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KRISLAI
Vai, Kaip Apsigavo! 
Mongolų Vienybė. 
Liuosnoriai i Armiją. 
Užsienio Legionas. 
Mūsų Angliškoji Kolumna. 
Bazaras ir Aukos
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Eilė korespondentu iš Lon
dono praneša, kad Mr. Stetti- 
nius ir kiti mūsų atstovai Jung
tinių Tautų Organizacijoj lau
kia, kad Sovietų Sąjunga im
tųsi žingsnių prašalinimui iš 
tos organizacijos fašistų Ar
gentinos.

Keisti tie diplomatai! -Tie 
fašistinę Argentiną priėmė, 
kaipo “demokratinę,” prieš 
Tar. Sąjungos norą. Dabar ap
sižiūrėjo, kad Argentinos fa
šistai ruošė mums smūgį į nu
garą, tai vėl patys neturi drą- 

žygių, bet laukia, 
tą padarytų.

»I

New

Užsienio Legionas

1

Amerikonai

»•

$

Rooseveltienė kalbėjosi su 
Airijos prezidentu O’Kelly.

ORAS. — Bus vidutiniai 
šalta, dalinai apsiniaukę.

sos imtis 
kad kas kitas

mėnesį. Moskvinas lankės 
ir Amerikoj.

kaip tai lenkus, j u 
ir kitus.

New York. — Nuskendo 
anglinis Jason laivas, susi
dūręs su kitu laivu.

• Manila.
nusmerkė sušaudyt du japo
nų oficierius už jankių be
laisvių žudymą.

Lietus at sniegas, šios gražuolės buvo pikieto linijoje 
prie Western Union būdingo, New Yorke, kovoti už 
geresnes algas ir prieš uždraudimą pikietuoti. Vienin
gumu ir veiklumu streiką laimėjo. Merginos yra narės 
American Communications Association, CIO.

Sugrįžus mūsų jaunuoliams 
iš karo tarnybos, sustiprėjo 
redakcinės spėkos. Dienraštyj 
Laisvėj turime anglų kalboj 
kolumną. Tėvų yra pareiga 
atkreipti jaunimo atydą į ją. 
Pratinkime juos skaityti tą ko
lumną ir paraginkime parašy
ti atsiliepimų.

daužė lempas ir baldus. 
Amerikonai negynė nėščios 
Greenbergo žmonos, kuo
met ją vokiečiai stumdė.

Toks
būtų tikra gėda mūsų kraštui 
ir ginklą nešiojantiems pilie
čiams! Francija turėjo tokį 
užsienio legioną, kuris buvo 
organizuotas iš visokių valka
tų ir svieto padaužų. Tas le
gionas jokios garbės nedarė 
Francijai ir neišgelbėjo jos 
nuo pražūties.

Steele rašo iš 
kad Vidurinė 

apie 180,000 ket-

■ •

Shanghajaus, 
Mongolija, 
virtninių mylių plotas, gal bū
ti atsiskirs nuo Chinijos ir pri
sidės prie Mongolijos Liaudies 
Respublikos.

Sako, kad generolas Chiang 
Kai-shekas tam priešingas. Bot 
kodėl būti priešingam ? Kodėl 
neleisti mongolų liaudžiai apsi- 
vienyti į vieną valstybę ? Kodėl 
prieštarauti tautos vienybei ?

Washingtonas paskelbė, kad 
į penkis mėnesius laiko dau
giau, kaip 500,000 Amerikos 
jaunuolių liuosa valia stojo į 
karinę tarnybą. Tas parodo, 
kad į metus liuosnorių bus 
apie 1,500,000. Tas dar kartą 
įrodo, kad mūsų šalyje nėra 
reikalingas verstinas kareivi?.- į 
vi m as.

Taipgi ir tą įrodo, kad >-a-' 
Įima greičiau paleisti iš karo 
tarnybos tuos kareivius ir jū
reivius, kurie verstinai 
paimti į karo tarnybą 
karo.

Turčių spauda, kaip
York Times, pradėjo šaukti, 
būk Amerikai reikalinga su
daryti “Užsienio Legionas.” 
Įrodinėja, būk liuosnorių yra 
negana, kad armijos reikią di
delės, karo laivyno ir orlaivy- 
no taipgi, tai pataria organi
zuoti “Užsienio Legioną.” Į tą 
legioną siūlo imti visokius pa
bėgėlius, 
gosi avus

OPA pataria nenumesti ra- 
cionavimo knygelės No. 4, 
kurioj No. 39 ženklelis ant cu
kraus pasibaigia su 30 d. ba
landžio. Knygelę galima pasi
laikyti, ji daug vietos neuž
ima, bet kas iš to, kad žmo
nės vis vien cukraus negauna, 
nes jį suslėpė spekuliantai 
ir laukia dar didesnio kainų 
pakėlimo.

Už kelių dienų įvyksta dien
raščio Laisvės metinis baza- 
ras. Tai metinė “šventė.” Ne 
vien vietos lietuviai susidomė
jo bazaru, bet ir iš toliau. Štai 
Simanas Janulis, sekretorius 
LLD 11 kp., iš Worcesterio pri
siuntė listą su aukotojų vai
dais ir $17.50 aukų. Jis rašo, 
kad bazaras jiems per toli, 
asmeniniai * negali dalyvauti, 
bet su parama neatsiliko. Bra
vo, draugai!

Darbo
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

ANGLIJOS MOKSLININKAI SMERKIA i Kongreso 
ATOMINIŲ “RAGANŲ” MEDŽIOKLĘ "

Ablavos Kanadoj prieš Tariamus 
Atominius Šnipus Yra Karinis 

' Kurstymas prieš Sovietus

Bow del
--------------------------------------------- --------B

Komitete Prasidėjo 
Kainų Apribavinto

Trasiai Reikalauja Panaikint 
Kainų Kontrolę; 95% Piliečių 

Stoja už Kainų Administraciją
London. — Anglijos mok

slininkų Konferencija dėlei 
Mokslo ir Žmonijos Gerovės 
sekmadienį pasmerkė su
ruoštas Kanadoj ablavas 
prieš vadinamus atominės 
jėgos šnipus. Kalbėtojai 
konferencijoj pareiškė, kad 
jeigu Anglija ir Amerika 
būtų pasidalinusios su So
vietais žiniomis apie atomi
nę bombą, tai nebūtų su
ruošta ir ta medžioklė prieš 
“atomų raganas.”

L. J. Solley, darbietis An
glijos seimo atstovas, pažy
mėjo, kad tariamų atominių

Kanadoj Kvočiama 
Keliolika Žmonių 
Dėl Atom-Sekretų
Ottawa, Canada. — Per 

buvo kelias paskutines dienas Ka- 
laike nados valdžia suėmė bent 

15 asmenų ir kvočia juos 
pagal įtarimus, kad jie, gir-’ 
di, išdavę atominės jėgos 
slaptybes “vienos svetimos 
šalies pasiuntiniams ir kai 
kuriems neįgalintiems as
menims.” Nuožiūra meta
ma ant prekybinės Sovietų 
misijos. Jungtinių Valstijų 
Federalių Tyrinėjimų Biu
ras (FBI) atsiuntė daugiau 
'savo seklių į Kanadą tęsti 
lablavoms prieš vadinamus 
tos slaptybės išdavikus.

Nevykdomi Potsdamo- 
Berlyno Konferenci

jos Nutarimai
Potsdam. — Jau turėjo 

būt įvykdyti Berlyno - Pot
sdamo konferencijos nutari
mai, padaryti prez. Truma- 
no, Sovietų premjero Stali
no ir Anglijos premjero. 
Bet žymioji tų nutarimų 
dalis neįvykdyta, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas. Dėl to jis kalti
na ypač Franci jos priešini
mąsi.

Tas korespondentas, be 
kitko, nurodo, jog per pus- 

!metį po konferencijos turė
jo būti išsklaidyta stambio
ji trustinė Vokietijos pra
mone ir pervestas Sovietam 
ir Lenkijai tam tikras nuo
šimtis fabrikinių įrengimų. 
Bet tatai vis atidėliojama.

VISUOTINAS STREIKAS 
LANCASTER?™, PA.

Lancaster, Pa. — Darbo 
Federacijos unijos Lancas
ter mieste paskelbė visuoti
ną streiką paremti gatveka
rių ir auto-busų kondukto
riams, streikuojantiems jau 
12 dienų. Tuo tarpu pa
likta dirbti tiktai miesto 
vandens darbininkai, laiš
kanešiai ir gaisrininkai.

Sekmadienį policija už-

šnipų gaudymas Kanadoj 
kenkia mokslui ir yra dalis 
“propagandos prieš Sovie
tus, o prie to prisideda tūli 
Anglijos ministerial.” Prof. 
Bernai, Mokslo Darbuotojų 
Sąjungos vice-prezidentas, 
įspėjo, kad atominiai sekre
tai žymiai pablogino santy
kius su Sovietais.

NACIAI TEBEVARO 
PROPAGANDA AME

RIKONU SRITYJE
Erlangen, Vokietija. — 

Vokiečiai čionaitinio uni
versiteto studentai atvirai 
kalba apie Vokietijos “gar
bę praeityje” ir garsiai pa
reiškia viltį, kad Vokietija 
atgimsianti kaip galinga 
valstybė su “sprendžiamuo
ju balsu Europoje,” kaip 
rašo New Yorko Times ko
respondentas Drew Middle
ton. Dauguma studentų yra 
buvusieji Hitlerio armijos 
kariai ir jie su pasididžia
vimu šnekasi apie nacių 
ketverių metų karo žygius 
prieš Rusiją, Jungtines Val
stijas ir Anglija. Jie sako, 
“kareivių partija” perims į 
savo rankas politinę galią 
nuo dabartinių senių ir gir
di, taip sutvarkys dalykus, 
kad “pan-germanizmas” pa
kils pasaulyj.

Nuteistas Buvęs Bosto 
no Majoras Curley

Washington, vas. 18. — 
Federalis teismas nuteisė 6 
iki 18 mėnesių kalėjiman 
buvusį Bostono majorą J. 
M. Curley, demokratą kon- 
gresmaną. Jis buvo atrastas 
kaltu, kad su dviem savo 
bendrais naudojo paštą ap- 
gavingiems tikslams. Jie 
kreivai išgavę $60,000 iš tū
lų kompanijų, kurioms ža
dėjo išrūpinti karinių dar
bų kontraktus. Curley taip 
gi turės sumokėt piniginę 
baudą.

molė streiko pikietininkus 
)rie gatvekarių ir busų dar

žinių, skindama kelią 32 
streiklaužiams. Keli darbi
ninkai sužeisti ir du unijos 
/adai areštuoti.

L

Washington. — Jungtinių .ekonominio pastovumo dL 
Valstijų kongreso komite-1 rektorium ir jam pavesta 
tas piniginiais reikalais pir- vykdyti naująją prez. Tru* 
madienį pradėjo ■ svarstyt įmano programą dėlei algų 
klausimą, ar palaikyt Kai- priedų darbininkams ir de- 
nų Administraciją po šių lei kainų pakėlimo.
metų birželio 30 d. Mono- ’ Minimo kongresinio komi- 
poliniai fabrikantai ir di-'teto pirmininkas, demokra- 
džiųjų farmų savininkai tas Brent Spence, sako, 
per savo atstovus kongrese “žmonės iš visų šalies kam- 
reikalauja panaikinti tą'.pų atvyksta čia liudyti” 
įstaigą ir duoti jiems lais- !kas liečia kainas ir “95 nuo- 
vą valią kelti kainas. Ches- šimčiai laiškų ir telegramų 
ter Bowles, buvęs kainų ad- reikalauja palaikyti Kainų 
ministratorius, stoja už ! Administraciją.” Dėl to bus 
kainų kontrolės palaikymą, smarkių ginčų komitete ir 
Dabar jis paskirtas ūkinio-i kongrese.

Pažangesnės Parti jos 
Laimėjo Belgijos 
Seimo Rinkimus
* ___________

Brussels, Belgija, vas. 18. 
—Belgijos seimo rinkimuo
se sekmadienį socialistai 
laimėjo 68 vietas, komunis
tai 29 ir liberalai 18, pagal 
dar nepilnas balsavimų pa
sėkas. Krikščionys demo
kratai pravedė į .seimą .85 
savo atstovus, taigi 30 ma
žiau už tas tris kairesnią
sias partijas, imanti jų visų 
atstovus kartu. Krikščionys 
demokratai - katalikai rei
kalavo pabėgėlį karalių Le-

Amerikos Laivynas Padeda 
Naujam Chiang Kai-Sheko 
Of ensy v ui Mandžuri j o j e

Chungking. — Chiang 
Kai-sheko vidurinės Chini
jos tautininkų kariuomenė 
pradėjo naują ofensyvą 
prieš chinus komunistus 
Mandžurijoj. Jungtinių Val
stijų laivai, pagal ameriko
nų komandieriaus gen. We- 
demeyerio įsakymą, užgirtą 
gener. Geo. Marshallo, ga
bena daugiau Chiang Kai- 
sheko kariuomenės į Man- 
džuriją. Tautininkų ofen- 
syvo vadas generolas Tu Li

JANKIŲ OFICIERIAI SU 
NACIAIS PRIEŠ ŽYDUS
New York Herald Tri

bune korespondentas prane
šė, jog nacių šaika užpuolė 
500 žydų pabėgėlių, apgy
vendintų L a m p e r theime, 
buvusiuose vokiečių, namuo
se, ir amerikonai, koman
duojami leitenantų Roberto 
A. Witto ir William Wom- 
bacherio, grūmodami gin
klais, išblaškė žydus. Witt 
kirto į veidą žydų vadui, M. 
Greenbergui, buvusiam 
Lenkijos oficieriui. Kitą 
kartą amerikonų grupė su 
vokietėmis merginomis įsi
veržė į žydų, valgyklą ir su- 

opėldą grąžinti į sostą. Bet 
jeigu socialistai ir liberalai 
seime laikysis išvien su ko
munistais, tai karalius bus 
atmestas.

Praeit uose rinkimuose 
1939 m. į Belgijos seimą bu
vo išrinkta 73 katalikai, ku
rie tada vadinosi krikščio
niškais socialistais; 64 so
cialistai, 33 liberalai, 17 va
dinamų kraštutinių flam- 
mandų, 9 komunistai ir 4 
rexistai, arba karalininkai.

komanduoja amerikonų ap- 
mokintas ir amerikiniais 
ginklais ginkluotas tauti
ninkų armijas prieš komu
nistus. Chiang Kai-sheko 
valdžia pranešė, kad jie at
ėmė iš ’chinų komunistų 
Liaochung, Panshan ir Ta- 
ian miestus. Komunistai 
organizuoja pasipriešinimus 
tautininkams,’kurie sulaužė 
sutartį dėlei karo veiksmų 
sustabdymo įvairiuose fron
tuose.

APSIVIENIJO FRANKO 
PRIEŠAI ISPANIJOJ

Mexico City. —Ispanijos 
Komunistų Partijos delega
cija Meksikoj pranešė, kad 
Ispanijos Demokratinei Są
junga apsivienijo su komu
nistais bendrai partizaniš
kai kovai prieš Franko fa
šistinę diktatūrą.

G. MOTORS GINČIJASI 
SU UNIJA DEL PIR
MENYBIŲ DARBE

Detroit. — Pranešama, 
kad sutartį tarp General 
motors ir CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos trukdo 
tiktai klausimas, kuriems 
darbininkams pripažint, pir
menybes dėlei pasilaikymų 
darbe ir paaukštinimų. Uni
ja reikalauja pirmenybės 
tiem, kurie ilgiausią laiką 
dirba. O General Motors 
nori duot pirmenybes ir pa
aukštinimus pagal savo pa
sirinkimą tokiem, kurie bu- 
vo naudingiausi bei palan
kiausi samdytojam.

Unija reikalauja pusdvi- 
dešimto cento algos priedo 
per valandą; korporacija 
siūlo pusdevyniolikto cento. 
Unijos vadai sako, jog dėl 
to cento galima būtų susi
tarti, jei ne ginčas dėl pir
menybių.

