgo daiktus iš svetimų ša
lių: kameras, laikrodžius, amžinąsias 
plunksnas, net ir tuos žiaurius paveiks
lus, Tai jis turėjo ir skaliką šunį, kalę, 
iš svetur importuotą. Jam ją merga pri
žiūrėjo, ir tai buvo labai ištikimas ir 
vikrus šuva.

—Argi negali žmogus būt bent toks iš
tikimas, kaip šuva,—tarė įsijaudinęs 
Tijen’as.

—Vikrumo žmogus yra vikresnis, bet 
šuva ištikimesnis už žmogų. Ne tai, kad 
aš tavim netikėčiau, bet kaipgi bus su 

| manim? Mergaitei tai geriau ir negimt: 
ji negali sukontroliuot savo ateities. Aš 
vergė,—gal taip likimo skirta. Priseisverge,—gal taip iiKimo skirta, rnseis 
gal ištekėt už kokio žemdirbio.

Tuo tarpu kita merga tarnaitė atnešė 
vandeninių lelijų sriubos sirguliuojan
čiai Sidabrinei Užlaidai. Tijen’as jau bu
vo nusisprendęs irgi čia pat kartu val
gyt, bet Sidabrinė Užlaida greit jį per
kalbėjo: eik valgyt su savo šeima, o tai 
da galėtų kažką pamanyt ir kalbas pa
leistų.

Ant rytojaus iš pat ryto Tijen’as pa
sisakė motinai ir abiem sesutėm nebe
važiuosiąs Anglijon: jam Sidabrinė Už
laida geresnė ir už Angliją. Tačiau, kai 
tėvas grįžo iš kalnų, jis jam pasisakyt 
nędrį80* Vis nudavė važiuosiąs. Tuoj 
Fu’s patarė jam nusikirpt tą kasą ir 
įsitaisyt užsieninę eilinę.

Nusikirpt kasą tuomet skaitėsi per
nelyg modemiškas žingsnis, truputį net 

i ir pavojingas, kad tavęs kas nepaskai
tytų revoliucionierium prieš Manču im
periją. Vis dėlto nesiskaitė nieko bloga 
be kasos vaikščiot studentams, ką mo
kosi užsieny.
• Šita naujovė labai patiko Tijen’ui, ir 
jis jau niekam nebeminėjo nevažiuosiąs. 
Jo sesutes labai kuteno tokia nauja Ti
jen’o išvaizda: be kasos, susisklastęs 
plaukus, europinis jam kostiumas, žyd
rūs kaklaryšiai, galionikai. Tijen’as ir

jautėsi modernus ir švytrus: įsikiš ran
kas į kelnių kišenes ir vaikšto sau, o čia 
jam retežėlis maskatuoja, kaklaryšys 
rėkte rėkia savo skaisčia spalva. Visai 
kaip užsienio studentas arba ir iš viso 
užsienietis.

Močou’a buvo apsukresnė ir už Sidab
rinę Užlaidą: ji greičiau jam suieško
davo išmėtytus galionikus, guzikus,— 
ji net ir kostiumą jam išglaistyt išmoko.

Lifu’s dabar palygint atrodė aplam
dytas. Jis ateidavo pas Jao’us, tačiau vis 
nesijautė liuosas, savo vietoj: perdaug 
čia buvo liuonasties ir prabangos. Ypač 
su mergaitėm jis jautėsi drovus, nelei
do sau su jomis pajuokaut, sąmojų iš
kirst. Buvo mandagus ir kalbingas.

Draugijiniai santykiai tarp berniokų 
ir mergiočių vis dėlto išlengvo pradėjo 
eiti liuosyn. Mulan’a ir Močou’a, išauk
lėtos senose tradicijose, laikydavosi san
tūriai ir vertingai prie vyrų, taip ir prie 
Lifu’o. Jam už nugaros jiedvi dažnai 
apie jį pasiūtarodavo.

Lifu’o įimtas ir mokslus protas mer
gaitėm patiko, ypač Mulan’ai. Jo išvaiz
dos jinai taip daug nepaisė.

Tijen’as nusipirko Anglijoj pasiutus 
batus, už 35 dolerius. Lifu’s irgi įsitaisė 
iš užsienio odos čia pat padarytus batus, 
fizinės lavybos pamokoms. Tik bėda—jis 
nemokėjo jų nusišveist. Vaikščiodavo pa
rudavusiais, aptrainiotais batais, kad 
mergiotės net kikendavo pašaliais.

Kartą* kone išėjo nesusipratimas. At
ėjo Lifu’s. Mergaitės tuoj patėmijo jo ne
šveistus batus ir, nesusivaldydamos, 
pradėjo prunkšt. Lifu’s visai naiviai 
klausia, ko jos taip rizena. Močou’a iš
drįso paklaust:

—Lifu, ar aš galėčiau ko jūsų už
klaust?

—Ko tokio?—stebėjosi Lifu’s.
—Ogi jūsų chsią... >
Ir vėl abi pradėjo juoktis. Mulan’a iš

gelbėjo padėtį.
—Pasakykit, kaip prasideda eilės 

“chsia”? Fu’s sakė, kad jūs daugybę ei
lių mokate iš atminties.

Ir Lifu’s tuojau sau rimtai išdeklama- 
vo visą posmą. Nesusipratimas išsiglos- 
tė. Mat chsia reiškia “batai,” ir tuo pa
tim kartu taipo pat vadinasi “vėžys.” 
Močou’a jau buvo įsišokusi, nes ji klau
sė, kaip jojo batai. O jie atrodė visai ne
kaip. Bet, kai dabar jie įsileido poezijos 
ir žodžių kilmės ir ištarmės sritin, tai 

.Mulan’a nežymiai priėjo ir prie batų, būk 
Sidabrine Užlaida mokanti “nušveist 
vaiką.”

—Nušveist vaiką?—nusistebo Lifu’s.
—Taip. Norite, aš ją pašauksiu.—Tuoj 

ir atsivedė tarnaitę su šepetuku ir vaš
ku—ir pristatė ją Lifu’i batus nušveist.

Mergaitės vis kikeno, o Lifu’s buvo 
kiek nustebintas, bet visos “istorijos” 
taip ir nedažinojo. Tik už daugelio metų 
Močou’a jam išaiškino: “nušveist vaiką” 
ir “nušveist batus” chiniškai yra tas pats 
žodis,—išsitaria vienodai, bet rašosi tru
putį kitaip.

Vieną gražią birželio dieną Tseng’ienė 
lošė su Mania šachmatais. Užsiminė, kad 
jau senokai čia nebuvo Mulan’os. Spėlio
jo, kad veikiausia ji padeda brolį išleisti 
užsienin, užimta. Tseng’ienė vis negalėjo 
suprast, kaip motina gali sūnų taip toli 
leist mokytis tų svetimų knygų. Ji savo 
Sunios niekaip neišleistų. Beje, gal Ja- 
o’ienė tuo būdu planuoja atsibodėt Si
dabrinės Užlaidos—ir mano tatai padės 
pastatyt Tijen’ą ant tvirtų kojų, pagar
biai ir vertingai.

(Daugiau bus)

W.W M

LAISVES BAZARAS 

įvyks George Washington© Gimtadienio 
Šventėje. Buą Tris Dienas ,

Vasario - Feb. 22, 23 ir 24

Jau labai laikas siųsti bazarui dovanų. 
Bavaras bus toje pačioje vietoje, kur 

pernai buvo
GRAND PARADISE HALL 

318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa
PRAKALBOS!!

Už Darbus, Algas, 
Taiką ir Lygybę

WM. Z.

FOSTER
Komunistą Partijos Nacionalis 

Pirmininkas

Taipgi
BEN DAVIS, JR.

New Yorko Miesto Councilmanas
PHIL BART

Komunistų Partijos Pirmininkas 
Rytinėje Pennsylvanijoje 

LENINO ATMINČIAI
MITINGAS

Antradienį, Vasar. 26 
8 Valandą Vakare 

THE MET 
Broad & Poplar Sts.
Tikietai —- 30c, 60c, .$1.24 — 

parsiduoda pas: 
250 S. Broad St., Room 710, 

Locust Bookshop, 269 S. 11th St. 
ir kaiminystes kom. kliubuosc.

DETROITO ŽINIOS
Lenino Mirties Paminėjimo 

Mitinge Streikieriai 
Sveikino K. P.

Sausio 31 dieną buvo su
rengtas Komunistų Partijos 
masinis mitingas paminėjimui 
pasaulio darbo žmonių vado 
22 metų mirties sukakties. 
Mitingas atsibuvo St. Andrews 
Hall, žmonių prisirinko gana 
daug.

Šiame mitinge buvo gana 
daug žymių kalbėtojų, ir visi 
daug svarbių klausimų palie
tė. Tačiau svarbiausiu kalbė
toju buvo svečias iš kitos 
valstybės, t. y., Kanados dar
bo unijų vadas Tim Buck. Jo 
kalba buvo daugiau politinė 
ir pasauliniu maštabu.

Tim Buck nurodė, kokių 
priemonių griebėsi Anglijos 
imperialistai karui pasibaigus 
Europoje. Jis priminė Angli
jos pavergtas kolonijas ir jo
se a"nglų elgesį, žudymą In
donezijos, Graikijos ir kitų 
šalių žmonių. Taipgi nurodė, 
kad dabartinis Anglijos im
perialistų elgesys veik 
nesiskiria nuo nacių 
okupuotose šalyse.

Minėtame mitinge
perstatymas, kuris vaizdavo 
karo veteranų gyvenimą, jų 
kovas ir ką jie rado sugrįžę 
į civilį gyvenimą. Tą veikalą 
parašė karo veteranas Mur
ray Korngold. Lošime patys 
veteranai dalyvavo taip, kad

niekuo 
teroro

buvo

CHICAGOS ŽINIOS
Muštynės Fašistų Surengtame 

Mitinge
Vasario 7 West Side Hall 

fašistiniam mitinge, kur kal
bėjo Gerald L. K. Smith ir 
turėjo kalbėti kiti du, įvyko 
kautynės. Daugelis jaunų 
žmonių, ėmė atsiliepinėti Smi- 
thui kalbant. Įsimaišė policija, 
bet kilo tokios riaušės, kad 
sušaukta net 300 policijos.

Prieš /atidarant mitingą pi- 
kietavo daugelis jaunuolių iš 
American Youth for Demo
cracy, Chicago University 
Youth ir kitų organizacijų. 
Policija pikietuojančius suė
mė, bet kada atvesta pas tei
sėją Samuel Hiller, jis polici
ją piktai pasmerkė ir pagrą- 
sino baudimu už teismo pa
žeminimą. Jisai sake, kad tak
sų mokėtojai palaiko policiją 
ne tam, kad ji suiminėtų jau
nus žmones, kurie pikiętuoja 
kokio ten pašlemėko mitingą.

Suimtieji tuojau paleisti, 
pasižadėjus patiems ateiti į 
teismą, jei bus šaukiami.

Jaunieji pikietininkai sakė, 
kad jie pasitraukė iš scenos, 
kada ten pasirodė mušeikų. 
Pikietininkai priešingi fašistų 
mitingui, bet jie taipgi priešin
gi muštynėms.

Ira Lattimer, Civil Liberties 
Komiteto pirmininkas, išėmė 
varantą Smithui, kaip triukš
madariui ir kiršintojui. Vienas 
užgautas išėmė varantą polici
jai. Taipgi bus teisme keli 
muštynėse dalyvavę.

Fašistų mitingui salę paren- 
davo West. Side Women’s 
Club, 36 S. Ashland Avė.

Rep.

Kompanija

unija kaltina kompaniją pa
stangose sukurstyti darbinin
kus prieš uniją.
siuntinėja laišką, kuriame ne
va dėsto kivirčų su unija is
toriją, bet tikrai ji nori kurs
tyti prieš uniją.

Unijos atstovai iškėlė tai 
Faktų Suradimo Komisijos po
sėdyje. Kompanijos atstovas 
teisinasi, kad , jie norėję tik 
“faktus pateikti.”

Šį kompanija daug tokių pa
stangų dėjo. Buvo susiradus ir 
unijoj žmonių, kurie bandė ar
dymo darbą, bet nieko iš to 
neišėjo.

Unijos vadovybė yra gera, 
atsidavusiai darbininkams tar
nauja ir turi savo narių pilną 
pasitikėjimą. Darbininkas.

Tol. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
karnp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

publikoje buvo sukelta did
žiausia simpatija veteranams.

Beje, buvo unijų atstovai, 
kurie dėkojo Komunistų Par
tijai, kad ji taip širdingai ir 
gausiai prisidėjo prie rėmimo 
streikierių ir suteikimo įvai
raus maisto pikietuotojams.

G. M. streikierių atstovai 
sakė, kad nei viena kita or
ganizacija ar partija neparo
dė tokios simpatijos link strei
kierių, kaip K. P.

Šiame mitinge sudėta $638, 
kurie skirta pusė K. P. ir ki
ta pusė General Motors strei- 
kieriams. Be to, eilė K. P. vie
netų sunešė įvairaus ' maisto 
dėl streikierių ir jį įteikė strei
kierių atstovams. Taipgi ne
mažai K. P. narių pasižadėjo 
eiti padėti pagaminti kavos 
bei k‘ito maisto dėl streikierių.'

Toks nuoširdus atsinešimas 
K. P. link streikuojančių dar
bininkų daugelio streikierių 
buvo didžiai įvertintas ir pri
pažinta, kad darbo žmonių

teisių gynėja ir užtarėja yra 
K. P. Neabejoju, kad streiką 
laimėjus daugelis darbininkų, 
kurie streikavo, be didelio pa
raginimo taps K. P. nariais.

K. P. yra Lenino Partija, ir 
kas didžiuojasi Lenino moks
lu ir jo darbais, tas turi būti 
jo partijos nariu.

VILNIES
PERGALĖS METŲ

KALENDORIUS
KAINA 85 CENTAI

272-jų puslapių knyga

Daug visokių raštų ir 
visokių informacijų

ĮSIGYKITE JĮ 

LAISVĖS ADM. 
427 Lorimer St. 