Mirė Garsus Rusų 
Aktorius Moskvinas

Maskva. — Mirė Ivanas 
M i c hailovičius Moskvinas, 
vadovaująs Maskvos Meno 
Teatro aktorius, 72 metų 
amžiaus. Jis buvo ir Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios da
rybos (seimo) narys. Mos
kvinas ypatingai pasižymė
jo kaip Al. Tolstojaus, Mak
simo Gorkio ir A. Čechovo 
dramų vaidintojas ir kaip 
dviejų Rusijos gentkarčių 
aktorių mokytojas. Sovietų 
vyriausybė savo lėšomis pa
laidos Moskviną, o jo žmo
nai paskyrė '25,000 rublių ir 
dar 150 rublių pensijos per

NUMATO ATOMINĮ KARĄ 
UŽ 10 BEI 15 METŲ

Chicago. — Trečias Pa
saulinis karas įvyks už 10 
iki 15 metų, jeigu atomines 
jėgos kontrolė nebus iš
traukta iš kąrininkų rankų, 
pareiškė atominis moksli
ninkas profesorius Harol
das C. Urey, tarptautinės 
Nobelio dovanos laimėtojas. 
Urey, vienas iš specialistų, 
dalyvavusių atominės bom-
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In the Eastern States.
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Elektros Kompani
jos Reikalauja Tuoj 
Pabranginti Kainas

Washington.— Didžiosi 
elektrinių įrankių kompai 
jos General Electric 
Westinghouse stengiasi p 
spirt valdžią, kad pin 
“tinkamai” pakeltų jų d 
binių kainas, o tik tada, 
di, jos sutiks pridėt apie 
nuošimčių algos 175, 
streikuojančių savo darbi
ninkų, CIO unijos narių. 
Unija reikalauja ne nuo
šimčiais pakelti darbinin
kams algą, bet pridėti po 1E 
ir pusę cento valandai. To
kį priedą unija jau išgavc 
iš General Motors elektri
nio skyriaus. ,

Ragina Jungti Valstijai 
Naudot Hitlerinius Ka

rinius Išradėjus
Berlin.— Profesorius 1 

ger Adams, moksliniu 
amerikonų komandos pata 
rėjas Vokietijoje, pareiškė 
jog Amerika turėtų perga 
benti sau ir naudoti ka 
niams išradimams ir tokiai 
karinius vokiečių moks 
ninkus, kurie buvo žino 
kaipo Hitlerio bendrada 
biai arba nacių organiz 
jų nariai. Adams pasakoje 
kad Sovietai, Anglija' 
Francija, girdi, naudoja .i 
to plauko vokiečius mokf 
ninkus, kurie “dirbą valė 
nėję tų kraštų kontrolėje.”

bos išradime, pareiškė 
sario 17 d.:

“Per kokius 5 metus a 
desperatiškas laikas d 
atominės jėgos. Tada 
negalima bus sulaikyti 
klavimosi lenktynių a 
niais pabūklais, o Jun 
Valstijos jau pradėjo 
lenktynes.”
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Amerikos Zonoj Vokietijoj Muša Žydus
/.Kada lenkai fašistai užpuldinėjo žydus Lenkijoj, tai 

tuo pasinaudodama turčių spauda bandė niekinti dabar
tinę demokratinę Lenkijos valdžią.

Bet kas darosi amerikiečių okupuotoj Vokietijoj, 
kaip ten naciai ir tūli amerikiečiai kareiviai puola iš
retintus žydus, tai net baisu! Štai Mr. Homer Bigart 
rašo iš Vokietijos New York Herald Tribune apie bai
sius dalykus Lampertheim srity j.' '■ •

Amerikos kapitonas G. Betts sako, kad daug Ameri
kos kareivių yra anti-semitai, nes jie neturi politinio su
pratimo. Vasario 6 d., ant išvietintų žydų kempės buvo 
hitleriškas užpuolimas. Du vokiečiai atvyko į žydo ap* 
gyventą namą ir pareikalavo išsikraustyti. Jis atsisa
kė, tai jie priminė jam apie pečius, kuriuose haciAi žy
dus degino ir išėjo. .. .

Bet netrukus jie grįžo su grupe vokiečių, pradėjo 
mušti žydus ir mesti laukan. Išmetė net nėščias mote
ris ir senus žydus į gatves. Žydai šaukėsi prie išvie
tintų policijos, bet anksčiau atvyko vokiečių policistai 
ir pradėjo žydus šautuvų kambliais mušti. Vėliau pri
buvo išvietintų žydų policija ir prasidėjo jų tarpe mū
šis. ’ Keli žydai ir vokiečiai policininkai buvo sužeisti.

Pašaukta Amerikos kareiviai padaryti tvarką. Am
erikos kareiviai nieko vokiečiams nedarė, bet varė žy
dus į namus ir vaikė iš gatvių. Vienas Amerikos leite
nantas kirto žydui policininkui. į veidą. Tula Mrs. Ofte- 
dal sako: “Amerikos kareiviai puolė žydus ir vijo į na
mus. Tūli iš jų atstatė šautuvus į žydų apgyventus na
mus ir šaudė, šaudė net į ligoninės langus.”

Kapitonas G. Betts sako, kad Amerikos kareiviai 
už tai “nubausti.” Bet faktas pasilieka labai liūdnas. 
Tas patsai kapitonas sako, kad Amerikos kareiviai su
sidraugavo su vokiečių merginomis naciško nusistaty
mo ir persiima anti-semitizmu. Vienoj vietoj žydai ren
gė šokius, tai Amerikos kareiviai ir vokietaitės atvyko, 
sudaužė lempas, šokius išardė ir orkestrą pasiviliojo į 
savo parę.

SEPTINTASIS LDS 
SEIMAS

Tiesoje (LDS organe) 
skaitome:

“LDS Septintasis Seimas 
įvyks birželio 10, 11, 12 ir 
13 dienomis, Boston, Mass.

“Šeiminiai p a r e n g i m ai 
įvyks sekamai:

“Sekmadienį, birželio 9, 
šeiminis piknikas — delega
tų pasitikimai.

“Pirmadienį, birželio 
delegatų ekskursija.

“Antradienį, birželio 
šeiminis koncertas.

“Trečiadienį, birželio 12, 
jaunimo šokiai. ■ > •

“Ketvirtadienį, birželio T3, 
delegatų išleidimui bankietas 
ir prakalbos.

“balandžio menesio kuopų 
susirinkimuose jau bus. ren
kami Seimo delegatai; Dabar 
jau laikas prie šio Seimo 
ruoštis, kad pasiųsti kuo 
daugiausia delegatų. Tam 
tikslui kuopos turėtų, sukelti 
fdndus. Apskričiai turėtų sa
vo .kuopoms finansiniai pa- 

; dėti ’ ■■ -; ' » • • * ! • . ■ ' • t * ♦
’ Viskas rodo, kad seimas 
bus įdomus. Bostoniečiai, 
kaip žinia, svetirtgi žmonės 
ir jie ,de$ pastangų’suvyku- 
sius delegatus gražiai pasi
tikti ir svetingai pamylėti.

Laiko iki Seimo pasiliko 
labai mažai — mažiau negu 
trys mėnesiai. Tuo būdu 
LDSiečiai privalo uoliai 
rengtis, kad Septintasis jų 
Seimas būtų ištikrųjų 
sapusiai pasekmingas.

10,
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Ką Amerikoj Veikia Churchill?
Dabar Jungtinėse Valstijose “vieši” Anglijos torių 

vadas W. Churchill. Jis tai Floridoj šildosi prieš saulę, 
tai vėl vyksta į Washingtoną “arbatą gerti” pas prezi
dentą Trumaną.

Mr. Churchill čia nėra atvykęs tik prieš saulę pasi- 
kaityti. Jis atvyko politiniais sumetimais. Tūli Wash- 
ingtono reporteriai sako, kad jo misija veik tokia, kokia 
buvo Hesso’Anglijoj, 1941 metais—sudaryti karo sąjun
gą prieš Sovietų Sąjungą.

Mrss. Joseph and Stewards Alsop mano, kad Mr. 
Churchill tikslas yra sudaryti Anglijos ir Amerikos ka
rinį bloką. Kaip jau žinome, politinis “angliškai kalban
čių” blokas veikia. Politiką turi sekti karinis apsijun- 
gimas.

t Ji

Indija Prašo Maisto
, Jungtinių Tautų Organizacijoj varde Indijos žmonių 

kalbėjo Ramaswami Mudaliar, kuris maldavo Indijai 
maisto, kad Indijos žmonės galėtų išvengti bado mirties.

'■ Jis sakė, kad 1942-1943 metais Indijoj nuo ba^do mirė 
daugiau, kaip 1,590,000 žmonių! šis jo pareiškimas bu
vo smūgis Anglijos imperialistams, kurie sako, kad da-n 
bar bado padėtis susidarė pasekmėj audrų ir sausrų. 
'Pasirodo, kad Indijos žmonės kas metai badauja, nes 
anglai juos apiplėšia ir neleidžia laisvai gyventi.

Mudaliar specialiai prašė maisto iš Sovietų Sąjungos.
Kalbėdamas Sovietų respublikų vardu A. Gromyko 

pareiškė, kad tarybinės respublikos, kiek tik galės, nuo
širdžiai pagelbės Indijos žmonėms.

Anglija Laikys Lenkų Fašistų Armiją
Britanijos imperialistai nesirengia paleisti lenkų fa

šistų armijos, kurią jie suorganizavo, apginklavo ir už
laiko. Lenkų armijos yra apie 275,000, kuri laikoma An
glijoj, Egipte, Italijoj ir anglų okupuotoj Vokietijoj.

Ta lenkų fašistų armija yra pasirengusi karui prieš 
•demokratinę Lenkiją. Taikos ir draugiškumo reikalai 
neleidžia anglams laikyti tokias fašistų gaujas prieš Len- 

ijos valdžią, su kuria jie palaiko diplomatinius ryšius. 
Britai sau tai pasivėlina viską.

Ta lenkų fašistų armija šimtus teroristų siunčia į 
Lenkiją, kur jie žudo valdininkus ir demokratinius žmo
nes. Lenkijos demokratinė vyriausybė įteikė Anglijai 
protestą, reikalaudama paleisti tą fašistų anųiją, bet 
britai su.protestu nesiskaito.....

JŲ “ŽYGIS” PAGIMDĖ 
PIšš...

■ Garsas (yas. 14 d.) rašo: 
h “Nežiūrint visų pastangų 
išgelbėti Švedijoje prisiglau
dusius baltiečius nuo išdavi
mo bolševikams, vis dėlto de
mokratinė Švedijos .vyriausy
bė savo sprendimo nepakei
tė. Išdavė bolševikams netik 
sveikus, bet ir sužalotus, ba
do streiku pakirtusius savo 
sveikatą vyrus. Tų baltiečių, 
kurių tarpe randasi 8 lietu
viai, nusikaltimas yra tame, 
kad jie gindami savo žemę ir 
savo šalių laisvę ir nepri
klausomybę nuo okupantų, 
įkrito nemalonėn bolševi
kams. štai tau ir Atlanto 
čarterio principų įgyvendini
mas !”
Dėl šito klerikalų “atsi

dūsėjimo” tenka pasakyti 
keletas žodžių. Visi atsime
name, kai praeitų metų 
lapkričio mėnesį lietuviški 
kryžiokai kėlė kačių koncer
tą, reikalaudami Švedijos 
vyriausybę neleisti Sovie
tams pasiimti “baltiečius” 
hitlerininkus. Jurgėla šau
kėsi Hearsto pagalbos. Pa
starasis stojo kryžiokams 
talkon. “Visuotiname kon
grese” Chicagoje taipgi bu
vo priimtos rezoliūcijos ir 
siuntinėjamos į visas pasau
lio dalis, kad tik išgelbėti 
“baltiečius” h i t .1 erininkus. 
Tame, kongrese, beje, ir po 
jo buvo skelbta, >jog, girdi, 
“baltiečių” hitlerininkų at
eitis išspręsta: jie pasiliksią 
Švedijoj!

Durniams tasūi cyptelėji- 
mas tuomet atrodė “milži
niška pergale prieš bolševi
kus.” ’ /i

Bet kas gi iš tikrųjų pa
sirodė? Pasirodė tas, jog 
baltiečiai hitlerininkai iš 
Švedijos buvo paimti ir iš
gabenti ten, kur jie turi bū
ti.

Tai dabar pripažįsta 
kryžiokų spauda ir dėl 
kaltina Atlanto Čarterį.

Bet tai -ne viskas!
Paminėtieji “baltiečiai”, 

skelbia Garsas, nusikaltę 
yra tame, “kad jie, gindami 
savo žemę ir savo šalių lai
svę ir nepriklausomybę nuo 
okupantų^ įkrito nemalo
nėn bolševikams.”

Tai šlykštus melas, kokį 
tegali atlikti tik lietuviškų 
kryžiokų redaktoriai. Pami
nėtieji “baltiečiai” tarnavo 
hitlerinėje armijoje ir jie 
kovoja ne už savo? šalių lais
vę ir nepriklausomybę, bet 
prieš .savo šalių laisvę ir ne
priklausomybę. Jie tarnavo 
budeliui Hitleriui ir jo kru
viniems sėbrams. Jie padė
jo vokiečiams, barbarams 
žudyti Pabaltijo''.tautas, jų 
geriausius • sūnus ir dukte
ris. '

Už tai Tarybų Sąjungos 
vyriausybė ir 1 pareikalavo 
grąžinti juos į Tarybų Są
jungą,/— grąžinti kaip kri
minalistus; kaip nusikaltė
lius Tarybų Sąjungos •tau
toms,, ' ?•

Dėl to “baltiečiai” „neno
rėjo grįžti, tikėdamiesi' (bū
dami Švedijoj), išsisukti 
nuo atsiskaitymo už tai, ką 
jie atliko.

Prastai dabar,jausis hit
lerininkų advokatai, — tie 
bliovikai, kurie su Hėarsto 
pagalba siekėsi* kaip nors 
išgelbėti kriminalistų gau
jų! ________
NUBAUSTI ŽMOGŽUDĮ 

POLICMANĄ!
Laisvėje jau buvo minėta, 

kad netoli New Yorko did
miesčio, Long Islando mies
telyj Freeporte, policmanas 
Joseph Romeika (pavardė 
atrodo lietuviška) mirtinai 
nušovė negrą kareivį, jo 
brolį karo veteraną ir su
žeidė negrą jūreivį, 
trys buvo broliai.

Visi buvo suvykę pasi-

Visi

džiaugti tuo faktu, kad jie 
išliko gyvi ir sveiki. Bet at
ėjo baltasis šovinistas polic- 
manas ir du broliu nušovė, 
o vieną pašovė!

Policmanas teisinasi, būk, 
girdi, nušautas is karys 
Charles R. Ferguson, grą- 
sinęs policmaną pašauti, 
tačiau faktas pasilieka fak
tu, kad nei vienas, nušautų
jų neturėjo ginklo, — jiedu 
buvo neginkluoti. Neigi su
žeistasis brolis, Juozas, tu
rėjo jokį ginklą, neigi ket
virtasis^ kurio Romeika-ne
suspėjo nušauti, turėjo gin
klą! :

Ginklą teturėjo tik Ne
manas Romeika-ir jis jį pa
naudojo nuvarymui į kapus 
dviejų jaunų vyrų; trečią 
pasiuntė į ligoninę;

Žmonės, kurie matė visą 
dalyką, liudija, kad polic
manas Romeika nušovė 
tuodu negrus be jokios rim/ 
tos priežasties — tik dėl to,; 
kad jie negrai! '

Tačiau .Nassau kaųntės 
prokuroras James N. Geh
rig bando visą; dalyką ; už- 
mozoti ir .atsisako pravesti 
specialius užmušėjystės ty
rinėjimus.

Daily Worker teisingai 
sako: policmanas Romeika 
privalo būti kuoveikiausiai 
suareštuotas.

G u b e r n atorius Dewey 
privalo įsikišti ir atitinka
mai ištirti visą reikalą ir 
kaltininką nubausti.

Negrų “gheto” Freeporte 
privalo būti panaikintas ir

(Tąsa 3-m e, pusi.)

Ta Amžinoji Chinija
Rašo Jonas Kaškaitis

Šiuomi labai’ noriu at
kreipti visų dėmesį į vieną 
žymėtiną dalyką. Laisvėje 
jau pora savaičių kaip eina 
smulkmeninga chiniško ro
mano “Akimirka Pekine” 
peržvalga. Originaliam sa
vo kūriny Lin Jutangas pa
tiekia mums savo gimtojo 
krašto audringą epopėją.

Dalykas n e a p s a komai 
įdomus ir labai svarbus ži
not ir suprast kiekvienam. 
Pasaulis . labai susiaurėjo. 
Daugelis mažai kada girdė
tų vietovių aiškiai atsisto
ja prieš mūsų akis. Žmonės, 
seniau atsilikę ir nukamuo
ti, eksploatacijos užplukti, 
“laukiniai” ir “puslauki
niai” žmonės drąsiai ir at
kakliai reikalauja sau žmo
niškų teisių ir laisvės!

Chinijai lemta suvaidinti 
paminkliškai istorinį vaid
menį. Amžinoji Chinija, 
amžiais kentusi liaudiškoji 
Chinija, tartum tas apkerė
tas milžinas, jau atbudo ir padaryt ir būtų išėjusi mil- 
raivosi. Atbunda ir amžino- žiniška knyga, kuri nebūtų 
ji jos kaimynė Indija —In- ! galėjusi sutilpti į siaurus 
dostanas, taipgi ir Burma, 'Laisvės rėmus. Išleist kny- 
Siamas, Indonezija. Visur 
liaudis kelia galvą ir 
na pečius...

Todėl kiekvienam

ginalusis romanas, kuo to
lyn, tuo eis įdomyn. Ir jūs 
gyvai pamėgsite teigiamuo
sius herojus ir tipus, pa
mėgsite visą tą kantrią, 
darbščią daugmilioninę Chi- 
nijos liaudį. Tik skaitykite 
ir temykite: tai svarbiau
sia. Pašvęskite kas diena 
po tą 'keletą minučių. Išsi- 
kirpę laikykite peržvalgos 
skiltis, kad paskui būtų ga
lima geriau susivokti su tais 
chiniškais vardais ir tūlo
mis smulkmenomis.

Žinoma, peržvalga tėra 
tik peržvalga. Tai nėra ro
mano vertimas. Bandžiau 
jo turinį paduot suglaustai 
ir sutrumpintai. Iš visos di
džiulės trijų tomų knygos 
pasidarė tik koks trečdalis. 
Toks sutrumpinimas, aųsku, 
sumažino romano vaizdin
gumą ir grožinę jo vertę. 
Bet kitaip ir negalima buvo 
daryt. Originalo žodiškas 
vertimas būtų buvęs sunku

kruti-

ir 
to
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___ ____ ____  reikia 
plačiau apsidairyt ir pažint 
tolimesnius savo kaimynus. 
“Akimirkos Pekine” per
žvalga supažindins jus su 
istorine Chinijos panorama. 
Skaitykite ją atsidėję ir dė
kitės galvon. Žinau, aprašy
mas iš pradžių ne vienam 
pasirodys nepaprastas, sve
timas, neįdomus. Girdi, kam 
čia man galvą laužyt, kūs 
ten dedasi kokioj Chinijoį,. 
Ir čia pat panosėj tiek ir 
tiek įvykių,—tik spėk rai
tytis ...

Tiesa. Įvykiai visur kun- 
kuliuote kunkuliuoja. Ir 
kiekvienam reikia mokėt 
atitinkamai orientuotis ir 
reaguot. “Akimirkas Peki
ne” peržvalga, ?kaip ir ori-
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Nuremberg Evidence 
Indicts Smetona' 1

While Nazi financed and arm
ed. agents swarmed over Lith
uania in 1939, the late Antanas 
Šmetona, head of the govern
ment then, did nothing to stem 
the fascist tide, but tried to 
work out a deal with the Hitler
ite hirelings which would save 
for him some position of power 
—even if only as lackey to the. 
Germans. Many t Lithuanian 
newspapers in the past had 
charged that Smetona was wil
ling i to hand Lithuania over 
to :the Germans. The correct
ness of the charge is now con
firmed by documents uncovered 
in Nuremberg.

The charge of the Smetonite 
partisans in America that the 
erstwhile Fuehrer of Lithuania 
was a victim of the Russians 
na. longer has . any validity.’ It 
revealst itself ‘noty as an effort 
to • conceal • the- traitorbus role of 
one who claimed to guide the 
destinies of a nation.

Reside unmasking the fascist 
dictator, the documents disclose 
the extent of Nazi penetration 
in Lithuanian political life just 
prior to the outbreak of the 
Second World War. A trusted 
general, head of the Lithuanian 
army, is shown as being groom
ed by the Nazis as Lithuania’s 
“democratic” leader.

Americans Have These 
Documents

Buried among the tons
Nazi documents in possession 
of American prosecutors at 
Nuremberg is much evidence 
that reveals Antanas Smetona 
as a man who tried to sell out 
his country in exchange for to
ken authority under the Ger
mans. This is quite different 
from the tall tale that the 
League for the Liberation of 
Lithuania has tried to put over 
on the American Lithuanian 
public and the American pub
lic in general. They have tried 
to pawn off the dictator as a 
benevolent personality, a vic
tim of “bolshevik infamy.” Up 
to this very day the League for 
the Liberation of Lithuania 
is sending out material in 
which Antanas Smetona is re
garded in reverence. Some of 
this stuff is being sent to mem
bers of our Congress and Se
nate and is intended to create 
the impression that the late de
posed dictator had only the in
terests of “independent” Lith
uanian at heart.

Heidrich Letters Implicate 
Christian Democrats

But an exchange of letters 
between Ribbentrop and the 
hangman Heidrich, who was 
erased in Czechoslovakia, cre
ate an entirely different picture 
regarding the “Tautos Vadas.” 
This evidence was brought to 
light by Jonas Shimkus, a Lith
uanian - correspondent, now in 
Nuremberg. There is much

of

Tilsit and through agents at 
Klaipeda (Memel). Furthermore 
they had requested money and 
arms and received them from 
;the Germans. Heidrich made it 
clear, however, to Ribbentrop 
Ithat the supporters of Voldema
ras had little in common with 
their former chief. Collaborat
ors from the ranks of the 
Christian Democrats were ga
thering around the supporters 
of Voldemaras, Heidrich also 
pointed out.
Smetona Tries To Make Deal 

With Hitlerites
In the meantime, Shimkus 

reveals, Sfnetona was becoming 
aware of Germany’s intentions 
and tried to work out a deal 
with the Hitlerites. He took no 
steps to squelch the German in
spired and financed anti-Lith- 
uanian movement. Instead, he 
sent the ill-famed Škirpa, 
among other agents, to conduct 
negotiations with the Hitlerites.

Here Shimkus makes a very 
important observation. He 
says:

“The aim of all the reaction
ary forces was the same: To 
hand Lithuania over to the Hit
lerites1 and' from them receive 
some sort of power.”

How the Nazis operated in 
Lithuania is further revealed 
by Heidrich’s letter to Ribben
trop. The hangman had reveal
ed to Ribbentrop that one of the 
officers at Smetona headquar
ters was a trusted Gestapo 
man.

“This only confirms what we 
knew about the Kubiliunases 
and the Piraguses,” Shimkus 
notes. “Smetona’s flight indi
cated where his inspires came 
from.”

General Raštikis Is 
Implicated

But Voldemaras’ name was 
not the only one mentioned hr 
Heidrich's letter to Ribbentrop. 
Heidrich informed Ribbentrop 
that General Raštikis, com
mander-in-chief of the Lithua
nian Army, was becoming ever 
more popular and that it was 
extremely important to en
hance his popularity. “This 
implies that the General was 
marked for leadership of the 
collaborators,” Shimkus re
marks.

Raštikis, who had figured as 
a “democrat,” really had en
joyed considerable popularity 
and was even said to have con
stituted a danger to the Smeto
na dictatorship. Unfortunately, 
as Mr. Shimkus puts it, “there 
were real patriots and true de
mocrats who naively pinned 
their faith in the ‘democratic* 
general, who was none other 
than a Hitler agent.”

Thus, from the evidence un
earthed in Nuremberg, we can 
see that the pro^German Lithu
anians, along with the “demo- 
crotic” Lithuanian general, to
gether with great numbers of

I
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gos pavidale, prie dabarti
nio popieriaus brangumo, 
irgi būtų buvę negalima.

Tai ir pasitenkinau ro
mano peržvalga. Širdingai 
pamilau ir pamėgau roma
no herojus, gyvenau jų gy
venimą. Pamėgsite ir jūs, 
mieli skaitytojai, ir daug ko 
išmoksite. Tik būkite geru
čiai — skaitykite, neapsi- 
leiskite. Man asmeniškai 
bus tai didžiausias atpildas 
už nuoširdžiai įdėtą triūsą 
ir sielos dalelę. Labai gra
žiai dėkui gerbiama j ai Lai-* 
svėš redakcijai už brangią 
laikrašty vietą.

Laisvės Redakcijos Pas
tabai — Laisvės redakcija 
reiškia nuoširdžią padėką 
d. Jonui Kaškaičiui už toki 
didelį darbą, kurį jis įdėjo 
p a r a š y damas “Akimirką 
Pekine,”

evidence here “which concerns •Christian Democrats were con- 
individual countries including spiring to sell their country 
Lithuania,” Shimkus discloses, down the river to the Nazis.

“I was acquainted with two (And what did the ‘Tautos Va- 
such documents both written by ^as” about all this I He sent 
the notorious hangman of the.a^en^s to Hittites to ne- 
Czech people, SS Reichsfuehrer g’otiate a deal with the enemies 
Heidrich. The first letter ad- of Lithuania.
dressed to Ribbentrop is dated
June . 29, 1939. In this message. story which has unfolded in 
Heidrich begs Ribbentrop to Nuremberg, than the Alice-in- 
accord financial aid to support-1 Wonderland versiqn being 

” ’ ’ ’ - spread by the League for the
Liberation of Lithuania.

President Truman in a mes* 
sage to Congress had said: 
“Business can in the future pay 
higher wages and sell for lower 
prices than ever before.”

Big business, however, still 
persists in going against the 
grain of American opinion and 
even against our President in s 
trying to break price controls^ 
boost prices and resist workers, 
demands for higher wages.
-dt. seems that class interests 
are considered more important

How much different is the

ers of Voldemaras and also to 
appropriate a hundred thou
sand lits for a so-called ‘crafts
mens movement’ so as to stir- 
up anti-semitism in Lithuania,” 
Shimkus writes.
In Constant Touch With Nazis

Less than a month later on 
July 19, 1939, Shimkus reveals, 
Heidrich sent a second letter 
to Ribbentrop. In this note the 
Nazi hangman told Ribbentrop 
that the supporters of Voldema
ras were in constant touch with 
the Hitlerites. They had main
tained contact through the me
dium of Nazi secret police Į by industry than the welfare 
headquarters, the Gestapo at of the American people.,



Trečias Puslapis ’

Maskvos Ugnys ŽINIOS IŠ LIETUVOS
‘U’"1 ..... ■-r.T.T’nr1—•

(Laiškas iš Maskvos)
Rūsčios buvo Maskvos 

ugnys 1942—43 metais. Jos 
sublizgėdavo tik' tada, kai 
Maskvai grėsdavo pavojus. 
Tai buvo zenitinių pabūklų 
ir prožektorių ugnys. Jos 
kalbėjo ryžtinga ir aiškia 
kalba: Maskva gyva ir nė 
prieš nieką nenusilenks.

Ir dabar štai vėl pama
čiau Maskvos ugnis. Nuo jų 
švitėjo visas Maskvos dan
gus. Nuo jų švitėjo visas 
miestas, o Kremliaus rubi
ninės žvaigždės, tarsi gy
vos širdys, plakė viršum 
Maskvos tamsiame nakti- 
'niame prasidedančios žie
mos danguje.

Bet Maskvoje galima pa
matyti ir tuos žaizdrus, iš 
kurių sklido ugnys sunkiai
siais Tėvynės karo metais 
Maskvos padangėje.

Gorkio vardo Kultūros 
Parke tebesitęsia visokių 
kovos mašinų ir priemonių 
—trofėjinių ir mūsiškių — 
paroda. Ten dabar greta ne
paprastos gausybės iš fašis
tų atimtos karo technikos 
galima pamatyti ir mūsų 
tarybines kovos mašinas, 
kurios nuo Sverdlovsko ir 
kitų gamyklų praėjo iki 
Berlyno, Vienos ir Pragos, 
triuškindamos galutinai vi
sos Europos ginklų fabrikų 
pabaisas.

Pagal Maskvos upę išri
kiuoti tarybiniai pabūklai, 
pradedant nuo Jono Rūs
čiojo armotų, baigiant mo
derni škiausiomis motori
zuotomis patrankomis, ku
rios kaip riešutus gliaudė 
vokiečių išgarsintuosius 
“ferdinandus.”

Vyria usiasis artilerijos 
maršalas Voronovas, ap
žiūrėdamas “Laro dievo” 
artilerijos pavyzdžius pa
rodoje, stabtelėjęs ties vie
nu pabūklu, pasakė:

—Štai jis sukramtė šim
tus tonų vokiško gelžbeto
nio prie Leningrado.

Rusiškoji artilerija visuo
met garsėjo savo nepapras- 
tomis kovinėmis sa- 
v y b ė m i s. Tarybinė ar
tilerija jau prieš Tėvynės 
karą buvo pasiekusi labai 
didelių kokybinių laimėji
mų. Bet tokia tarybinė ar
tilerija, kokią mes matome 
dabar, išaugo tik Didžiojo 
Tėvynės karo metu. Net di
letantui, nenusivokiančiam 
šiame reikale, palyginus 
priešo pabūklus su mūsų 
pabūklais (o parodoje tai 
galima padaryti), nesunku 
prieiti išvadą, jog mūsų, 
tarybinė artilerija, buvo žy
miai pranašesnė už priešo, 
moderniškesnė, galingesnė. 
Vokiečiai savo prieštanki
nėje artilerijoje gyrėsi va
dinamu “pancerfaustu,” 
kurio ypatingumą sudarė 
ne tiek pabūklas, kiek svie
dinys. Mūsų prieštankinė 
artilerija turėjo kelias rū
šis toldų “pancerfaustu,” 
nuo kurių ir virsdavo iš ko
jų vokiški paprasti ir kara-, 
liški “tigrai.” Milžiniško 
dydžio pabūklai pakinkytais 
traktoriais greičiau dargi 
už pėstininkus prisistatyda
vo “kramtyti” vokiškų tvir
tovių. Tarybinės artilerijos 
judrumas buvo viena iš tų 
labai svarbių ypatybių, ku
rios leido greitai ją sutelk
ti reikalingon vieton.

Štai Škodos fabrikuose 
gaminta mortyra, kuri bu
vo atgabenta Leningradui 
griauti ir ten pasiliko savo 
“uždavinio” neatlikusi, o 
vėliau buvo pargabenta į 
parodą žiūrovams stebinti. 
Bet dabai*, kai pamatėme 
tarybinę panašios rūšies 
mortyrą, tai galima tvirtin
ti, jog dvikovoje mūsiškė

“sukramtytų” svetimąją.
Tėvynės kare labai didelį 

vaidmenį suvaidino ir mi
nosvaidžiai, ir ypač mūsiš
kiai, tarybiniai minosvai
džiai. ,

Čia parodoje galima ma
tyti jų visokių rūšių, prade
dant nuo smulkutėlių, pana
šių į Meno ansamblio sku
dučius ir baigiant 150 mili
metrų, kurio vamzdis jau 
toks aukštas, jog miną ten
ka nebe iš viršaus mesti, o 
iš apačios kišti, atseit, kaip 
į pabūklą.

Bet ypač akių negali ati
traukti nuo legendarinio 
gvardijos minosvaidžio. Čia 
parodoje jie išsirikiavę sto
vi savo katapultas iškėlę į 
viršų, lygiai taip pat, kaip 
prie Stalingrado, prie Miu- 
so, prie Karaliaučiaus. Tik 
sidabriniai “papirosai,” su 
juodais sparneliais galuose, 
dabar ramiai kabo bėgio 
pradžioje ir negirdėti ko
mandos “ugnis.”

Vokiečiai daug suko gal
vas ir, sako, Hitlerio buvo 
per virvutę šokdinami, kad 
surastų ką nors panašaus į 
mūsų gvardijos minosvai
džius. Tie “gudročiai” sura
do kažkokius “nebelverfe- 
rius,” pagaliau pirmą ir 
antrą “fau,” bet jie visi ne
galėjo lygintis su mūsų iš
radėjų sukonstruotu reak
tyvinio veikimo sviediniu, 
kuris “fricams” sukeldavo 
paniką. Baigėsi ir karas, o 
gvardijos minosvaidžių ga
lia pasiliko priešams pas
laptis.