Brooklyn 6, N. Y.

LJWUVB4
pįįįvGERiflUSIA DUONA 

SCHOLES BflKIHG Ki 
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 

ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

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. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)Unija Kaltina International 

Harvester Kompaniją
United Farm Equipment &

Metal Workers of America

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic. Teatro) Telefonas EV. 4-8698

& ♦«
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Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 ML Vernon St S 
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110 _
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JUNGT. TAUTOS PRIĖMĖ 
MAISTO PLANA

London. — Amerikos, So
vietų, Anglijos, Franci jos ir 
Chinijos delegatai pagami
no r e z o 1 i u ciją, siūlančią 
bendromis jėgomis ginti 
įvairias tautas nuo bado. 
Visuotinas Jungtinių Tautų 
s u s i r i n kimas vienbalsiai 
priėmė penkių didžiųjų tal
kininkų planą. Indijos dele
gatas Ramaswami Mudaliar 
pranešė, jog 1942-43 metais 
badu mirė daugiau kaip 
1,500,000 jo tautiečių.

Rolandų Unijos Užtaria 
Indonezijos Žmones

London. — Darbo Unijos 
Holandijoj gal paskelbs vi
suotiną streiką, reikalauda
mos, kad holandai ir anglai 
nustotų kariavę prieš Indo
nezijos gyventojus, kaip 
rašo Londono Daily Worke- 
rio korespondentas iš Ho- 
landijos. Masiniame susirin- 
kime unijistai reikalavo 
tautų brolybes, o ne' karo 
prieš kitataučius.
GAUSIApAPMO K A MA 
KOMPANIJOM Už SĖDĖ

JIMO STREIKUS
Washington. — Jungtinių 

Valstijų iždas dovanojo di
džiosioms kompanijom $1,- 
300,000,000 taksų už pasku
tinius tris praeitų metų mė
nesius, kada tos kompanijos 
ypač sėdėjimu streikavo 
prieš darbininkų reikalavi
mus pridėt algos.
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o

&&&$£

Streiklaužių karalius Pearl 
Bergoff, buvęs kompanijoms 
kruvinųjų mušeikų pristatinė- 
tojas, sako, kad jo giesme jau 
sugiedota. Jis sako, kad atei
tyje streikus laužys Kongre
sas. Kongreso priimtasis Case 
bilius rodo, kad Bergoff kal
bėjo ne visai nuo ausies. Ta
čiau žinoma, kad, gavusios 
Kongreso palaiminimą, kom
panijos be mušeikų neapsieis 
ir savo bičiulio Bergoff iš sos
to neišmes.

O į
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OT 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 nepervėlu.

| 1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets,
į kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi- 
, deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų.
1 Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin- 
i 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-Complcx 
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.

Fersodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-8173 ATDARA VAKARAIS

Kiprui Petrauskui 60 Metų
(Tąsa nuo 3-čio pus.) 

bendradarbiams kurti naujus, tarybi
nius žmones scenoje, žavėtų mus savo 
balsu ir puikia vaidyba, ypačiai brangin
tina ir reta operos solistų tarpe.”

PORA REIKŠMINGŲ SVEIKINIMŲ
Justas Paleckis ir M. Gedvilas — 

vyriausybės vardu, A. Sniečkus — Lietu
vos komunistų partijos varęlu — pąsiun- 
tė Kiprui Petrauskui sekamą sveikini
mą : ' ' •' . ■ \

Brangus drauge, Kipre Petrauskai!
Tarybų Lietuvos Vyriausybės vardu 

sveikiname Tamstą 60 metų amžiaus 
sukaktuvių proga.

Tamstos asmenyje lietuvių tauta 
gerbia didį dainos menininką, ryškiau
sią Lietuvos, kaipo dainų šalies, atsto
vą.

Nuo pat jaunystės metų Tamsta 
paskyrei savo gyvenimą liaudies dai
nos ir operos menui. Neapsiribodamas 
vien savo tautinio meno rėmais, Tam
sta .praturtinai mūsų meno lobyną ge
riausiais; pasaulinio męno kūrybos pa
vyzdžiais. Išauklėtas geriausiose bro
liškos rusų tautos muzikos tradicijose, 
Tamsta tų tradicijų pagrindu sukūrei 
ir aukštai iškėlei Lietuvos operą.

Dvidešimts penkeri metai Lietuvos 
operos — tai dvidešimts penkeri metai 
ir Tamstos nepailstamo darbo operos 
kėlimo srityje.

Tamstos didelis menininko autorite
tas yra padaręs didelę įtaką lietuvių 
liaudies dainos meno populiarizavime 
ir lietuviškų orginalinių operų kūry
bai.

Linkime Tamstai dar ilgų metų am
žiaus, sveikatos ir jėgų dirbti Tarybų 
Lietuvos ir lietuvių kultūros labui.

Kauno miesto tarybos ir Kauno mies
to komunistų partijos vardu buvo pasių
stas tokis sveikinimas:

Mielas mūsų lietuviškosios operos 
kūrėjau, Kipre Petrauskai!'

Kauno Miesto Vykdomasis Komite
tas ir LKP (b) Kauno Miesto Komite
tas širdingai sveikina Jus 60 metų am
žiaus sukaktuvių proga ir linki Jums 
ilgo gyvenimo ir geros sveikatos, linki 
Jums dar daug, daug kūrybinių jėgų 
tolesniame darbe, keliant lietuvių tau
tos dainos meną.

PATS KIPRAS PETRAUSKAS 
APIE MENĄ.

Pats jubiliejatas Kipras Petrauskas 
šitaip apibūdina Tarybų Lietuvos meni
ninkų vaidmenį ir uždavinius:

Partijos ir vyriausybės rūpinimasis

Sovietai Sugrąžino Lenkams 
Nacių Išvogtus Meno Kūri

nius ir Istorinius Dalykus
Varšava. •— Naciai buvo 

išvogę 23,000 paveikshi ir 
kitų meno dailės veikalų 
ir istorinių palaikų iš lenkų 
muziejų Poznanėje. Raudo
noji Armija atgriebė tuos 
meno kūrinius ir istorinius 
dalykus, sukrovė į 80 dide
lių dėžių ir sugrąžino Len
kijos valdžiai.

Washington. — Karo de
partmen tas reikalauja iš 
valstijų 622,500 milicininkų, 
tai dveja tiek daugiau, ne
gu dabar.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
UU 11498 has been issued to the undersigned 
io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic leverage Control Law at 
67 Nevins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ALEXANDER BERKOWITZ
67 Nevins St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

■W-Wi^W’W

Paterson, N. J HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

NOTICE is 
L 5874 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
U 4 Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PAUL E. VAN BEVERHOUDT 
d-b-a Captain’s Wines & Liquors

4 Brooklyn, Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 2176 has been issued to the undersigned 
!o sell wino & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
it 655 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

VINCENT
e.»

the

to be consumed off the

S. ROSZKOWSKT
Uruuklyu. N. Y.

Tarybų Sąjungoje gyvenančiųjų tautų 
meno ugdymu duoda mums impulsą 
sukurti lietuvių meną, tautinės formos 
ir socialistinio turinio. Visi lietuvių 
meno darbuotojai turi dėti visas pas
tangas, kad jau artimiausiu laiku su
kurtų visiškai vertingus kūrinius. ,*

Šūlds — “menas — menui” turi būti 
svetimas menininkui. Menas turi tar
nauti platiesiems gyventojų sluoks
niams, kelti juose grožio pajautimą, 
formuoti jų sąmonę. Tai ypatingai 
svarbu šiais laikais, kada karo audros 
sukrėstos tautos, kad dar neišdžiūvęs 
pralietas kraujas, kada dar visur tebe
riogso griuvėsiai. Menininkas šiandien 
turi būti pašauktas formuoti naują 
gyvenimą, gražesnį gyvenimą, laisvą 
nuo barbarizmo, nuo žudymų. Meni
ninkas turi išaukštinti darbo žmogų, 
bet kurios tautos, bet kurios spalvos 
jis bebūtų, žmogų, kuriantį medžiagi
nes ir kultūrines vertybes. Darbo žmo
gaus išaukštinimas, jo įtemptos kovos 
už gražesnį gyvenimą pavaizdavimas, 
štai, temos šių dienų menininkui.*

Lietuva vokiškosios okupacijos ir 
karo pasekmėje panešė didžiulius nuo
stolius.

Į Lietuvos atstatymo darbą jungiasi 
visų profesijų žmonės. Valstiečiai at
stato nualintą žemės ūkį. Darbininkai, 
inžinieriai atstato fabrikus,- miestus. 
Dar kiti atstato mokslo, meno įstaigas. 
Tai vis kūrybinis darbas, turįs tikslą 
sukurti gražesnį, malonesnį gyvenimą. 
Menininkai šiame Tarybų Lietuvos 
atstatymo darbe turi būti pirmose ei
lėse. Jie turi žadinti darbo entuziazmą, 
formuoti žmonių sąmonę. Tokios 
menininkų pareigos.

Remia Nuo Karo Nukentėjusią

yra

“LAISVĖS” REDAKCIJOS 
SVEIKINIMO ŽODIS .

Nors ir pavėluotai, “Laisvės” redakci
ja sveikina Lietuvos operos tėvą, didįjį 
lietuvių tautos menininką, Kiprą Pet
rauską, jo 60-ties metų sukaktuvių pro
ga.

Mes linkime jums, garbingas lietuvių 
tautos sūnau, liaudies artiste, didžiau
sios sveikatos ir energijos lietuvių tau
tos kultūrai ugdyti.

Amerikos lietuviai dar vis mano, kad, 
susinormalizavus gyvenimui ir važiuo- 
tei, jūs, Kipre, aplankysite mus, ameri
kiečius lietuvius, kuriems jūsų brolis 
Mikas tiek daug dirbo, savo didžiuoju 
balsu sužavėsite mus, ir tuo būdu su
tvirtinsite saitus, rišančius mus su mūsų 
tėvų kraštu, Tarybų Lietuva!

Gyvuok ir dainuok,, liaudies artiste, 
Kipre Petrauskai!

DAR LABIAU PRITRŪKS 
MAISTO ANGLAMS

London. — Praeitą savai
tę buvo sumažinti racio- 
nuoto maisto kiekiai ang
lams, bet per kelis ateinan
čius mėnesius dar labiau 
pritrūks riebalų, sūrio, mė
sos, kiaušinių ir kitų val
gių, kaip įspėjo Sir Ben 
Smith, Anglijos maisto mi
nisteris. Mitybos dalykas 
ypač pablogės, jei Anglija 
negaus ketverto bilionų do
lerių paskolos iš Jungtinių 
Valstijų, sakė Smithas.

Washington. — Į armiją 
bus priimami ir silpnoko 
proto vyrai.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Girčiaus, iš Lie

tuvos paeina, nuo Sta’nkiškių kaimo, 
šviekšnos Parapijos, Raseinių apsk. 
Pirmiau gyveno Chicago, Ill. Aš esu 
Juozo kajrpinka, todėl meldžiu jo 
paties atsišaukti, arba kas apie ją 
žinote, pranešti man sekamu antra
šu: Ludoviką (Adukaitė) Bitoutie- 
nė, 2X5 June Way, Broddock, Pa.

(40-42)

Reuniatiški 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 ilginus, 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’S OINTMENT CO.
.. P. O. Box 000, Newark 1, J.

OWW

Kosta Rikos Valdžia Baudžia 
Savo Delegatą, Franko 
Priešą Jungt. Tautose

San Jose, Costa Rica. — 
Šios respublikėlės užsienių 
ministeris barančiai užpro
testavo, kad jos ambasado
rius Anglijoj F. S. Harri- 
son’as, vyriausias Kosta 
Rikos delegatas Jungtinių 
Tautų susirinkime, parėmė 
sumanymą prieš Ispanijos 
diktatorių Franko.

Panamos respublikos de
legatas Demetrio Porros 
pasiūlė visoms Jungtinėms 
Tautoms boikotuoti fašisti
nę Franko valdžią. Kosta 
Rikos delegatas Harrisonas 
ragino priimti pasiūlymą. 
Kada Harrisonas gavo savo 
valdžios protestą dėl to, jis 
tuojau pasitraukė iš Kosta 
Rikos delegacijos.

Naujas Amerikos Ambasa 
dorins Sovietų Sąjungai

Washington. — Iš Mas
kvos parlėkė Jungtinių Val
stijų ambasadorius W. Ave- 
rell Harriman. Nauju am
basadorium Sovietams pre
zidentas Trumanas paskyrė 
generolą Walterį Bedell 
Smithą. Gen. Smithas iki 
šiol buvo artimiausias pa
dėjėjas geherolo Eisenhow- 
erio, armijos štabo vado 
Washingtone. ,

Pasipiktino
Šiomis dienomis S. Kalanta 

ir jo moteris dovanojo dėlei 
Lietuvos žmonių padėvėtų, bet 
labai gerų drapanų ir čevery- 
kų, su sekančiu pareiškimu: . 
“Tūli parapijiečiai mums sa
ko. kad jie dėlei dabartinės 
Lietuvos neaukotų nei suply- 
šusio rekso todėl, kad ten bol
ševikiška tvarka.” Bet Kalan- 
tienė sako: “Aš buvau Lietu
voje po pirmo pasaulinio karo 
ir mačiau, kaip tuomet Lietu
vos liaudis pernešė didžiau
sius trūkumus. Nors tuomet 
amerikiečiu dovanas kontro
liavo katalikai ir tautininkai, 
bet tuomet amerikiečių aukas 
gavo tik tie, kurie turėjo pi
nigų arba tie, kuriems,mažiau
sia tų aukų reikėjo. Bet tie. 
kuriems daugiausia pagalbos 
reikėjo, veik visai jos negavo. 
Btt dabar amerikiečių dova
nas kontroliuoja bolševistiniai 
nusistatę žmonės ir aš manau, 
kad dabar Lietuvoje gauna 
amerikiečių dovanas tie, ku
riems jų daugiausia reikia. Aš 
žinau, kad kaip mano kūnui 
yra reikalingas maistas ir dra
panos, kad gyvybė laikytųsi 
kūno, faip ir dabartiniai Lie
tuvos žmonės negali gyvybės 
kūne iš’aikyti be maisto ir dra
panų, nežiūrint, kokia tvarka 
tenai dabar yra. Karas, pra
dėtas per nacius, be galo Lie
tuvą sunaikino. Aš žinau, kad 
be pagalbos iš kitur be galo 
sunku prisikelti iš karo griu
vėsių. Todėl mums, kaip tikin
tiems žmonėms, sumenija ne
leidžia tiesytis iš Lietuvos žmo
nių kančių tik todėl, kad ten 
ne tokia tvarka, kokios mos 
norime. Bet man nedaro skir
tumo, kas gaus, ar lietuvis, ar 
žydas, ar rusas, bile tik gaus 
tas, kuriam pagalba daugiau
sia reikalinga. Tad dabar nu
kaunu ir ateityje aukausiu..”