Greta šito nepaprasto mi
nosvaidžio parodoje apstu 
ir kitokių panašaus tipo 
mūsiškių karo mašinų. Jos 
liudija, kaip intensyviai dir
bo mūsų tarybiniai išradė
jai, kurdami ginklus prie
šui sutriuškinti.

Čia, parodoje, galime pa
matyti visų karinės optikos 
ir ryšių priemones, paga
mintas Tarybų Sąjungos 
fabrikuose. Pradedant žiū
ronu ir kompasu, baigiant 
s u d ėtingiausiomis stebėji
mo ir ryšių (radijo, telefo
no, telegrafo) mašinomis— 
visa tai buvo pagaminama 
mūsų darbininkų, sukons
truojama mūsų inžinierių. 
Prie jų galima pastebėti ne
didelės kilmės lentelytes, 
kuriose, žinoma, nėra nuro
dyta nei fabriko pavadini
mo, nei jo vietos, bet tie 
fabrikai yra mūsų šalyje, 
jie dirba ir toliau, jie savo 
gamybą dabar pritaiko tai
kos gyvenimo reikalavi
mams.

Saulutė leidžiasi toli va
karuose. Parodos sargai už
daro vartus. Vakarėjančios 
Maskvos gatvės virte verda 
nuo pėsčių ir važiuotų ju
dėjimo. Niekas nebesidairo 
į dangų, nors jis šiandien 
ypač gražus. Juos traukia 
taikiosios Maskvos ugnys— 
švytintieji miesto pastatai 
ir gatvės, magazinų langai. 
Žmonės linkę pamiršti, kas 
buvo sunku ir negera. Bet 
Maskva niekuomet nepa
mirš, kad dabarties vilio
jantys miesto žiburiai bu
vo laimėti anų žiburių, ku
rių žaizdrus galima matyti 
Kultūros Parke.

Jonas Šimkus.

ATSTATOMOS ELEK
TROS STOTYS

Apie 1,400,000 rublių iš
leista šiemet Tarybų Lietu
vos energetikos ūkiui 'atsta
tyti. Tūkstančių kilovatų 
pajėgumo elektrinė atstaty
ta Klaipėdoje. Respublikos 
sostinė Vilnius jau gauna 
iki 80 nuoš. turimos prieš 
karą elektros energijos. 
Vyksta ir Kauno elektrinės 
atstatymas.

NAUJI PIONIERIŲ DAR 
BIJOTOJŲ KADRAI

iškrovė laivą 53 va
landas ANKSČIAU 

TERMINO

Harvester šapų darbininkai, Chicagoje, išeina iš dar
bo pirmą streiko dieną, skubina pasiimti iškabas ir stoti 
į pikietą. Unija — United Farm Equipment & Metai 
Workers (CIO) — užstreikavo 11 žymiausių tos firmos 
šapų, reikalaujant tinkamo kontrakto ir algų pakėlimo.

DELTUVA ATGYJA
Smetonos laikais Deltu

voj buvo valsčiaus įstaiga; 
Kartą sumanė valsčiaus po
nai ir išsivežė visą krome- 
lį Ukmergėn. Nepatiko 
jiems tas purvinas bažnyt
kaimis. Bet negi prieš vėją 
papusi.

| šį rudenį per užmirštą 
Deltuvą praskrido linksma 

i žinia: — Valsčius • • ja.
atvažiuo-

I vieną dieną valsčius 
JLilUllbll .Ictlloldl. kjIcijJlcll B iiiatvažiavo. Išsyk pasikeitė 

T7" • M7el«»<vI*Te* ' Deltuvos gyvenimas. ĖmėKaip Veikt Prieš Unijas
Federated Press iškėlė aikš

tėn slaptą Amerikos stambių
jų industrialistų susitarimą, 
kaip ir kokiu būdu daryti 
žingsnius prieš darbo unijas.

Stambūs industrialistai, į- 
vairių korporacijų atstovai, 
turėjo slaptus susirinkimus- 
pasitarimus, pradėjo laikyti 
viduryj lapkričio mėnesio ir 
tokie pasitarimai įvyko gruo
džio ir sausio mėnesiais.

Pasitarimai įvyko šauniam 
Waldorf-Astoria viešbutyj, ant 
ketvirto aukšto. Viešbučio de
tektyvai ir kompanijų gink
luoti sargai saugojo kamba
rius.

Viename slaptame mitinge 
dalyvavo viršininkai ir darbo 
santykių vedėjai šių stambių
jų korporacijų: Bethlehem 
Steel, U. S. Steel, General Mo
tors, General Electric, West
inghouse, International Har
vester, Goodyear Tire & Rub
ber, U. S. Rubber, Armour, 
Swift. ir Libby-Owens-Ford 
Glass.

Kad stambiųjų korporacijų 
viršininkai turėio tuos susirin
kimus, ' tai patvirtino ir Gene
ral Electric Korporacijos pre
zidentas Charles E. Wilson, 
kuomet jį klausinėjo Senato 
darbo komitetas, Washimrto- 
ne, vasario 7 d. Jis prisipaži
no, jog dalyvavo Waldorf-As
toria viešbutyj mitinge su “at
stovais nuo mėsos pramonės, 
automobilių išdirbvstės” ir 
kad ten buvo keletas vyrų 
nuo plieno pramonės. Bet sa
kė,' jog jis neatsimenąs, kas jie 
buvę. ■ (

CIO Kaltina Fabrikantus 
Konspiracijoj

Iškilimas į viršų, jog stam
biųjų korporacijų atstovai tu
rėjo slaptus pasitarimus pa
tvirtina CIO (Committee of 
Industrial Organization) kal
tinimą, jog stambios korpora
cijos sudarė konspiraciją prieš 
darbo unijas, kad priverpti 
unijas išeiti į streiką ir tuo 
būdu priversti valdžią leisti 
korporacijoms pakelti kainas 
ant produktų.

Tuoj aus po pirmo minėtų 
korporacijų atstovų slapto mi
tinga, kuris įvyko apie vidurį 
pereito lapkričio mėnesio, Ge
neral Motors Korporacija 
griežtai atmetė United Auto. 
Workers (CIO) unijos pasiū
lymą vesti derybas ir privertė 
apie 200,000 darbininkų išeiti 
į streiką. Tuo pačiu sykiu U. 
S. Steel Korporacija atsisakė 
priimti valdžios pasiūlymą at
naujinti derybas su United 
Steel Workers (CIO) Unija, 
pareiškiant, jog negalima ti
kėtis, kad ką gero duotų to- 
b’mesnis ■ derybų vedimas pa- 
tol, pakol OPA neleis pakan-

veikti skaitykla. Įsikūrė 
v a r t o t oj ų kooperatyvas. 
Valstiečiui nebereikia dėl 
menkniekio bristi Ukmer-Gruodžio 4 d. turėjo įvykti 

svarbus Shipbuilding Stabili- _ ,
zation Komiteto mitingas ir ta- ?en ’,ud?'ls purvyną. Prade- 
me mitinge turėjo būti užgir-J0. Claroą ! _
tas valdžios pasiūlymas, kad 
prie laivų statymo ir taisymo 
dirbantiems darbininkams bu
tų pakelta 18 centų į valandą 
algos. Vadovaujant BethleĮiem 
ir U. S. Steel korporacijoms, 
laivų statymo kompanijų at- Deltuva iškilo į pirmuosius 
stovai ūmai nusisprendė mi- valsčius apskrityje ir prie- 
tinge nedalyvauti. Na, ir to- volių pristatymuos valsty- 
kiu būdu tas valdžios siūlomas bei. 
algų pakėlimas pasiliko neuž- 
girtas iki šios dienos.

darbą suorganizuotas 
valsčiaus Švietimo skyrius. 
Valsčiaus pirmininko drg. 
Vinskaus ir valsčiaus par
torgo drg. Pociaus pastan
gom atgijo Deltuvos kultū
rinis ir politinis gyvenimas.

Kas Ką Rašo ir Sako
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

jiems privalo būti suteiktos 
pilnos piliečių teisės ir lais
vės.

Iš tikrųjų, Freeportas 
šiandien “pasižymėjo” taip, 
jog tarytum jis būtų ne 
New Yorko valstijoj, bet 
kur nors Mississippėje arba karnai pakelti kainas ant plie- 
ĄĮabamoje. no produktų.no produktą.

Prie Lietuvos LKJS CK 
prieš keletą mėnesių orga
nizuota respublikos mokyk
loms ir gimnazijoms vyr. 
pionierių vadovų parengi
mo mokykla.

Mokyklos klausytojai per 
šį laiką išstudijavo “Trum
pąjį VKP(b) istorijos kur
są,” TSRS Konstituciją, d. 
Stalino knygą “Apie Didį
jį Tarybų Sąjungos Tėvy
nės karą.”

Busimieji pionierių vado
vai užsiiminėja turizmu, 
muzika, kariniu pasirengi
mu, vaikų literatūros ir tau
tosakos studijavimu. Su
rengti pionierių būrių ir 
draugovių susirinkimai.

Dabar 45 • vyr. pionierių 
vadovai, užbaigę mokyklą, 
išsiskirstė po Kauno, Aly
taus, Marijampolės, Telšių 
ir kitų apskričių gimnazijas 
ir mokyklas, kuriose jie va
dovaus pionierių darbui.

Šiomis dienomis Į Klaipė
dos uostą atplaukė didelis 
laivas “Zoja Kosmodemjans 
kaja” su įrengimais. Gerai 
suorganizavę savo darbą, ir 
pakėlę darbo našumą 150 
nuoš., darbininkai baigė lai
vo iškrovimą 53 valandomis 
anksčiau nustatyto termino.

P L E č IAMAS BUITINIO 
APTARNAVIMO 

TINKLAS
Vilniuje atidaryta 10 ba

tų, rūbų, kepurių siuvimo 
dirbtuvių. Neseniai pradėjo 
veikti siuvimo mašinų, dvi
račių bei minkštų baldų tai
symo dirbtuvės.

TARYBINIŲ RAŠYTOJŲ 
LITERATŪROS VAKA

RAS KAUNE

Pasikeitė ir išviršinis 
miestelio veidas. Valomi 

Kaip žinia, General Motors purvai,' taisomos sukrypu- 
Korporacija atsisakė skaitytis sios tvoros.
net su valdžios faktų suradimo | Deltuva iškilmingai at- 
taryba, o mėsos gaminimo šventė 28-tą Didžiosios Spa- 
kompanijos atvirai pasakė ki
tai valdžios faktų suradimo 
tarybai, kad nepakels darbi
ninkams algos tol, kol nebus 
leista pakelti kainas.

CIO prezidentas Philip Mur
ray atidėjo plieno darbininkų 
streiką, nes U.S. Steel korpora
cija lyg davė suprasti, jog su
tiks pakelti algas ant 191% 
centu i valandą. Bet po to, 
sausio 15 d., stambiųjų kor
poracijų atstovai vėl turėjo 
slaptą pasitarimą. Už savaitės 
vėliau Benjamin Fairless, U. 
S. Steel korporacijos preziden
tas, pareiškė, jog korporacija 
nepriims valdžios pasiūlymą 
pakeĮti algas ant 18 L> centų 
į valadą ir tuo būdu privertė 
750,000 darbininkų išeiti į 
streiką.

Tie slapti korporacijų mi
tingai, ■ matomai, išplaukė iš 
taip vadinamo Speciales Kon
ferencijos Komiteto, kurį bu
vo sudarę tie patys industria
listai.

To komiteto mitingus kar
tą į mėnesį lankydavo korpo
racijų taip vadinami .darbo 
santykių vedėjai. O korpora
cijų. aukštieji viršininkai kar
tas nuo karto suvažiuodavo į 
Waldorf-Astoria viešbutį, kad 
nustatyti stambaus biznio stra- Į 
tegiją linkui darbo unijų. Jie 
viešbutyj susirinkdavo, kaip 
“svečiai” Bethlehem Steel kor
poracijos viršininko James 
Larkin.

Griežtas eilės korporacijų 
nusistatymas prieš algų pakė
limą, • atsisakymas "net priimti 
valdžios pasiūlymus, parodo, 
jog stambios korporacijos su
sitarė bendrai veikti prieš dar
bo unijas, kad darbo unijas 
suardyti arba apsilpninti, kad 
priversti valdžią nuimti kon
trolę nuo kainų.

lio revoliucijos sukaktį. Da
bar Deltuva laukia bibliote
kos.

—Gyvenimas ' atgyja, — 
kalba patenkinti deltuvie- 
čiai.

MŪSŲ RESPUBLIKOS 
GYDYTOJŲ KADRAI PA

DAUGĖJO 10 NUOŠ. 
■ ■ ■■ —...... --.....—- f

Lapkričio 24 d. Kauno 
Universiteto Medicinos Fa
kultetas įteikė baigimo pa
žymėjimus 70 naujų tarybi-

Lapkričio 25 d. Kauno 
Universiteto salėje įvyko 
mūsų tarybinių rašytojų li
teratūros vakaras, kurį ati
darė rašytojas drg. A. Ven
clova. ♦

Apie tarybinę lietuvių li
teratūrą kalbėjo P. Cvirka. 
Jis pabrėžė, kad tarybinei 
literatūrai tenka lemiamas 
vaidmuo kovoje už pažan
gą, naujojo pasaulio idėjas 
prieš praeities pelėsius. Po 
to rašytoja S. Čiurlionienė 
skaitė ištrauką iš, pagal 
tautosaką parašytos, poe
mos “Mūsų jauja.” Poetai 
A. Churginas, A. Miškinis, 
V. Reimeris ir Jakubėnas 
paskaitė po keletą eilėraš
čių. Poetas J. Graičiūnas 
skaitė prologą iš poemos 
“Živilė,” A. Vienuolis-Žu- 
kauskas pasirodė su Šiau
rės Kaukazo legenda “Gy
vačių karalius,” o V. Kati
lius — su linksmu feljeto
nu. Drg. A. Liepsnoms pa
teikė aktualią apybraižą 
“Rašytojo žodžio reikšmė.” 
K. Jankauskas skaitė savo 
naują novelę “Antinas.” Pa
baigoje drg. A. Venclova

KOMJAUNIMAS REMIA 
KLUBŲ SKAITYKLŲ 

DARBĄ
Zarasai. — Zarasų aps

krities komjaunimas, norė
damas prisidėti prie kultū
rinio darbo pagyvinimo vie
tos gyventojų tarpe, rimtai 
pradėjo remti klubų skai
tyklų darbą. Daugelyje at
vejų komjaunuoliai eina > 
klubų vedėjų pareigas ir 
plačiai organizuoja aktyvą 
apie k 1 u bus, skaityklas. 
Komjaunimo paramos dėka 
Zarasų apskrities klubai- 
skaityklos nuo šių metų pa
vasario padarė didelę pa
žangą savo darbe. Šiuo me
tu apskrityje yra įsteigta 
60 klubų skaityklų, 7 bib
liotekos ir kultūros namai 
Zarasuose. Prie klubų skai
tyklų organizuojami savi
veiklos rateliai. Ir pats dar- I 
bo būdas skaityklose paįvai- ‘ 
rėjo: be paskaitų politine-J 
mis ir žemės ūkio temomis 
organizuojami dar meninės 
saviveiklos pasirodymai, li
teratūros vakarai. Vis pla
čiau pradedamas prakti
kuoti kolektyvinis .laikraš-* 
čių skaitymas. Pagerėjus ir 
paįvairėjus klubų skaityklų 
darbui, žymiai gausėja ir 
šių kultūrinių įstaigų lanky
tojų.

vi

firmu-Brooklyno 80 mažų 
kių, užsiimančių surinkimu 
perdirbimui naudingų atlaiku- 
išmatų, pasirašė su unija su
tartį, pakeldamos algas po
$12 per savaitę

nių gydytojų, kas sudaro I paskaitė savo eilėraščių ir 
10 nuoš. dabar esančių 
krašto gydytojų.

Apie septyniolika, geriau
siai baigusių, gydytojų ski
riami dirbti į universitetą.
53 gydytojai išvyksta į 
įvairius miestus, miestelius, 
kaimus.