Taipgi ir V. Gudaitis su 
žmona aukavo padėvėtų dra
panų ir daug čeverykų. O R. 
Aučius aukavo $2 drapanų pa
siuntimui. Ačiū aukavusiems.

Paskutiniu laiku įvyko 
“švento” Kazimiero Draugys
tės susirinkimas. Matomai, są
žinės graužiamas, tūlas apdai
resnis parapijonas pareikala
vo, kad vietinis jų komitetas, 
kuris yra parapijonų kontrolėj 
neva gelbėjimui nuo karo nu
kentėjusių Lietuvos žmonių, 
pasiųstų drapanas į Centrą, o 

’ kad Centras pasiųstų į Lietu
vą. Jie turi surinkę, kaip jie 
skelbia, net keletą šimtų dole
rių vertės drapanų. Bet toks 
jo pareiškimas tūliem fanati
kam nepatiko ir buvo kartus 
pipiras nuryti. Ir štai kas pa
aiškėjo: Tūli parapijonai, ku
rie manė, kad jų dovanas per
siųs į Lietuvą, ne tik patys au
kavo, bet parinko ir tarpe 
svetimtaučių ir pridavė tam 
jų komitetui dėlei persiuntimo 
Lietuvon. Bet tas jų komitetas, 
vieton pasiųsti į Lietuvą, tai 
pasiuntė į tūlą skiepą. O ka
dangi skiepe ant drapanų pra
dėjo grybai augti, tai “per- 
mufino” į bažnytinę svetainę 
ir sukišo po “steičium,” kad i 
būtų patogu žiurkėms vaikus! 
vesti.

Parapijonai, argi jums ne
skaudu, kuomet jūs aukavot, 
kad sušelpus nuo karo nuken
tėjusius ir žinote, kad tenai 
savieji laukia nuo jūsų pagal
bos išskėstom rankom, o ant 
jūsų dovanų čia ant vietos, 
žiurkės vaikus veda? Kodėl 
jūs nepareikalaujate griežtai 
vietinių komitetų ir Centrali- 
nio komiteto, kad jie pasiųstų 
aukas tam, kam/jūs aukavot; 
ir padėtų užgydyti lęaro žaiz
das saviškiams^ O jeigu jūsų 
komitetai atsisako išpildyti jū
sų reikalavimus, kodėl jūs ne- 
paimat pavyzdžio nuo Ka
lantų, Kulikaičių, Gudaičių ir 
dar keleto parapijiečių, kurie 
davė dovanas Lietuvos žmo
nėms' per demokratinių Ame
rikos lietuvių sutvertą komi
tetą, kuris jau pasiuntė net 10

MERGINOS
UŽBAIGIMŲ DEPARTMENTUI 

Patyrimas nereikalingas 
GERA ALGA

VAKACIJOS. PAŠALPA LIGOJE 
KREIPKITĖS UTISĄ SAVAITĘ 

CROWN LAUNDRY SERVICE 
119-06 14TH ROAD 

COLLEGE POINT, L. L 
(46)

W 1

OPERATORĖS 
prie vyrų boxer short*. Darbas nuo kavalkų. 

Pastovus darbas.
AVRA MFGa

68 HERZL STREET, BROOKLYN. 
DICKENS 2-0844.

MERGINOS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS.

40 VALANDŲ. 126.
CITY DISPLAY. INC.

322 BBOOME ST„ N.Y.C.
(«)

MOTERYS
ATRINKIMUI VILNONIŲ 

ATKARPŲ
GERA ALGA

9 Boerum St. Brooklyn____________________ Un 
PLASTIKO APDIRBIMUI 
MERGINOS AR JAUNOS 

MOTERYS
Prie Lengvaus Marinos Darbo 

IR PATIKRINTOJO8
SILLCOCKS - MILLER 

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

SOUTH ORANGE 2-6171
(*U

MERGINOS
Saldainiais aptamautojos. Linksmai darbas 

teatruose. Valandos 1 iki 10 P.M. 120,
AMUSEMENT CLERKS UNION. 

251 W. 42ND ST., 
CHICKER1NG 4-0146. ROOM 515.

(41)

VALYTOJOS Ofisų Namų. Nuolat. 
62c j valand#.

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

(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LAIKRODININKAI
Geros algos. Geriausios sąlygos. Nuolat.

STEINBERG BROS..
41 MAIDEN LANE, N.Y.C.

_______________________________________ (41)

Vien
LAIKRODININKAI

tik patyrę. Pastovus darbas. Gera alga.
PROGRESS WATCH CO.,

164 W. 47TH STREET, N.Y.C.
 (41)

Plastiko Ashers, Šveitėjai, 
Kedikulių Pagražinimų.

PLASTIC CRAFTSMEN CO., 
21 Ann Street, (Arti City Hali, N. Y.). 
_____ ___________  (41)

siuntinių Lietuvos liaudžiai, 
tiems, kuriems jų daugiausia 
reikia.

Jeigu jūs norite, kad jūsų 
dovanos pasiektų jūsiškius, 
priduokit savo dovanas šiems 
asmenims: V. Gudaitis ir Ku- 
likaitis, 46 Lafayette St., Pa
terson, N. J., arba J. Bimba, 
161 E. 16th St., Paterson, N,

šie žmones pilnai užtikrina, 
kad jūsų dovanos bus pasiųs
tos į Lietuvą ir išdalinta tiems, 
kuriems jų labiausia reikia.

J. Bimba.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) ... 

džiausią pritarimą, tas ir bū
na kandidatas.

Mr. Bevin’as siūlo, kad vk 
sos tautos stengtųsi aprūpinti 
žmones maistu, kur maisto 
stoka. Pačioj Anglijoj maisto 
dalykai nekoki, nes jo "kiekį 
piliečiams sumažino. Indijoj 
siaučia milžiniškas badas. Ba
do kaltininkas, pirmoj vietoj, 
—karas. Bet anglai imperialis
tai už jį taip pat kalti, nes jie 
savo karinėmis intervencijomis 
į Graikiją, Indoneziją ir ki
tur tik blogina jau ir taip blo
gą žmonių gyvenimą.

INDIJOS VADAS DRAU
GIŠKAS SOVIETAM

AUhabad. — Tautinis In
dijos vadas J. Nehru sake, 
kai Indija gautų nepriklau
somybę, tai ypač draugiš
kus ryšius palaikytų su So
vietų Sąjunga ir Chinija.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green peikė 
Trumano nutarimą sykiu 
pakelt fabrikantam kainas 
ir darbininkam algas.

i.

f#

it ./ V 
r. $ 1 i.

LfeJ? > >
> "7< »

I

■
•S

3 ■

":’?y

<1

r$a



ftas Puslapis • Lalsvfe—Liberty, Lithuanian Daily

NewWto^Mjfelinlos Šimansky Sūnelis 
Ligoninėje

Testadienis, rio 16, 194# Įiliįl iii įį iWįj(jįpĮ>>|»Į,

Laivuky Streikas Baigtas

«■

i

Lankėsi Albertas Žvin 
gilas su Busimąja 

Žmona
Praeitą ketvirtadienį Lais

vėje lankėsi Albertas žvingi- 
ląs iš Jewett City, Conn., su 
Anna Kabošiūte, iš Coopers
town, N. Y. Pasikalbėjus pa
aiškėjo, kad jiedu yra susitarę 
tuoktis ir jau turi išsiėmę tam 
leidimą (laisnius). Nusitarė tą 
pačią dieną vykti į Yonkers, 
N. Y., ir gauti šliūbą 
tice of the Peace.

Albertas žvingilas 
nūs Antano ir Evos 
“Keleivio

pas Jus-

yra sū- 
žvingilų, 

įkūrėjų. Jis gyve
na ir dirba su tėvais savo f ar
enoje.

Anna Kabošiutė, maloni 
mergina, taipgi farmerka, ligi 
Šiol gyveno pas savo tėvelius 
prie pat Cooperstown, N. Y. 
Jie ten turi didelę ir gražią 
fąrmą. ***

Po šliūbo jaunavedžiai vyks 
į Jewett City ir ten gyvens.

Beje, Kabošiutė užsakė sa
vo tėveliams metams Laisvę.

Pasikalbėjus, pajuokavus, 
abiem svečiam buvo palinkėta 
laimingo vedybinio gyvenimo 
ir po to jiedu apleido Laisvę.

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Nauja* muzikali* veikalas pagal garsų 
Europini vaidinimą “LilHom" Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Mille 

su John Raitt - Iva Withers
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30. Popiet Ketv. ir Sešt. 2:30

ir

The Theatre Guild’s Muzikalia 
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers 

Žodžiai ir Dainos Oscar Hammerstein 2-je 
vadovybėje Rouben Mamoulian 

ŠOKIAI AGNES de MILLE
HAROLD 

KEEL 
BETTY JANE 

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Ketrtrt. ir Šeštad.

JOSEPH
BULOFF

RUTH
WESTOX

G

K.

Bazarui Dovanos
šį sykį dovanų gavome se

kamai :

ALICE FAYE • DANA 
ANDREWS • LINDA DARNELL 

“Falien Angel” 
IR ASMENIŠKAI SCENOJE ta Brazilietė 

Kaip Bomba CARMEN MIRANDA ir 
jos sesuo AURORA* MIRANDA Dar ir 

NESTOR CHAYRES, RICHABD IK 
FIZIKA STUART ir Extra!

ARCHIE ROBBINS 
i)/\vv 7th Avenu« >«• lll/kY I 50th St,, New York.

k”"-..1 ■ ==================

Daiktais

Mrs. Narvišienė, Brooklyn, 
N. Y., pridavė tris gražias špil
kom paduškaites, rankų dar
bas.

Manijonienė, B a 11 i m o re, 
Md., prisiuntė gražų rankų 
darbo paduškaites apvilkalėlį.

Mrs. Eleanor Bassoff, (BiČ- 
kūnaitė), Jamaica, N. Y., pri
davė gi-ažų (silver-plated) su
gar-bowl, cream bowl ir utili
ty plates.

Iš Elizabeth, N. J., M. Bur- 
kauskienė prisiuntė didelę dė
žę gražių dovanų sekamai: 
Mrs. Ann Dragon — vieną mo
terišką “slip,” Mrs. S. Brazai
tis — 2 importuotas gražias 
staltieses. Pati Burkauskienė 
dovanojo vieną porą užlaidų 
(curtains) ir gražų rankom 
numegstą svederį. Draugės 
Burkauskienės šeima kasmet 
prisiunčia Laisvės bazarui gra
žių dovanų, už tai esame dė
kingi.

Mūsų uoli rėmėja, drg. Ago
ta Bloznelienė, iš Cattskills, 
N. Y., taipgi nepamiršo ba- 
zaro, ji prisiuntė keturi dide
lius namieje padarytus sūrius.

Iš Binghamton, N. Y., J. K. 
Navalinskienė, prisiuntė dide
lę dėžę gražių įvairių dovanų. 
Prie kiekvienos dovanos buvo 
prisegta aukotojos vardas. Au
kojo sekamos:

M. Luzinienė, abrūsą; J. 
Karčiauskienė - Kasky, lun
cheon setą; M. Kazlauskienė, 
vyrišką šaliką; Tillie Bagdo
nienė, 3 abrūsėlius ir du wash 
clothes; N. Kaminskienė, ran
kom išsiuvinėtą staltiesę; J. 
K. Navalinskienė, tris gražius 
žiUrkštus ir N. Bekerienė, pa- 
duškaitę (rankų darbas) ir 
keturis žiurkštus.

Tai labai puikios dovanos, 
kurios puoš Laisvės bazarą. 
Tariame tom draugėm didelį 
ačiū už tai.

Pinigais

Kadangi šiuo metu Floridon 
yra suvažiavę daugelis lietu
vių iš įvairių valstijų, tai jiems geriausių ir neužmirštamų do- 
būna proga susieiti. Susiėję, ...................
jie atsimena ir mus.

Iš Miami, Florida, J. Paukš
taitis prisiuntė blanką, ant

kurios surinkta aukų bazarui 
sekamai:

Geo. ir Helen Mikitis, $10.
Po

Berniukas Pašovė Saye, 
Kad Sulošti Rolę 

Plėšiko Namie

Mr. ir Mrs. Chas, šimanskų 
(bučerių) sūnelis susirgo ap- 
endiko įdegimu. Nuvežus li
goninėn, ant greitųjų pada
ryta operacija. Vaikutis pama
žu sveiksta, buvę labai susirū
pinę tėvai linksmėja.

$5: J. M. Paukštaitis, 
Musteikis, Portland, Ore. 
Liaudanskis, $3.
$1: L. Fulton, Miami,

M.
Po

Fla., M. Vitkus, T. Stočkus, J. 
Bujauskienė, J. Baziliauskie- 
nė, O. Jamison, Lietuvis, Ma
no svečias, Newark, N. J., S. 
Abrams, Verona, N. J., J. Va
laitienė, Brooklyn, N. Y., J. 
Aukštakalnis, B. Kasai, Great 
Neck, N. Y., M. Ziment, Bos
ton, ir V. Aleska, Connecticut. 
Viso $37.