KAUNO RAŠYTOJŲ 
NAMAI

Kauno miesto vykd. k-tas 
perdavė rašytojams vieną 
gražiausių miesto patalpų. 
Čia įrengiama biblioteka, 
skaitykla ir klubas.

K e tvirtadieniais Kauno 
rašytojai susirenka savo 
namuose kūrybiniams pla
nams ir tarybinės literatū
ros aktualijoms aptarti.

armėnų poeto Isaakian ba
ladę “Amžinoji meilė”. Stip
ria kūrybine jėga pasižymi 
Venclovos eilėraštis apie 
Staliną ir eilėraštis “Antė- 
jas.”

Literatūros vakaras su
traukė labai didelį kaunie
čių skaičių. Tai rodo, kaip 
pastebėjo drg. P. Cvirka 
vakaro pradžioje, kad tary
binio rašytojo žodis randa 
vis didesnį atgarsį darbo 
žmonių masėse. Panašių 
literatūros vakarų bus su
ruošta ir daugiau ne tik 
Kaune, bet ir kitose vietose.

E. Medonis. .

UPIŲ LAIVYNO ŽIEMOS 
REMONTAS

• Kauno laivų remonto 
dirbtuvės pradėjo kapitali
nį garlaivio “Maksimas 
Gorkis” remontą. Garlaivio 
komanda išardė variklį ir 
pagelbinius mechanizmus.

Tuo pačiu laiku katilo
skyriaus brigada, meisterio; 
Rubkausko vadovaujama, 
pradėjo garlaivio korpuso 
išardymą.

Būsi majam navigacijos 
sezonui garlaivių remonto 
dirbtuvės atliks 2 garlaivių, 
4 .baidokų, motokuterio 
“Klaipėda” ir 7 buksuoja
mųjų laivų kapitalinį re
montą.

Be to, dirbtuvėse bus at
remontuoti Lietuvos upių 
laivynui iš Vokietijos grą
žinti garlaiviai “Šernas,” 
“Liūtas”, “Kęstutis” ir kt.

Dirbtuvės taip pat atliks 
74 garlaivių einamąjį * re
montą.

1 
I r

APSKRIČIŲ SPAUDOS 
SKILTYSE

Utena. — Utenoje įvyko 
metinis švietimo ir meno 
profsąjungos skyrių atsto
vų suvažiavimas. Nutarta 
aktingiau ruoštis ar,tė j an
čiai meno olimpiadai. Be to, 
išrinktas naujas apskrities 
komitetas iš 17 asmenų. Ko
mitetui pirmininkaus Švie
timo Skyriaus vedėjas drg. 
Stasiulionis.

Geriausiai savo uždavi
nius atlieka I ir II-os gim
nazijų profsąjungų komite-

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 

Ir e Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.II • Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą {rašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
biankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Yb

*
Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

Antrašas.........................    ............
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(Tąsa)
Mulan’os dėdė Feng’as sugrįžo iš pie

tinės Chinijos, iš Hangčou miesto, su 
žmona ir 7 metų mergyte Raudonrože. 
Mergyte iš karto buvo labai nedrąsi su 
savo pusbroliais, bet iš lengvo priprato 
ir gražiai žaidė su Afei’jum.

Jao’ienei dabar dingtelėjo galvon min
tis. Ji nusprendė atsibodėt tos neap
kenčiamos Sidabrinės Užlaidos. Ji nepa
kęs, kad ta mergapalaike šokintų ir už 
nosies vedžiotų josios mylimąjį sūnų Ti- 
jen’ą. Juk tai daugiausia už jos jinai tu
rėjo atsiskirti su sūnum gal bent ke
liems metams. Ne, taip nebus. Jao’ienė 
pastatys ant savo. Tai kas, kad ji sūnui 
prisižadėjo tą mergą laikyt. Juk galima 
suplanuot, kad va—ją saviškiai atsiėmė 
ir už vyro išleido.

Tą savo kvailą jaunuolišką epizodą sū
nus greit pamirš. Nors jinai jam dar 
nebuvo nužiūrėjusi atatinkamos pačios, 
bet jinai jam neleis tos Sidabrinės Už
laidos pasiimt sau už sugulovę. Ką kitą, 
bet ne ją, ne vergę!

Jao’ienė ir susitarė su savo broliu, 
Mulan’os dėde Feng’u. Būk jis matęsis 
su Sidabrinės Užlaidos teta ir toji įsa
kiusi ją čia pat apvesdinti Pekine, su
rast jai gerą vyrą.

Jao’ienė pasišaukė Sidabrinę Užlaidą 
ir pasakė jai, kad taip ir taip: jos teta 
įsakiusi Feng’ui ją išleist už vyro. Jao’- 
ienc,: girdi, labai jai dėkinga už tą ištiki
mą 10 metų tarnystę, už Tijen’o augini
mą ir slaugymą, bet dabar terminas pa
sibaigęs ir, anot tos patarlės, suaugusi 
mergina privalo ištekėt. Žiūrėkit ir Mė
lynoji Migla gražiai ištekėjo, turi vaiką 
it ji gyvena sau liuosai, žmoniškai, nebe 
vergė, bet ūkininko žmona. Jao’ienė net 
ir santuokos iškylą jai iškelsianti ir 
kraitį duosianti.

•Tačiau Sidabrinė Užlaida neapsidžiau
gė tokia menamai linksma naujiena ir 
savo ponios duosnumu. Dėkui, sako, tai
gai, Už gerą velijimą, bet kam man taip 
skubintis? Aš, girdi, taip myliu da il
giau patarnaut. Daug tai neatsėis po
niai: tik ryžių po dubenkėlį.

• Gudri Jao’ienė vis savo varo: tai, sa
ko, ne mano valia, bet tavo tetos.

■—Jei tokia tetos valia, tai kodėlgi ji 
ihan apie tai neparašė? Juk tai ne juo
kai, tai rimtas reikalas.

Jao’ienė piktai atšovė: — Ar tu nenori 
tikėt dėdės Feng’o žodžiu. Jam tavo teta . 
įsakė.

' —Ne tai kad aš netikėčiau, — teisino
si Sidabrinė Užlaida, — bet mano pa
čios apsaugai reikia rašto, ir ji pradėjo 
verkti ir išėjo savo kambarėlin. Verkė, 
balsiai raudojo, parvirtusi ant lovos. Ji 
jautėsi įgelta, apgauta, bet—jos teisybė.

Tarnaitės aplinkui girdėjo tą triukš
mu, ir girdėjo, kaip taitai prikaišiojo: 
mes, girdi, negalim jos penėt visą gyve
nimą, —* suaugo merga ir turi ištekėt, 
mes jai gero veli j am.

Linksmoji Giesmė, Mulan’a ir Močou?a 
užuodė dalyko branduolį, bet nedrįso 
motinai prikaišiot ko. Pats šeimininkas 
Jatf’as tik klausėsi ir ant galo, įėjęs žmo
nos kambarin, paklausė. Jao’ienė ir jam 
pamelavo, būk jos brolis Feng’as atvežęs 
tetos tartą žodį, kad apvezdinus Sidabri
nę Užlaidą.

—Bet kodėl jis man nieko apie tai ne
sakė?
i. —Tai, supaturosi: mat, čia naminis 
reikalas, tai jis ir negarsino.

Jūo’aą toliau klausė, kągi merga sa
kanti, o gudrioji Jao’ienė ir jam vis tą 
f)acią pąsiaką: girdi, jinai užsigeidusi 
aiško, rasto nuo tetos,—toks mūsų įžei

dimas !
Čia Močou’a įsiterpė, kad rašto reikia 

ir mūsų pačių apsaugai. Juk jos teta 
galėtų reikalauti iš mūšų, kad mes jai 
grąžintume Sidabrinę Užlaidą.

. Mulan’a jautė, kad čia esama ko sląp- 
tingo ir nešvankaus, bet nutylėjo. Pas- 

' kui Auksuotoji šilkinė sakė Mulan’ai, 
kad Sidabrinė Užlaida našlaitė, kad jos 
dėdė ją pūrdavė tarnaut 10 metų už 
240 dolerių. Terminui užsibaigus, ji no
rėjusi būk grįžt pas savuosius, bet jau
nasai šeimininkas Tijen’as jos neleidęs, 
o jo motina taitai prisižadėjusi ją da tre
jetą metų palaikyt, ir kad ji be tetos raš
to ’neisianti. „

— rėkė Jao’ienė,—tu čia

Mulan’a sutiko, kad, jei taip, tai ne
galima Sidabrinės Užlaidos kaltinti. 
Auksuotoji Šilkinė pilnai sutiko ir da 
pridėjo, kad ir ji taipgi blogai jaustųsi, 
jei ją kas be niekur nieko bandytų pra
varyti.

Vakarop, kaip tik Feng’as parėjo iš 
krautuvės, jo kambarin tuoj paskubėjo 
tai tai, ir ten jiedu gerą pusvaląndį išsi- 
ūtarojo.

Vakarienei prie stalo, kaip ir pirma, 
patarnavo ir Sidabrinė Užlaida, nors ir 
apsiblaususi ir liūdna. Kai Smilkalo 
Kvapsnis norėjo įpilt antrą Jao’ienei 
lėkštę ryžių, tai ši žiauriai riktelėjo, kad 
jai Sidabrinė Užlaida paduotų. Toji ir 
atnešė taitai lėkštę, bet tuo tarpu į ry
žius įkrito jos ašara, tai ji tuoj vėl lėkš
tę atėmė. O taitai kad suriks ant jos:— 
Netikėlė cangfu, tu nenori man patar
naut!—Mat, ašaros įkrintant ji nematė 
ir ji pamanė, kad toji tyčia erzina. Cang
fu chiniškai reiškia kurva.

—Eik šalin,
visa pagadinai, dėl tavęs aš turėjau sū
nų išsiųst Anglijon,—-ir ji šoko artyn 
prie Sidabrinės Užlaidos, tik jos brolis 
Feng’as užustojo, o Auksuotoji šilkinė 
suramino aną merginą.

Feng’as jai durstelėjo:—Verge merga, 
nebūk tu taip įžeidi savo taitai.—Jao’as 
tik žiūrėjo, klausė, bet nė žodžio.

Sidabrinė Užlaida, nusišluosčiusi vei
dą, garsiai pareiškė: —Aš nieko nekal
ta. Jaunasai šeimininkas išvažiavo mo
kytis. Mano pareiga buvo gražiai su jub 
apsieit, o, kad jis irgi apsieidavo taipo 
pat, tai jo čia dalykas. Bet, jei norit, 
kad išeičiau, aš išeisiu. Jei norit, kad 
numirčiau, aš mirsiu jūsų akyse.

Tada dėde Feng’as, ramindamas, pa
sakė, kad nereikia to visko. Girdi, tavo 
teta mane įprašė, kad mes tau surastu
me vyrą ir už jo tave išleistume. Jei no
ri dar ir rašto nuo tetos, tai aš jai pa
rašysiu laišką, ir ji atsiųs.

Tada ir Jao’as dadėjo: Gerai, tai tegul 
taip ir bus. Apvesdinsim tave, ir tavęs 
tada niekas nestumdys.

Ir Sidabrinė Užlaida, dantis sukandus, 
kentė ir darbavosi. O josios taitai atšiau
riai elgėsi, ir vis ją vadino kekše, cangfu.

Užėjo nepaprastos liūtys. Pekinui tai 
naujiena. Paprastai užeina smarkus lie
tus, perpilia—ir vėl giedra. O dabar ly-' 
jo, lyjo bent 10 dienų paeiliui. Nė išeit 
iš namų nedavė. Mulan’a ir Močou’a irgi 
tik apie namus, su Afei’juku ir su Rau- 
donrože žaidė, klausė jos pasakojimų 
apie Hangčou’ą.

Tuo tarpu kalbos apie Sidabrinę Užlai
dą plito ir pasiekė Mėlynąją Miglą. Ši at
ėjo ir žadėjo padėt surast pritinkamą vy
rą tai subrendusiai mergai.

Ir štai staigmena. Gauha Jao’ai laišką 
nuo Tijen’o. Rašo nesuspėjęs į laivą 
Hong Kbng’o uoste ir dabar gyvenąs 
viešbuty... Motina kone išėjo iš galvos 
iš to sūmižgimo. Tėvas baisiai perpyko. 
Matyt, Tijen’o lagaminas kaip ten pate
ko į laivą ir jis paskui siuntęs apie tai 
telegrafą į Singaporą, kad jam atgal 
grąžintų daiktus.. * Tėvams neaišku, kas 
čia dedas iš tikrųjų.

O dėjosi šitaip. Važiuodamas Tijen’as 
traukiny susitiko su vienu studentu iš 
Anglijos. Tas ir pripasakojo jam visokių 
būtų ir nebūtų dalykų apie tas užsienių 
mokyklas. Ten, girdi, erzinte užerzihą 
naujokus. Ten muštynės, ten peštynės, 
ten verstini darbai, ten vargšai naujokai 
studentai prie stalu patarnaują, baths 
vyresniems studentams Valą,.. .

Tijen’ui ir akyse pažaliavo. Pamojo jis 
ranka: tegul jie ten visi pasikaria, o jis 
nevažiuos. Daiktus jau pirma buvo į lai* 
vą pasiuntęs, gi pats nusisprendė pasilikt 
Hong Kong’e.

Pinigų jam pilnoj kišenės. Niekas čia 
jam akių nedrasko, nesibara. 'Tėvo nei4, 
kas jam? Ir pradėjo vaikinukas pinigė
lius švaistyk Apspito jį bičiuliai. Puo
tos, lėbavimai, girtavimai...

Paskiau parašė jis namo laišką) kad 
jam patinkąs Hong.Kong’o miestas ir jis 
čia norįs pramokt anglų kalbos. Tėvas 
da labiau įsiūto. '

(Daugiau bus) į .

STOCKTON, Calif. — Lai
kui bėgant sykiu ir gyvenimas 
keičiasi. Per eilę metų veikė
me, kiek galėjome tarpe dar
bininkiškų organizacijų Gle- 
velande ir Detroite, žihoina, 
sykiu pasidarai vieniems prie
šas, kitiems draugas. Vienok, 
kada reikėjo išvažiuoti į Ka
liforniją, tad labai buvo gAila 
persiskirti su visais Detroito, 
Clevelando ii’ Chicagos drau
gais ir draugėmis, labiausia šū 
organizacijų nariais. Rodosi, 

'kad niekur nerasi sau gėrų 
.draugų bei draugių, taipgi mū- 
'sų darbininkiškų organizacijų. 
Bet, nors ir trumpai pagyve
nus Pacifiko pakraštyje, vėl 
pradėjome susirasti idėjos 
draugų ii’ draugių ir darbinin
kiškas organizacijas, kaip tai: 
LDS ir LLD kuopas.

Minėtos organizacijos biskį 
tolokai nuo mūsų, bet, turint 
norą su tomis organizacijomis 
susipažinti, nėra vargo, suran
dame laiko ten nuvykti ir būti 
nariais-jų. Taigi tas rodo, kad 
visur galima rasti idėjos drau
gų ir draugių ir mūsų organi
zacijas, ypač, jeigu tik yra no
ras jose dalyvauti.

Pirmoji Pažintis
Pabaigoj rugsėjo mėnesio 

Oaklando ir San Leandro lie
tuviai rengė draugišką sueigą 
su puikia Vakariene pas drau
gus Karosus. Į minėtą sueigą 
ir mes buvome užkviesti ir 
turėjome progą dalyvauti. Tai 
buvo pradžia susipažinimo su 
trijų miestų draugais ir drau
gėmis. Ten jautėmės nepapras
tai smagiai, nes ne tik daly
vauti buvome pakviesti, bet 
buvom priimti kaipo garbės 
svečiai.

Buvo ne tik malonu dalyvau
ti kartu, bet nuo to laiko pra
dėjom jaustis smagiau. Toje 
sueigoje dalyvavo: Povilas 
Čapas, A. Ziksienė, abu chica- 
giečiai ir San Francisco, Oak
lando ir San Leandro lietu
viai. Buvo labai smagu susitik
ti ir susipažinti su idėjos drau
gais ir draugėmis.

Vėlesniu laiku dalykai taip 
susidėjo, kad nors Oaklandas 
yra arčiau negu San Francis
co miestas, bet persikėlėme į 
LDS 58 kp. ir į LLD 153 kp. 
Dabar tankiau prisieina daly
vauti ir susipažinti su ten 
esančiais lietuviais ir jų orga
nizacijomis. •

Nors ir tolokai ten nuvykti, 
bet visados jų draugiškumas 

-mus vilioja, nes kada tik nu- 
vykstam į susirinkimus, visa
dos būna surengta draugiška 
vakarienė po susirinkimo. La
bai linksmai laiką praleidžia
me, pasikalbame.

Dalyvaujant tarpe1 sanfran- 
ciskiečių ir oaklandiečių, klau
sant jų veikimo raportus, pri
sieina daryti palyginimus su 
didesnėmis lietuvių kolonijo
mis. Galima drąsiai sakyti, 
kad ši maža lietuvių kolonija, 
įskaitant San Francisco, Oak
land ir San Leandro, yra xatli* 
kusi didelius darbus dėl įvai
kių dafbihinkiškų reikalų, o 
dąugiausia yra sukčius aukų 
dėl Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto.

Daugiausia yra nuveikusios 
draugės moterys mezgime, 
taipgi drabužių taisyme. Lietu
vių Moterų Mezgėjų Kliubas 
daUg veikia tautiniu ir tarp- 
taiitiniU maštabu. Re to, veikia 
bendrai su Russian Relief sky
riumi.

Truhipai paminėsiu, kas 
d augiausia darbuojasi h’ kiek 
darbo yra įdėta į veikimą. Per 
1945 metus mezgėjos sukėlė 
arti $1,000 dėl LPTK aukų ir 
numezgė labai didelį skaičių 
mezginių. Pirmiau mezgėjų 
buvo didesnis skaičius, bet da
bar jau sumažėjo, bet dar vis 
mezgą: V. Sutkienė, O. Za- 
logiehė, K. Šlegettenė, K. šil- 
khitiehė ir kaip kurios kitos. 
Įdomu, kad prie mezgimo pri
sideda draugas Benis Sutkus 
ir moka gražiai mėgsti. Mažai 
taip būna, kad vyrai mokėtų 
dailės darbą.

štai, kaip vietinės kuopos 
veikia ir kiek turi finansinių 
įeigų:

1945 m. LLD 153 kp. turėjo 
įeigų $878.36; išeigų $857.24. 
LDS 58 kp. įeigų turėjo $436.- 
26; išeigų $428.84. Tas rodo, 
nors maža kolonija, bet labai 
veikli ir sukelia daug finansų 
dėl visokių svarbių reikalų.

Prie veikimo labai daug pri
sideda d. j. Koblinas. Jeigu 
ne draugas Koblinas, tai sah- 
franciskiečiams būtų daug 
sunkiau su parengimais, nes 
draugas Koblinas turi svetai
nėj ir duoda ją veltui dėl su
sirinkimų ir parengimų. Taipgi 
d. Koblinas labai daug par
duoda tikietų dėl visokių rei
kalų. Garbė draugui Koblinui 
už jo tokį draugiškumą ir nuo
širdų pasiaukavimą.

Trys Atsiminimai
Sausio mėnesio pradžioje 

įvyko 2 susirinkimai viena die
na pas d. Kobliną. Tuojau po 
susirinkimų LDS ir LLD kuopų 
tūlos draugės sumanė surengti 
gražią puotą dėl savo narių ir 
sykiu paminėti tris svarbias su
kaktis. Pirma • atmintis buvo, 
tai pasitikimas drg. Valiuko, 
tik ką grįžusio iš armijos, ku- 
i’is vėl įstojo į LDS kuopą ir 
pasižadėjo gerai darbuotis. 
Buvo malonu pasitikti tą jau
ną draugą, jam buvo paga
mintas didelis keksas su užra
šu “Welcome Home, Jack!”

Drg. Valiukas jausmingai 
visiems paačiavo už puikų pa
sitikimą, kad draugės ir drau
gai jį atjautė ir įvertino jo 
pargrįžimą iš. armijos.

Antras atžymėjimas buvo, 
tai gimtadienio d. Koblino. 
Apie tą laiką esti jo gimtadie
nis. LDS ir LLD draugai ir 
draugės sumanė tinkamai at
žymėti d. Koblino gimtadienį. 
Jam įteikta keletas dovanų už 
jo draugiškumą ir darbštumą 
dėl mūsų organizacijų.

Trečia, staigmena buvo, tai 
pamiriėjihiąs draugų Baronų 
dviejų metų ženybinio gyveni
mo sukakties. Baronai yra 
darbštūs draugai, jie visada 
dirba dėl svarbių reikalų.

Garbe organizacijų drau
gėms už jų sumanumą ir su
rengimą tokio puikaus vaka
ro su skania vakariene. Pas 
sanfranciskiečius dažnai būna 
surengti toki draugiški paren- 
gimSliai su užkandžiais ir vai
šėmis.

Pasižymėję Organizacijos 
Nariai

Kiek sykių mums prisiėjo 
dalyvauti susirinkimuose ir 
draugiškose puotose, visuomet 
matai darbuojantis dd. Kėbli
ną, Antaną Šatą (Schultz) ir 
V. Sutkienę. Nemažai priside
da ir kiti nariai. Per jų pasi
darbavimą esti geros pasek
mės finansiniai ir draugišku
me.

Man prisimena praeitis, ka
da įvykdavo kokis šaunus pa
rengimas Chicagoje, tai mes, 
Detroito ar Clevelando lietu
viai, susitarę važiuodavome į 
Chicagą. Arba Chicagos drau
gai atvykdavo į Detroito di
desnius parengimus. Dabar 
atsitiko panašus dalykas su 
losangeliečiais ir sanfrancis- 
kiečiais. Los Angeles Lietuvių 
Choras statė scenoje operetę 
“Kada Kaimas Nemiega.” Di
delis skaičius lietuvių iš San 
Francisco ir Oaklando vyko to 
veikalo pamatyti. Mums irgi 
buvo proga ten nuvykti ir ne 
tik operetę pamatyti, bet taip
gi buvo gera proga susipažinti 
su Los Angeles lietuviais. Su- 
buvom arti tris dienas ir visą 
Jaiką labai linksmai praleido
me. Važinėjome po platų ir 
gražų Los Angeles miestą. Los- 
angcliečiai labai draugiški 
žmonės, puikiai mus vaišino. 
Mums labai patiko Los Ange
les miestas, gamtos malonu
mas ir šiltas oras. Ilgai atmin
sime šį apsilankymą. Manau, 
teks daugiau apie tai parašyti.

M. Alvinienė.

Maskva. — Anglai siun
čia lenkų fašistų armiją 
Italijoj į Jugoslavijos pasie
nį.

Youngstown, O
Iš LLD 90 Kuopos Susirinkimo

LLD 90 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko sausio 27 
d. Vienas svarbesnių šio susi
rinkimo klausimas, tai buvo 
duoklių užsimokėjimas už 
1946 metus.

Skaityta laiškas nuo Lietu
vai Pagalbos Teikimo Ohio 
Komiteto. Laiškas priimtas ir 
išrinkta delegatai dalyvauti 
konferencijoje kovo 3-čią d., 
White Eagle Hall. Konferen
cijos tikslas, rūpintis sukelti 
daugiau pagalbos 
žmonėms.'

Delegatai išrinkta 
renciją P. Sodeikis 
Madisonas.

LDS 9 Kuopos
Vasario 3-čia 

vių Darbininkų 
9-tos kuopos
Kuopos organizatorium išrin
ko šiems metams F. J. Madiso- 
ną. Skaitytas laiškas nuo Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto. Kvietė mūsų kuopą daly
vauti konferencijoj kovo 3-čią. 
Nutarta, kad Sodeikis atsto
vautų mūsų kuopą konferenci
joj. Nominavo LDS centro val
dybos narius. Gasiūną nomina
vo į pirmininko vietą, o J. 
Siurbą į sekretoriaus vietą.

F. J. Madisonas.

Lietuvos

į konfe- 
ir F. J.

Susirinkimas 
įvyko Lietu- 
Susivienijimo 
susirinkimas.

New York. — 15,000 ra
dijo - fonografo darbininkų 
gavo 20 nuošimčių priedą 
algos.

Vasario 23 d. Londone 
prasidės žydų organizacijų 
suvažiavimas iš 14 šalių.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Juozo Girčiaus, iš Lie

tuvos paeina nuo Stankiškių kaimo, 
šviekšnos Parapijos, Raseinių apsk. 
Pirmiau 'gyveno Chicago, Ill. Aš esu 
Juozo kaiminka, todėl meldžiu jo 
paties atsišaukti, arba kas apie ją 
žinote, pranešti man sekamu antra
šu: Ludovika (Adukaitė) Bitoutie- 
nč, 215 June Way, Broddock, Pa.

. > -440^2)

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: į? g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
< STAGG 2-5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

.   ,1 11 i u .mi i  —■ ■■  

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką pralėkti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas
is nori gražiai laiką p;
as “Green Star Bar and Grill,” nės žinp, kad visados bus patenkinti

r*

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) . . Telefonas EV. 4-ąB98

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai Poplfcr 4110
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Detroit. — Traukinys 
muse 3 vaikus buse.

Washington.— Gen. L. R. 
Groves spėjo, kad atominiai 
Amerikos sekretai girdi, 
prasisunkią į užsienius.

Chungking. — 12 čionaiti- 
nių Chinijos dienraščių iš
spausdino straipsnius prieš 
Sovietus.

NE VIENODI PRANEŠI
MAI APIE BELGIJOS 

RINKIMUS

■

MERGINOS
Mokytis lenyvaue fobriko darbo. 

Apmokamos vakacijos. Gera alga.
ZKLL COMPANY 

536 Broadway, Ift-fea Into*. N.Y.C.

London.— Sovietų Sąjun
ga, Jugoslavija ir Lenkija 
reikalauja, kad Anglija pa
šalintų fašistinę lenkų ar
miją iš Italijos.

Anglijos valdžia užginči
ja, kad ji siunčia lenkų fa
šistų kariuomenę į Jugosla
vijos pasieni.

VALYTOJOS. Ofisų budink*, vakarai*. «7 
iki 33S i savaitę, patyrimo DaralkalinM. 
Užmokame laike mokinimoei, puikia* darbą 
sąlygom Matykite MR. 1NGK. 3 iki 4:36 V*L 

56 Pine St.. New York Cltn

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

įBĮjįiiĮ^^

DR. L E. LEVY 
OPTOMETRIST

Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:

MERGINOS
UŽBAIGIMŲ DEPARTMENTUI 

Patyrimas nereikalingas 
GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

V AKACIJOS. PAŠALPA LIGOJE 
KBEIPKITBS ISIISĄ 8AVAIT8

CROWN LAUNDRY SERVICE 
119-06 14TH

COLLEGE POINT, L. L 
----------------------- -- ------------ !21 

OPERATORES
Viena Adata Singer MafiLna 

NUOLATINIS DARBAS. GKRA AMU

HYGIENE SHOWER CURTAIN C©. 
30 Weat 20th St., N. Y. C. 

________________________________ įsa?
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Europos Žydai Gal Pradėsią 
Masiniai Žudytis

Viena. — Amerikonas 
Bartley F. Cl*um, narys an
glų - amerikiečių komisijos 
žydų klausimui tyrinėti, sa
kė, žydai stovyklose ameri
kinėje Vokietijos srityje 
taip desperatiški, kad gal 
pradės daugmeniškai žudy
tis, jeigu jie nebus siunčia
mi į Palestiną. Amerikietis 
teisėjas J. C. Hutcheson, ki
tas komisijos narys, prane
šė, jog 90 nuošimčių žydų 
nori persikelt į Palestiną 
bei Ameriką. Visose žydų 
stovyklose girdėt jų daina 
ir šauksmai: “Į Palestiną, į 
Palestiną!”

VILNIES
PERGALĖS METŲ

KALENDORIUS
KAINA 35 CENTAI

272-jų puslapių knyga

Daug visokių raštų ir 
visokių informacijų

ĮSIGYKITE JĮ 

LAISVĖS ADM. 
427 Lorimer St.

Brooklyn 6, N. Y.

Popiežius Paaukštino 32 •; 
Vyskupus į Kardinolus

Roma. — Popiežius Pijus 
XII paaukštino į kardinolus 
New Yorko arkivyskupą 
Spellmaną, tris kitus ame
rikonus arkivyskupus ir 28 
kitataučius, tame skaičiuje 
vieną chinų arkivyskupą.

Pirmadienį iš ryto buvo 
pranešta, jog Belgijos Sei
man išrinkta 29 komunistai. 
Pusią udienio pranešimas 
sake, kad 23. Yra skirtumų 
ir pranešimuose apie kitų 
partijų pasisekimus balsa
vimuose.

’’ ' ‘ I

Worcester, Mass. ■pranešimas iš Columbus, Ohio, 
nuo Charles H. Jonės ASŲCB, 
;kad kurie yra netekę darbų 
del priežasties streikų arba 
yra išėję į streiką, tokios rū
šies bedarbiai negali gauti pa
šalpos. Taipgi negali gauti pa
šalpos nei kariai.

Yra paduota 10,000 aplika
cijų, kur reikalaujama pašal
pos, bet jie jos negaus.

Jones toliau pridūrė, ‘kad 
Ohio nedarbo įstatymas yra 
pravestas, kad nei jokia ypata, 
paliesta streiko, pašalpos ne
gaus.

mis dalyvauja. Toliau turėjo 
kalbėti -kareiviai. Kalbėjo gra- 
borius P. Carroll - Karalius, 
Mačkonis, .... Stanley MLiČniaūą- 
kas, Mikelaitis, Duriack ir 
daug kitų. Paskutinis kalbėjo 
Viktoras Kaleša, kariuomenėj 
buvęs saržentu ir mūsų drau
gijos narys. Kalbėjo gražiai. 
Atrodo daug žadantis jaunuo
lis. Ant pabaigos paprašė vi
sus atsistoti ir atiduoti pagar
bą tiems kareiviams, ''kurie 
žuvo kariaudami prieš fašiz
mą. Mano manymu. Denis že
meikis atliko pirmininko pa
reigas labai sklandžiai. Pats 
gražiai atrodo. Savo išvaizda 
pagražino visą pokilį.

Pavalgius, išsigėrus vėl J. 
DirVelio orkestrą griežęs šo
kiams. žmonių buvo apie 600. 
Abi svetainės buvo; pilnos. Dvi 
orkestros griežė abejose sve
tainėse.

Tai taip praleidome metinę 
vakarienę.

Iš Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Susirinkimo

Mėnesinis draugijos susirin
kimas įvyko 5 d. vasario. La
bai seniai buvo tokis skaitlin
gas susirinkimas.

Atiduota paskutinė pagar
ba atsistojimu mirusiam drau
gijos nariui Petrui Palevičiui. 
Velionis buvo draugijos gar
bės narys. Dr-gija davė grab- 
nešius, automobilių ir vainiką.

Prisirašė šeši nauji nariai. 
Tai graži pradžia. Jeigu taip 
bus per visus metus, tai pa
baigoj metų turėsime 6 šimtus 
narių. O tas padaryti yra leng
va. Yra daug tėvų, kurie pri
klauso šioj draugijoj, bet jiį 
vaikai ir mergaitės dar nepri- 
guli. Mano nuomone, tėvui yra 
labai lengva savo šeimyną pri
rašyti. Juk Sūnų ir Dukterų 
Draugija yra savininkė svetai
nes ir kliubo, 29 Endicott St.; 
taipgi gražaus Olympia Parko. 
Nei viena. lietuviška koloniją 
tokios gražios vietos neturi. 
Todėl verta prigulėti prie to
kios draugijos.

Draugijos Vakarienė •
Metinė draugijos vakarienė 

įvyko 9 d. vasario. Jau 6 va
landą pradėjo rinkti žmonės. 
Apie 7 valandą didelė svetai
nė jau. buvo apypilnė, žmo
nės pradėjo sėstis už stalų. 
Pasirodė ir miesto majoras. 
Vice pirmininkas D. žemeikis 
ir sekr. J. J. Bakšys pakvietė 
majorą prie stalo, tam tikrai 
paruošto dėl kareivių. Karei
vių turėjome 70. Tai vis na
riai arba narių tėvų vaikai ar
ba geri kliubo patriotai.