Pavardės nukopijuotos taip, 
kaip ant blankos pažymėta, ne 
prie, visli pavardžių pažymėta 
miestai, vis vien širdingai dė
kojame už gražias aukas .

Bazaras jau artinasi, bet dar 
ne visi grąžino blankas. Pra
šome pasistengti sugrąžinti 
prieš bazarą, už ką būsime dė
kingi.

Bazaras prasidės Jurgio 
Washingtono diena, 22-rą ir 
tęsis 23 ir 24 vasario, Grand 
Paradise salėse, 318 Grand 
St., Brooklyne.

Laisvės Administracija.

Greitu laiku prasidės regu- 
liaris keleivinių ir tavorinių, 
laivų kursavimas tarpe Jungti
nių Valstijų ir Švedijos. Pir
mas Laivas, Drottningholm, iš 
New York o į Gottenborgą iš
plauks balandžio 6 d. Trečia 
klase laivakortė kainuos $175 
į abi pusi, pridedant taksus.

Būrys policijos pribuvo į 
Gomez’ų namus, 138-33 78th 
Road, Kew Gardens, pašaukti 
jų sūnaus Mario, 16 metų. Jis 
per telefoną sakė, kad jų na
muose yra plėšikai. Policija ra
do berniuko petyje šūvio žaiz
dą, iš kurios tekėjo kraujas. 
Jis jiems papasakojo, kaip jis 
pajutęs namuose plėšiką, kaip 
su juo grūmęsis ir susišaųdęs, 
kaip, pagaliau, plėšikas išbė
gęs, nešinas iš sienos išplėštu 
šeimos banku.

Tuo tarpu parėjo tėvai, bet 
nuo jų elgesio policija nuste
bo daugiau, negu nuo vaiko 
pasakos, kuriai policija buvo 
linkus tikėti. Tėvai nei kiek 
nebuvo išsigandę, tik pikti, 
ėmė berniukui išmėtinėti, ka
da jis užaugsiąs, kada jis pa
liausiąs lošti judžiuose maty
tas plėšikystes. Policija pra
dėjo patikrinimą šios pastaro
sios istorijos, ėmė krėsti na
mus. Kada jie “plėšikų išneš
tąją” kasą su $3,040 rado pa
slėptą namie, vaikas 'prisipa
žino tiksliai pasišovęs, kad jo 
rolė, kaip didvyrio kovūno 
prieš plėšikus, atrodytų tikra. 
Medžioklinio šautuvo gaiduką 
jis patraukęs metaliniu rū
bams pakabu.

Vaikas nuvežtas į Kings 
County ligoninę ne tik gydyti, 
bet ir tyrinėti jo proto veik
mę, kuri veda jį prie paikų 
ir sykiu labai gudrių, planin
gų kraštutinybių.

Sugrįžo Žiema?
ilgo-Vasario 15-tą sugrįžo 

kai buvęs nematytas siegas ir 
oras pusėtinai atšalo. Ar spės 
prisnigti, dar nebuvo aišku, 
nes keliomis minutėmis snieg- 
ti, o kitomis saulė šviečia ir 
tirpdo sniegą.

Keliomis pastarosiomis die
nomis buvo visiškai šilta, o 14- 
tą, Valentine (meilės) Dieną, 
šiluma buvo pasiekus 61 laips
nį. Pirmesnė' rekordinė šil
čiausia 14-ta buvus 1884 m., 
59 laipsniai, o šalčiausia — 1 
laipsnis, 1916 m.

Queens Fašistams Vėl 
Pavyko Išsisukti

Trys vietos f asistuojanti 
mentai jau senokai buvo 
pažinti kaltais šaukime neleis
tino, anti-semitiško mitingo, 
bet nuo bausmės vis išsisuka, 
jiems bausmės skyrimas atide
damas. Pereitą 
skyrimas 
atidėtas, 
28-tos.

Henry
lės vyriausybės 
Washingtono byloje, atvyko ir 
šiuos Queens nuteistuosius gin
ti.

ele- 
pri-

Ar Nupirksime Lietuvai 
Tą Dovaną?

o
sūnūs ir dukterys, 
ir Lietuvos anūkai, 
gimusis lietuviška- 

yra susirūpinę,

Lietuvos 
taip pat

Amerikoje 
sis jaunimas
kuo padėsime Lietuvai atsista
tyti. Ir visi sutinka, kad ben
dromis jėgomis steigti Lietu
vos sostinėje Vilniuje Medici
nos Institutą yra gera mintis. 
Kad tai bus Lietuvai viena iš

Neužmirštama Filmą. . . Jaunų gydytojų 
išsivysianti romantiška istorija . . . 

Linksma, maloni!

“Miss Susie Slagle’s”
žvaigždžiuoja

VERONICA LAKE • SONNY TUFTS 
JOAN CAULFIELD 1R LILLIAN GISH 

Šilta ir žėrinti filmą . . . Sujaudina!
• IR ŠAUNUS-ASMENŲ *

* VAIDINIMAS SCENOJE ❖ 
DANNY KAYE 

(Vieniritėlis pasirodymą* Broadway šiemet) 
Ir dar GEORGIA GIBBS 

Tip, Tap ir Toe 
ir Bob Chester ir jo Orkestrą

PARAMOUNT

žmonių Judi* iš Pasaulio Karo II!

“A WALK IN THE SUN”
ŽVAIGŽDŽIUOJA

DANA ANDREWS su RICHARD CONTE 
Pagaminta ir Diriguota Lcwis’o Milestone 

VICTORIA BROADWAY ir 46 ST.

Užsaldą jausmus susidūrimai! Užimąs 
jum žadą lūkestis! Tokia drąsa!

DOROTHY McGUIRE • GEORGE BRENT 
ETHEL BARRYMORE

The Spiral Staircase
NEGALĖTA PASAKYTI ISTORIJA!

g PALA(E
O BROADWAY ir 47th ST.

Paskutine Savaite!
Išimtinas Rodymas New Yorke!

Dvi puikios Sovietinės Filmos

SIX P. M.
NAUJA MUZIKALĖ MEILĖS ISTORIJA

Diriguota Ivan’o Piriev’o. Muzika Tikhon’o Khrennikov’o

vanų nuo Amerikos lietuvių.
Ši Kartą Prašome Tik 

Pasilinksminti
Tačiau šis nėra prašymas 

aukų, o tik pasilisksminti. Vis- 
tiek linksminamės kur nors, 
kada nors. Tai kodėl ne šian
dien, kada tas pasilinksmini
mas duos naudą dideliam tau

tos darbui.
Vasario 16-tos vakarą įvyk

siantis draugiškas vaišių, pa
šnekesių ir pasitarimų pažmo- 
nys, Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., Brooldyne, bus sma
gus ir naudingas dėl to, kad 
jo visas pelnas skiriamas Me
dicinos Instituto fondui.

Padėkite įdėti gerą pradžią 
į tą fondą atsilankymu į pa- 
žmonį. Pakvieskite ir kitus pa
sivaišinti - pasilinksminti čio
nai, su nauda Lietuvos žmo
nėms.