D. žemeikis atidarė vaka
rienę, kalbėdamas lietuviškai. 
Perstatė pakalbėti protokolų 

' sekretorių J. J. Bakšį, kuris 
yra sekretorium mūsų draugi
jos jau 16 metų. Bakšys kal
bėjo draugijos reikalais, ra
gindamas būti nariais šios 
draugijos. Paskui žemeikis 
pervedė pirmininkauti savo sū
nui, dr-gijos nariui, kuris, už
imdamas pirmininko vietą, ve
dė visas ceremonijas anglų 
kalboj. Pirmiausia perstatė 
kalbėti miesto majorą. Jo kal
ba buvo labai graži. Jis yra 
demokratas ir užaugęs lietu
vių apgyventoj apylinkėj. To
dėl daug mūsų ypatiškai pa
žįsta. Linkėtina jam tvarkyti 
mūsų miestą kuo geriausia.

Pas draugus Pąukštaiejųę 
draugę Liaudanskienę yra su
važiavę atostogoms daug lie
tuvių iš New Jersey, iš Brook
lyn, N. Y., ir iš kitų valstijų.

Pirmą kartą atvažiavus gau
ni labai didelį įspūdį. Palieki 
šiauriuose žiemą, bjaurų orą. 
O čia šilta. Saulutė gražiai 
šviečia. Girios žaliuoja. Pui
kiausios gėlės žydi, čia kiek-

Iš Moterų Kliubo Veikimo
Mūsų kliubas, nors ir nera- 
daug apie savo veikimą, bet 

veikia nuolatos. Jeigu ir ne
kliubo vardu, tai kliubietės 
veikia kitose organizacijose. 
Lietuvai drapanų siuntimo dar
bas buvo biskį sušlubavęs, nes 
daugelis darbštesnių draugių 
buvo apsirgę, daugiausia šal
čiu. Bet dabar pradėjome 
smarkiau ir tą darbą dirbti.

Pirmą ketvirtadienį susirin
ko apie dešimts draugių, su
tvarkė, supakavo ir jau išsiun
tė 8 didelius baksus. šiuo lai
ku eina drapanų rinkimo va
jus, tai visi turime pasidarbuo
ti.

Dabar draugės susirenka 
kas ketvirtadienį, taigi kas ga
lite ateikite į naują vietą, pas 
dd. Tamošaičius, 8903 Ester
brook Ave., arti 90th St., prie 
St. Clair.

Kliubo Choras patarnauja 
visoms organizacijoms be at
lyginimo. Net ir mūsų moky
toja . d. Mačionienė su savo 
dukrele Rūta neima atlygini
mo. Dabar, kuomet Rūta lan
ko mokyklą ir retai būna Cle
velande, tai ją pavaduoja mū
sų jauna ir talentinga daininin
kė ir pianistė Violet čipiutė. 
Prie progos noriu pažymėti, 
kad Violet laimėjo pirmą do
vaną radijo dainų konteste. 
Mūsų kliubas didžiuojasi mū
sų jaunomis lietuvaitėmis, ger-

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

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

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

2. Balanced Brand Vitamin B-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 Paskui buvo perstatytas majo
ro oponentas, pralaimėjęs no
minacijose į majoro vietą, irgi 
demokratas, valstijos seimelio 
narys. Jis taipgi visiems mums 
žinomas; yra vedęs su lietu
vaite ir beveik visuomet su mu-

rūšies Įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, užl 
1000 tabs. $4.50. I

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
kusi 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.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

vieną dieną žmogus gal pama- bia jas jr visuomet yra joms 
tyti vis ką naujo. Nėra laiko dėkingas.
nuobodauti. , 1 Choro narės, nepamirškite.

Mūsų grupėje turime du ge- ]<aci choro pamokos įvyksta 
rus žuvininkus. Prižuvavo j<as antradienio vakarą, Vo- 
daug žuvų. Mūsų šeimininkės 1 
iškėlė mums žuvų p arę. Visi 
gardžiavomės žuviena. Links
minomės, dainavom, net skam
bėjo visa apylinkė. Bet kartu 
nepamiršom iru mūsų dienraš
čio Laisvės. Draugas Mikyta, 
vietos gyventojas, priminė 
mums, sakydamas: “Draugai, 
jūs žinote, kad jums neteks 
šiemet dalyvauti Laisvės baza- 
re. Mes tą.turime nepamiršti. 
Aš pirmutinis aukoju dešimkę, 
o jūs kiek išgalite paaukoki
te.” Na, ir suaukavom 37 do
lerius Laisves bazarui.

Niuvarkietė.

Mirė R. Zimmerman
Vasario 3 d. mirė draugas 

Robert Zimmerman St. Fran
cis ligoninėje, išssirgęs ten 
apie tris savaites. Paliko žmo
ną Antoinettę, sūnų William, 
dukterį Anną Yurgel. Taipgi 
paliko du broliuk C. Checkers, 
kuris gyvena Windsor, Conn., 
ir Alexander Checkers, kuris 
gyvena Coventry, Conn.

Velionis buvo pašarvotas 
savo namuose, 149 Allen Pla
ce. Palaidotas 6 d. vasario 
Zion Hill kapinėse.

Velionis buvo senas dienraš
čio Laisvės skaitytojas. Lan
dydavo mūsų parengimus ir 
aukodavo 
*<rvveno 

metus.
Ilsėkis, 

’ian, šios 
lėj.

Reiškiame gilią užuoiaute 
jo paliktai šeimynai.

Ser<ja
Ja'1 virč dvi savaitės kMp 

serga Jonas Vasiliauskas ka
lite, dabar jau eina garvn Jis 
priklauso prie pašalnimų dva»’. 

•avsči’i. G"vcna no numer:n 7° 
vakare" (Ward PI. Linkime greitai pa-

OPERATORES 
prie vyrų boxer aborte. Darbas nuo kavaBcų. 

Pastovus darbas. 
AVRA MFG..

<8 HERZL STREET, BROOKLYN. 
DICKENS 2-0844.

(42)

MERG1NO8
LENGVAS FABRIKO DARBAS.

40 VALANDŲ.
CITY DISPLAY. INC.

322 BROOME ST., N.Y.C. 
___________________________________

įvairiems reikalams.
Hartforde virš 45

drauge R. Zimmer- 
šalies šaltoj žem°-

MOTERYS
ATRINKIMUI VILNONIŲ 

ATKARPŲ
GERA ALGA

9 Bocrum St. Brooklyn
<45>

MERGINOS (3)
Ms v.ric Siuvamu MaSinu. 70c | valandą.

EAGLE BEEF CLOTH CO.
315 Chriat^p* er Ave., Brooklyn.

Dickens 6-9797.

NOTICE is hereby given that License Nq. 
IlW 1387 has been issued to the undersigned 
to self beer and wine at retail under Section 
1.07 o£ the ĄlęuilOlio Beverage Control Law 
at 523 Evergreen Ave., Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FBAM ROTH
523 Evergreen Aye., Brooklyn, N. Y..

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug Skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumątiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglių^, šąlu. Daugumui 
žmonių pagelbėja ip tamstai pagel
bės. Nelauk ilginus, aje tuojaus įsi
gyk DEKĘNS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstrą didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box m Neuarkl,

kiečių svetainėje, 1400 E. 55th 
St. Draugės, lankykite pamo
kas ir stengkitės gauti dau
giau narių į Chorą.

Toj pačioj svetainėj įvyks 
Moterų, Kliubo susirinkimas 
trečio ketvirtadienio 
t. y., vasario 21 dieną, šis su
sirinkimas bus labai svarbus 
tuomi, kad reikės gerai ap
svarstyti, kaip geriau išnaudo
ti progą buvimo drg. K. Petri- 
kienčs Clevelande. Ji daly
vaus Lietuvos šelpimo konfe
rencijoje, kovo 3d., ir pasiža
dėjo vieną dieną praleisti su 
moterų reikalais.

Taigi, draugės, kalbinkime 
viena kitą, kad susirinkimas 
būtų skaitlingas.

Mire M. Lupaikis
Netikėtai mirė Mykolas Lu

paikis, sausio 21 d. Ėjo pasi
vaikščioti į miestą. Griuvo ant 
tilto ir mirė. Daktaras sakė, 
kad jis turėjo širdies ligą. Bu
vo 68 metų amžiaus. Buvo biz
nierius, užlaikė valgomų daik
tų krautuvę. Buvo senas Ray
mondo gyventojas, išgyveno 
čia 34 metus. Amerikoj išgy
veno 40 metų. Paliko moterį 
ir keturis vaikus. Vaikai jau 
visi suaugę ir vedę. Prigulėjo 
prie LDS 36 kuopos.

Sugrįžo iš Kariuomenės
Sugrįžo iš kariuomenės dr. 

Albertas Dąlinkus, Juozo h’ 
Grasęs DalinkauČių sūnus. Iš
tarnavo kariuomenėj tris me
tus ir 6 mėnesius; 25 mėnesius 
ištarnavo Europoj. Buvo ir su
žeistas, bet pasveikęs gerai ir 
dabar gerai atrodo. Armijoj kyjti. Tokiam patvarkymui per
būdamas užsitarnavo kapitono ėjus, būtų daroma daug ne- 

I smagumo praeiviams ir 
publikai.
Clėvelando Unijos Stato 

Kandidatus
Dėl ateinančių gegužės me

nes. nominacijų kongresmanų 
ir. senatorių į Ohio valstijos se
natą yra du statomu nuo ADF 
A. I. Davey, Jr., redaktorius 
Cleveland Citizen. Nuo CIUC. 
A. E. Stevenson, kuris eina se
kretoriaus pareigas. CIUC. 
Tiedu vyrai yra pasižymėję. 
Mes lietuviai turėtume už juos 
balsuoti, žinoma, yra daug pa
siskelbusių, kurie eina ant de
mokratų tik.ieto kaipo kandi
datai, bet kol kas nėra dar ži- 
n.oma,. kurte iš jų. bus indor- 
suoti nuo unijų.

Ohio Streikieriai Negaus 
Bedarbės Pašalpos

Vasario 7-tą dieną gautas

sveikti.
Moterys Taiso Drabužius
Vasario 8 d. vakare, buvo j 

susirinkusios draugės moterys 
■ taisyti drabužius, suaukotus 
dėl Lietuvos žmonių, šios drau
gės dalyvavo taisyme drabu
žių : K. Naktinienė, M. Bar
nett, O. Giraitienė, M. Rauli- 
naitienė, O. Verkietienė, V. 
Kazlau, L. Žemaitienė ir drau
gas W. Brazauskas.

Visus drabužius sutaisėme, 
kurie buvo svetainėje. Prašo
me draugus ii’ drauges dau
giau aukoti drabužių dėl Lie
tuvos žmonių. Manau, jog ma-

CIO Reikalavo “Tag Day”
Clevelando CIO Miesto Ta

rybos susirinkimui padavė pra-.tėt d. A. Bimbos pranešimą iš 
šymą, kad duotų leidimą 
įsteigti “Tag Day” dėl rinki
mo finansinės pagalbos strei- 
kieriams. Miesto Taryba di
džiuma balsų praleido paveli- 
nimą, bet majoras Burke ne
balsavo. Jeigu kitame Miesto 
Tarybos susirinkime bus tas 
klausimas pakeltas, kad ga
vus pavelijimą, turės būti du 
trečdaliai balsų, tai tuosyk ne
reikės majorui pasirašyti.

Majoro argumentas toks, sa
ko jis, jei mes duosime vienai 
organizacijai leidimą “Tag 
Day,” tai po to ateis tūkstan
čiai visokių organizacijų, ar 
jos bus naudingos ar nenau
dingos. Tokiu būdu negalima 
vienai suteikti, o kitoms atsa-

Lietuvos, kad dar vis reikalin
gi drabužiai Lietuvos žmonėm. 
Prašome atnešti drabužius 
Laisvės Choro svetainėn, 155 
Hungerford St. Svetainė atda
ra kiekvieną vakarą. Choras 
veltui leidžia svetainę naudo-

LPTK Narys.

Kenosha, Wis

M v

M DŽ O DARBININKAI
Prin Radi-> Cabinet Taisymo 

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS.
VIM ELECTRIC CO., 

825 GOLD ST., BROOKLYN.

laipsnį.
Dr. Palinkus apsigyveno 

Raymonde. Nupirko ligoninę 
—New Riverview Clinic, su ki
tais dviem dakatarais, Dumou
chel ir Bussabarger. Turės ofi
sus Raymonde ir South Bend.

Mes, Raymondo lietuviai,, 
džiaugiamės sulaukę lietuvio 
daktaro, kuris, reikalui esant,, 
mums patarnaus.

VARŽOS STOVIS LAN
CASTER, PA., STREIKE

Lancastei’, Pa., vas. 18.— 
Miesto majoras Daniel W. 
Coulter paskelbė nepapras
tą, varžos stovį prieš visuo* 
tirtą Darbo Federacijos uni
jų streiką Laneasteryj. 
Streike dalyvauja 
darbininkų.

visai

Savo

Brass Darbininkai Vėl Reika
lauja Algų Pakėlimo

American Brass Co. darbi
ninkai vėl įteikė reikalavimą, 
kad būtų pakelta jiems al
gos 30 nuoš.

Pereitą rudenį minėtos kom
panijos darbininkai išstreika- 
vo 7 savaites, ir spalio. 18 d. 
grįžo į darbą. Viso ten dirba 
1,600 darbininkų.

Kuom baigsis šis reikalavi
mas, ar jis bus išpildytas ar 
ne, dar nežinia. Kiek žinoma, 
tai kenoshiečiai A. B. Co. dar
bininkai šį kartą smarkiai pa
siryžę kovoti.

Teis Už Nemokėjimą Taksų
Vasario ketvirtą dieną atvy

ko į Milwaukee, Wis., iš Wa
shington, D. C., Jungtinių 
Valstijų advokatas Gen. Eu
gene Beyer paruošti bylą prieš 
Crucible Steel Casting Co., ku
ri kaltinama už nusukimą val
džios pinigų, nesumokant $1,- 
600,000 taksų.

Kaltinamieji yra šie: Wal
ter W. Lange, jo broliai Fred 
A. iriAlbert C. ir George Ran-

h Beje, dar kartu įtraukta ir

Gulf Securities Holding Co^
Teismo nustatyta, kad by

los nagrinėjimas turi įvykti 
vasario 19 d.

Paprastai žmonės sako: “Už 
didelį prasikaltimą mažiau 
baudžia, o už mažą daugiau.’* 
Dabar teks palaukti ir pamąs
tyti, kaip bus pasielgta šiame 
atsitikime.
Milwaukee Banke Konfiskuo

ta Netikros $500 Banknotes
Neseniai tūlas pilietis 

nuėjo į banką ir norėjo past* 
dėti $500. Tie $500 buvę vie* 
noje banknotoje.

Slaptos policijos agentas Jo* 
seph Sullivan ištyręs dalyką it 
aiškina, kad žmogus, kuris tu* 
rėjęs tuos pinigus, visai ne*' 
kaltas ir nežinojęs, kad jie ne* 
;geri.

Kiek Amerikos autoritetams 
yra žinoma, tai mažiausią 
$15,000 yra pasiekę Ameriką 
nelegalių pinigų. Juos naciai 
pagaminę ir platinę Prancūzi
joje laike jų okupacijos.

- Tie $500 buvę atsiųsti tan> 
asmeniui iŠ Šveicarijos, kaipą 
atsiteisimas už priėmimą ir ut 
laikymą tūlų svečių.

Čia kuom nors kvepia!
KenOfhietu.

Atvyko Kariškų Žmo
nos ir Vaikai

Pereitą šeštadienį pribuvę! 
kariškas transportas Santa 
Paula atvežė 251 kariškių 
žmoną ir 123 vaikus. Gi laivaa 
Vulcania, pribuvęs sekmadi 
uj, atvežė 415 žmonų ir 1 
vaikus.

Seniau pribuvo du stambūg 
šeimas vežantieji transportą 
Argentina ir Queen Mary. I 
atvykusių laivu Queen M 
virš šimtas karo nuotakų 
sklaidė didžiajame New 
ko.

Vagys nakčia išlaužę 
giąją šėpą Šv. Vincento D-jo 
raštinėj, 520, Myrtle Avę 
Brooklyne, ir
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šių pasekmių auklėjant šeimy
na.

LAISVES
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Bus Tris Dienas

Vasario 22, 23 ir 24 Feb

Visas tris dienas bus šokiai ir
dainų programa

PAVID1S RADIO ORKESTRĄ
Gros šokiams visas tris dienas

t

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

ir kitoki žaislai.

NeHYorko^/^/zfcfZInRii Palaidota Alena Norris Ruošiamės Iškilmingai
Antradienis,' Vasario 19, 1946

Kaltina Žmogžudystėje

k

B

Prezidentinė Pagarba
Sgt. Mikui Ramoškai

S/Sgt. M. A. Ramoška

Trečiadienį, vasario 13-tą 
dieną, tapo paliuosuotas iš 
karinės tarnybos marinas 
s/sgt. Mikas Ramoška. Jis yra 
tarnavęs ir dalyvavęs kampa- 
nijose-kovose Chinijoj, Okina- 
woj ir kitur. Buvo ir sužeistas.

Apart daugelio užsitarnautų 
medalių, seržantas Ramoška 
turi ir prezidentinę pagarbą 
(Presidential Citation for Va
lor).

Tėvas, Mikas Ramoška, dir
bantis 371 Union Ave. užei
goj, linksmas sūnaus sugrįži
mu ir ta proga padovanojo 
Laisvės bazarui $2.

Ne vien tėvas linksmas, su
laukęs sugrįžtant garbingai, 
su aukštais laipsniais ir pažy
mėjimais paliuosuoto iš kari
nės tarnybos sūnaus, buvusio 
marino seržanto; jo taipgi iš
siilgusiai laukė žmona Mary 
ir 7 metų dukrytė. Su jomis 
dabar jaunasis M. Ramoška 
apsigyveno ir mėgins vėl pri
sitaikyti prie civilinio gyveni
mo.

Linkime jam tame geriau-

I U
v

.. ...

Jeigu Gyvenate New Yorko 
East Sidej, Balsuokite •

Vasario 19-tą
..........n"1“

Visiems gyvenantiems 19- 
me kongresiniame distrikte, 
New Yorko miesto dalyje tarp 
Battery Park ir 40th St., tarp 
East River ir Broadway, šian
dien, antradienį, vasario 19- 
tą, yra kongresmano rinkimai.

Balsavimų valandos tik nuo 
6 ryto ligi 6 vakaro, tose pa-

čiose vietose, kur balsavote 
majoriniuose rinkimuose per
eitą rudenį.

Balsuokit už Johannes Steel, 
Amerikos Darbo Partijos ir vi
sų pažangiųjų prieš-fašistinių 
jėgų kandidatą į kongresma- 
nus 1

Fašistuojanti Tarybininkai 
Vėl Drumste Tautos Vienio 
gumą ir Žvejojosi Dolerių

Deimantu Atžymėtas
Sidabras

Domicėlė Veličkienė ir sūnus 
Justinas Velička

f’asirgus triinfpą laiką šir
dies liga, vasario 13 d. mirė 
Alena Norris, 47 metų am
žiaus, žmona Laisvės skaityto
jo ir pažangiųjų organizacijų 
nario Prano Norris, gyvenan
čio 59-25 155th St., Flushing, 
N. Y. Velionė buvo1 pašarvota 
graboriaus Garšvos įstaigoj ir 
iš ten buvo išlydėta į Alyvų 
kalu, kapines, Maspethe, šeš
tadienį, 2 vai. po pietų, vasa
rio 16 d. Išlydint J. Siurba pa
sakė trumpą prakalbą apie 

I velionės gyvenimą.
Alena Norris buvo pažangi 

moteris.
Paliko nuliūdimo savo gyve

nimo draugą Praną Norris Jr 
dukterį Frances Curren.

Rept.

Motery Dienai
•4(j
v

MIRĖ
am-

Ben Feldman, vaistininkas, 
Brooklyno teisme' įkaitintas 
nužudyme žmonos su strychni
ne nuodais. Menama, kad ir 
jo uošvė mirus nuo to paties, 
bet formaliai jis kaltinamas 
tik už žmoną, {tariama, kad 
jis uošvę žudęs už turtą, o 
žmoną gal dėl to, kad jinai 
galėjus kai ką numanyti apie 
motinos mirtį ir dėl to, kad ji 
paveldėjo motinos turtą. Feld
man yra 38 m. žmona buvo 23 
metų.

Kaip kas metai, taip ir šiais 
metais, Moterų Apšvietos 
Kliubas rengiasi iškilmingai 
minėt tarptautinę Moterų Die
ną.

Tai dienai minėti koncertas- 
balius įvyks kovo (March) 9- 
tos vakarą, Laisvės salėj. Vi
si prašomi šią dieną pažymė
ti savo kalendoriuose, prašomi 
rengtis patys ir kviesti kitus.

•Atsilankiusiems neteks ap
gailestauti savo žygio. Suzan
na Kazokytė, paprašyta dai
nuoti, pasižadėjo komisijai 
pagelbėti sudaryti meniškąją 
programą. O jinai niekad pu
blikos nesuvils. Jinai praneša, 
kad jau gavusi (mūsų šiomis 
dienomis nematomą, bet žy
mią menišką pajėgą) talkon, 
Bronę šalinaitę-Sukackienę su 
jos mokiniais. Nors pati šali- 
naitė dabar labai užimta 
mažojo Dimitriuko auklėjimu, 
tačiau muzikos ir dainos me
nę taip pat tebeaukli grupę 
gabiausio jaunimo. Jau mėne
siu iš anksto jinai sudariusi 
programai planą ir jaunuosius 
meno mylėtojus ruošia puikiai 
pasirodyti mūsų iškilmėje.

Ne už ilgo pamatysite spau
doje visą programos dalyvių 
sąstatą, šiuo tarpu prie visko, 
kas jau pasakyta, galima da- 
dėti tik tiek, kad visas to po- 
piečio-vakaro pelnas eis para
mai Lietuvos žmonių, nuken
tėjusių nuo nacių okupacijos 
ir karo. Narė.

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau laikas atlikti fedoraliai val
džiai taksų atskaitas bei įplaukų ra
portus. Tuom reikalu bizniams, na
mų savininkam, ir individualams 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P. Zubavičlus, 
111 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi adarą penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, o sekmadieniais 
ištisą dieną. Kreipkitės tuojau ir at
likite j laiką taksų atsiskaitymo rei
kalą.

Jei jūs turite kokių neaiškumų bei 
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavičium. Jis jums su
teiks legališkus ir teisingus patari
mus.

Julius Tenoraitis, 47 
žiaus, 234 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, mirė vasario 16 d., 
St. Catherine’s ligoninėj. Kū
nas pašarvotas Bieliausko ko
plyčioj, 660 Grand St. Bus pa
laidotas vasario 19 d., šv. Jo
no kapinėse. Laidotuvių apei
gas prižiūri graborius Mat
thew P. Ballas (Bieliauskas).

Paliko nuliūdime moterį 
Marijoną, du sūnus ir brolį 
Domininką.

riais” ar Estijos “atstovais”
- “sveikini- 

atsargūs, tačiau pilni 
desperatiško aitrumo. Vargiai 
tuos ponus galima kaltinti.; 
čia pat, jų pačių surengtame 
mitinge jie arba jų kalbas 
skaitantieji sutinkami be en
tuziazmo, o kur ne kur girdi
si ir tarpusavės pastabėlės 
“vištų ministeris.”

Ko nedrįso persakyti norin
tieji dar nors 
“ministeriais” 
pinai dtipildė 
vos žmonėms 
kuriems drąsiau, 
Jurgėlos ir kiti.

Koncertinėn program on su
telkta visos galimos vietinės ir 
iš New Jersey dainos spėkos 
Vyčių Ch., taipgi dainininkės 
Darlys, Kižytė, jaunukai šokė
jai ir kiti. Atlikta gana gerai. 
Jeigu neimti domėn pamatinio 
dalyko — šio mitingo tikslo— 
būtų pagirtini. Tačiau, atsi
žvelgus į rengėjų tikslą šiuo 

| mitingu pakenkti Lietuvos 1 
Rep. žmonėms, apgailėtina, kad ' 

'tam panaudota menininkai.
Publikos buvo pilnoka salė. 

Geroką jos dalį sudarė sve
čiai iš New Jersey miestelių 
(išskyrus Newarką, kur turė
jo savo mitingą), taipgi iš 
Conn, buvo taip vadinamos 
“rinktinės” publikos. Nema
žas būrys vietinių suėjo drau
gijose gautais už dyką tikie- 
tais. Tačiau entuziastiškos, šio ' 
mitingo tikslu patenkintos pu
blikos, kaip matėsi iš aplodis
mentų kalbėtojams, - čia buvo 
ne kažin kiek. Tą byloja ir 
aukos. Į mėnesių mėnesiais 
mobilizuotą, visų pro-smetoni- 
nių srovių rengtą, metinį mi
tingą iš organizacijų ir asme
niškai dalyvių čia sunešta tik
tai kiek virš tūkstančio dole
rių. Matomai, žmonės tolyn vis 
daugiau gauna laiškų iš Lie
tuvos, sužino daugiau tiesos. 
Pradeda daugiau apsidairyti 
ir sužino, kad toji taryba dir
ba ne Lietuvos žmonių para
mai, bet prieš Lietuvos žmo
nes, nors kvietimuose į mitin
gus ir dangstosi gražiomis 1 
frazėmis. Pavyzdžiui, kad ir 
šio mitingo šaukimuose buvo 
sakoma: “Pasirodykime verti 
paramos mūsų tėvų žemei Lie
tuvai.” 'Panašių deklamacijų 
prisiskaitęs - prisiklausęs per 
radiją ne vienas tarėsi iš tik
ro einąs paremti Lietuvą.

Po programos tęsėsi šokiai 
— kiek bebuvo likę laiko šo
kiams. Ėjusieji pasišokti išme
tinėjo, kad už juos Jurgėla ir 
kiti ponai liežuviu atšoko, o 
jie tiktai už tikietus sumokė
jo. šokiai prasidėjo tiktai ta
da, kada norinčiom išpildyti 
mamai duotą pažadą sugrįžti 
laiku mergaitėms jau reikėjo 
rengtis namo, šokiais šiek tiek 
daugiau pasidžiaugė tik tie, 
kurie galėjo grįžti namo po 
12-tos. D-s.

Vasario 17-ta, Webster
• 1Hall, New Yorke, įvyko fašis- atsiųstos kalbos 

tuojančios New Yorko Lietu- mai 
vių Tarybos sušauktas masinis 
mitingas neva Lietuvos nepri
klausomybei minėti ir po prie
danga Lietuvai pagalbos tei
kimo. Tačiau, kaip ir visi šios 
tarybos mtingai, taip ir šis pa
virto į prakeiksmą Tarybų 
Lietuvai, jos vyriausybei, jos 
žmonėms, kam jie nenori fa
šistiškų ponų valdžios.

žinoma, atvirai nei vienas 
nesisakė norįs, kad Amerikos 
armija ant savo durtuvų juos 
nuneštų ant sprando Lietuvos 
žmonėms. Juk klausovai galė
tų paklausti: kas tu ? Ne, jie 
tik norį, kad Amerika gelbėtų 
Lietuvą nuo Lietuvos žmonių. 
Jų visa viltis naujam kare 
prieš Tarybų Sąjungą ir sy
kiu prieš Tarybų Lietuvą.

Atgyvenusių atstovų dienas, 
ponų labai norinčių vadintis 
Lietuvos, Latvijos “ministe-

kiek dangstytis 
žmonės, tą ku- 
pagieža Liėtu- 
persigėrę kiti, 

Juodeikos,

Alekas Velička

Grand Paradise Salese
318 Grand Street Brooklyn, N. Y

Nuo 2 iki 4:30 po pietų Įžanga nemokama
SEKSaHaESSE»SKBEB

Daug suaukotu daiktų, kurie bus išpardupti gan 
prieinamom kainom.

VISAIS VAKARAIS ĮŽANGA 
TIK 35c ASMENIUI

Iš anksto pasiruoškime tam gražiam parengimui. Daly
vauki! visi. Pasilinksminkit ir paremkit savo dienrašįj.

Išduota kontraktas įrengti 
mažiems vaikams žaismavįetę 
prie Grand Central Parkway 
ir McLaughlin Ave., Queens.
Lėšuos $14,498,

...... , , .

Ketvirtadienį, vasario 7 d., 
Domicėlė Veličkienė padova
nojo savo vyrui Alekui Velič
kai auksinį žiodą su vienu dei
mantu ir dviem rubies, žiedas 
simbolizuoja tą dieną sukaku
sius 25 metus jų vedybiniame 
gyvenime, taipgi parodo, ‘kad 
jie, pasirinkdami vienas kitą 
už gyvenimo draugą, pasirin
ko gerą kompaniją; Veličkai 
pavyzdingai šeimyniškai sugy
vena ir pavyzdigai išauklėjo 
sūnų Justiną, kuris neseniai 
grįžo iš karinės tarnybos.

Alekas ir Domicėlė Velič-' 
kai yra abudu meno mėgėjai: 
šių žodžių rasėj ui teko maty
ti Domicėlę dalyvaujant vai
dinimuose ir savo roles tikrai 
artistiškai atliekant. Na, o kas 
iš brooklyniečių ir apylinkės 
lietuvių nėra matę Aleką vai
dinant ir chore dainuojant? 
Paskutiniu laiku mes Aleką 
Veličką matėm dainuojant ir 
vaidinant operetėje ‘‘Kada 
Kaimas Nemiega” Petro rolė
je; 17-tą d. kovo mes jį toj 
rolėj dar kartą matysime ir 
džiaugsimės jo dainavimu ir 
vaidinimu.

Gegužės 1-mą dieną Alekui 
sukaks 25 metai, kaip jis daly
vauja Aido Chore; mes jį ma
tome veikiant ir kitose organi- 

1 zacijose, kaip : ^L. A. Piliečių 
Kliube, LDS, LLD ir kt., jau 
taip pat po geroką metų skai
čių.

Daugiau mums reikia tokių 
žmonių, kaip Veličkai, o juos 
mums turint, reikėtų juos dau
giau įvertinti. /

Linkint Veličkams, laimingo 
tolesnio gyvenimo, dar kartą 
prisimenu . Domicėlės Alekui 
dovaną — lai tas auksinis žie
das su deimantu bus jiems 
simboliu minint jų auksines ir 
deimantines vedybinio gyveni
mo sukaktis. Rep.

Pavasario Jiešhtojai
Pasitaikius šiltokam sekma

dieniui, 53 laipsniam virš ze
ro, vasario 17-tą pajūriai jau 
turėjo didelius skaičius lanky
tojų. Rockaway turėjęs net 
75,000 saulės ir įvairumo jieš- 
kotojų, Coney Island 50,000. 
Netikėtai dideli skaičiai sve
čių suvažiavę išgaudė visus 
“šuniukus” ir išgėrė kavą, 
vietomis iki paskutinio lašo.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

SUSIRINKIMAI
MOTERIMS

Moterų Apšvietos Kliubo susirin
kimas įvyks vasario 21-mos vakaro 
8 vai., 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Paskutinis pasiruošimas Moterų Die
nai. Kviečiame ir ne nares. — Val
dyba. (42-43)

RIDGEWOOD-BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

19 d. vasario, Šapolo-Vaiginio salė
je, 147 Thames St. Nariai dalyvau
kite susirinkime, ypač tie, kurie 
dar nepasimokčję už šiuos metus. 
Būtų labai gerai, kad nuo šio su- 

1 sirinkimo mūsų kuopos nariai jau vi
si būtų pasimokėję. M. Stako- 
vas. (41-42)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

Valandos: 9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer SU.
* BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Panaikino Aliejaus 
Padalinimą

Buvęs prieplaukos laivelių 
streiko laiku paskelbtas alie- 
jauS pardavimas ribotais kie
kiais, panaikintas pereitą’ 
ketvirtadienį. Vėl gali parduo- 
ti-pirkti,kiek kas nori.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

grupių ir. pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rlkoniškais. 
kalni esant 
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

B

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

. « RESTAURANT
g STANLEY RUTKŪNAS
| SAVININKAS

I PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
1 PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAISg
| Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
I ATDARA KAS DIENĄ IB NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ
| 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
<< TeL EVergreen 4-9612

l LITUANICA

1

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
». Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8842

^įfcjMjįŽįĮ jf

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

r ru-Ember Fuel Co., Inc.
196 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661