Iki pasimatymo šio šeštadie- 
vakarą, Laisvės salėje!

Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto 
Brooklyno Skyrius

nio

Pagiriomis po “Šventes”

Dešimtį dienų užsitęsęs 3,- 
500 darbininkų streikas New 
York o porte pasibaigė vasario 
13-tą, sugrįžo darban 14-tą. 
Laivelių savininkai, pagaliau 
sųtikoi perduoti bylą arbitra- 
cijai, kaip to reikalavo darbi
ninkai, ILA Lokalo 333-čio 
nariai. Unijistus derybose at
stovaus Lokalo 333 preziden
tas, kapit. William Bradley, 
James P. McAllister — savi
ninkus, Edward F. McGrady 
—arbitrator! us.

Jeigu nebūtų buvę susitar
ta, streikas būtų plitęs, įtrau
kiant ir laivakrovius. Interna
tional Longshoremen’s Asso
ciation, kurios dalimi yra ir 
laivelių vairuotojai, 13-tą bu
vo išleidusi patvarkymą lai- 
vakroviams nedirbti prie tų 
laivų, kuriuos pristums prie- 
plaukon užstreikuoti streik
laužių operuojami laiveliai.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker skelbia tu
rįs žinių, kad majoras O’Dwyer 
buvęs paliepęs Gaisra^esybos 
Departmental siųsti žmones 
streiklaužiauti laivukuose. Vien

tik iš vieno precinkto buvę pa
siųsti 5 žmonės dirbti virėjais 
užstreikuotuose laivukuose. 
Aišku, jie nebūtų virę tik sau.

Naktiniai kliubai turėję 
apie $750,000 nuostolio dėl 
turėjimo būti uždarytais perei
tą antradienį. Nestebėtina, 
kad biznierių delegacijos su
skubo pas majorą, o majoras 
po tų delegacijų suskubo at
šaukti sustabdymą biznio.

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,

ketvirtadienį 
bausmės antru kartu 
šį kartą iki vasario

Klein, gynęs federa- 
kaltintuosius

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Komunistų Kliubo susi
rinkimas įvyks Vasario 19-tos vaka
ro 8 vai., 419 Lorimer St. Turėsime 
žymų svečią kitatautį ir rinkimus 
sekcijos konvencijon. Visi būkite.—
Valdyba. (40-41)

PARDAVIMAI
NEPAPRASTA PROGA ĮEITI 

Į BIZNĮ.
Mažai vartoti: Hofman prosijama 

mašina, šėpos su "sliding” stiklo du
rimis ir kiti siuvėjui reikalingi įtai
symai parsiduoda už žemą kainą. 
Dėl daugiau žinių rašykite ar as
meniui kreipkitės vakarais: P. J., 
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steiėius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių. 

padarau 
paveiks- 
krajavus

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais, o sekmadieniais visą 
dieną.

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

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St*. 
BROOKLYN 6, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN Ą. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tars* Harrison tr Marcy Arta.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) o 4 p -m-
Trečiadieniais > t. į, 
Penktadieniais ) 1

Vaikų Ilgy specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Visi džiaugiasi, kad laivelių > tail Dry Goods Association, 
darbininkų streikas baigtas, tarė atmokėti tiems, kurie 
Bet į buvusią to streiko vardan 
iššauktą visuotiną “šventę,” at- 
sinešimas labai ne vienodas. 
Yra sakančių “ir taip gerai ir 
anaip neblogai.” Ir yra labai 
pykstančių. Prieš pykstančiuo- 
sius pasiteisinti dabar vaidina
ma politinė žaismė, panaši tai 
daugelio prisimenamai “eina 
žiedas per rankytes, per ranky
tes.” O tu, gerbiamoji visuome
nė, spėk, kas turi žiedą. Ir gir
disi piktų: “Tu pradėjai, tu 
pradėjai.”

Majoras O’Dwyer kaltino fe- 
deralę vyriausybę, kad ji taip 
supainiojusi prieplaukos padėtį, 
jog jam ėmę 24 valandas atnarr 
plioti. Jam buvusi neišvengia
ma užduotis skelbti šventę. 
Lawrence C. Turner esąs atsa- 
komingas. Pirmadienį miestui 
bebuvo likų tik 500,000 tonų 
aliejaus, tik ketvirtadaliui die
nos,” sakė O’Dwyer.

Darbininką Nuostoliai.
Tebepyksta daugelis iš 2,000,- 

000 darbininkų, kurie dar nėra 
užtikrinti, ar jiųms bus moka
ma už prarastas darbo valan
das.
) Penkiolika departinentinių 
krautuvių, organizuotų i Bė

nu- 
bū-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

į LITUANICA

veiksmų.” 
mažmeno- 
patarnau- 
nuostolių 

Vien
atskirai ro-

„ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

<

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

tų dirbę antradienį.
Dar tebebuvo nenustatyta, 

ar užmokės teatrų aktoriams ir 
darbininkams.

Biznio Nuostoliai.
New Yorko Prekybininkų 

Taryba atsišaukė į majorą “vi
suomet ateityje susilaikyti nuo 
tokių nepramatytų 
Aprobuojama, kad 
mis parduodantis - 
jantis biznis turėjęs
mažiausia tris milionus. 
drabužių centras 
kuoja savo nuostolį siekiant 5 
milionus.

Sunkus Darbas.
Laivyno leitenantas John D. 

Colihan, buvęs komandiruotas 
vadovauti laiveliui su laikinąja 
įgula laike streiko, sakė laik

raštininkams, kad laivelių dar
bininkai “atlieka aukštai lavin
tą ir tikrai sunką darbą.” Jis 
sakė, kad jie dirba sunkiose są
lygose, be moderniškų instru- 
fnentų, turi vaduotis “spėji
mais ir Dievo valia.” Reiškia, 
dirba pavojuje, o vis tebegavo 
67c iki $1.10 per valandą mo- 
kesties.

Colihan sakė, kad šimtai jū
rininkų jau buvę paruošti vai- 
ruotMaivelius.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

>

STANLEY

PK-.

■

B The Fall of Berlin”
Judis, kurio pasaulis 6 metus laukė, šimtai sujaudinančių scenų. 

Atdara nuo 8:45 A. M.
7th Avenue tarp 41 ir 42nd Sts. 
WI 7-9686.

496 Grand Street

Lietuvių Kuro Kompanija

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk Japonus apleidžiant Chiniją! Matyk Korėjiečiu* grįžtant namo! Matyk I^uxem* 
bourgo knnig.ikštės pagerbimą! Matyk Saudi Arabijos Karalių susitinkant Egipto 
Karalių Farouką! Matyk Brazilijos naujojo Prezidento įkurtuves! Matyk pirmąjį Chini- 
jos Kardinolą! Matyk Dešimtukų Maržavimą Franci joj! Matyk Paryžių vėl linksmai 
atrodantį! Matyk įdomią trumpmeną, “Forest Commando“ ir dar naujausius žinių judžius 
Ii viso pasaulio! Puikiausi judžiai mieste 
l’ U P A Q G V NEWSREEL theatreUi III D A U O 1 BROADWAY IR 46 ST.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




