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Metai XXXVI. Dienraščio XXVHL
kurie su katalikų tikėjimu nie
ko bendro neturi.

Mat, “savas savą pažino ir 
į svečius pavadino.” Reakcija 
supranta, kad tarpe religijos 
sektų didžiausi reakcininkai 
buvo ir yra, tai Vatikano va
dai.

★ ★ ★
Kiti tikėjimai daug-maž yra 

“palaidesni,” jie neturi tokių 
centrų, kaip Vatikanas. Gi 
Vatikano popiežius nuolatos 
duoda viešus ir slaptus įsaky
mus, o juos katalikų, hierar
chija praveda gyvenimam Da
bar Vatikanas yra centras ko
vai prieš liaudies demokrati
ją, prieš darbo žmonių teises. 
Kiekvienas popiežiaus išstoji
mas ar tai prieš organizuotus 
darbininkus, ar pažangias vy
riausybes visada būna pakar
totas šimtų tūkstančių vysk ti
pų, kunigų ir jų agentų.

★ ★ ★
Sunkiai duodasi pasauliui 

taika! Kapitalistinis pasaulis 
niekaip negali sutikti, kad 
greta jo gyvuotų darbo žmo
nių pasaulis — be kapitalistų 
ir dvarponių.

Suvažiavę delegatai susita
ria, bet žiūrėk, ir vėl praside
da nauja anti-sovietinė kam
panija. Ir keista, kaip tūli po
nai stebisi, kad Tarybų Sąjun
ga tą mato ir jos vadai pri
mena, kad jų šalis yra kapi
talizmo apsupta!

Lenkijos fašistų generolas 
W. Anders sako, kad jie “ne
sudaro taikai pavojaus.” Jis 
sako, kad jo armija Italijoj 
sudaro tik 107,000 lenkų, o 
būk Raudonosios Armijos Bal
kanuose ir Centralinėje Euro
poje yYa milionas kareivių.

Jo “šlekeckas” “argumen
tas” yra: kad 107,000 lenkų 
negali sumušti 1,000,000 rau
donarmiečių.

Betgi čia dalykas yra ne ta
me, kas ką sumuštų. Tik di
džiausias žioplys gali manyti, 
kad lenkų fašistai gali sumuš
ti Raudonąją Armiją, po to, 
kaip ji ištaškė Hitlerio jėgas! 
Bet yra klausimas apie taiką, 
o taikos sugriovimui, karo už
degimui pilnai užtenka 107,- 
000 lenkų fašistų, ypatingai 
tada, kada jie žino, kad kitų 
šalių imperialistai su atomo 
bombomis yra šlėktų užnuga
ryje.

Į Teheraną, Irano sostinę 
atvyko daugiau Anglijos ofi- 
cierių ir kareivių. Kaip žino
ma, Anglija, “užmiršus” apie 
savo armiją Irane, reikalavo, 
kad Tarybų Sąjunga ištrauktų 
iš ten Raudonąją Armiją. *

Bet, pasirodo, kad anglai vi
sai nesirengia iš ten krausty
tis. Tūli numato, kad jie gal 
darys “revoliuciją” prieš Ira
no valdžią, jeigu ji bandys 
gražiai sugyventi su Tarybų 
Sąjunga.

Balandyj, 1947 metais, Mas
kvai sukaks 800 metų, kaip
ji pradėta statyti. Ji daug 
kartų buvo priešų sudeginta. 
Napoleonas paėmė Maskvą 
1812 metais. Hitleris siekė ją 
paimti 1941 metais, bet jam 
tas nepavyko. Tada Stalinas 
sakė: Jeigu Hitleris pamatys 
Maskvą, tai ne kitaip, kaip tik 
belaisvis! Prie Maskvos naciai 
buvo taip labai sumušti, kad 
tas ir suteikė galimybę jų ga
lutinam sumušimui. ,

Na, tai garsioji Mrs. Clare 
Boothe patapo katalike. Mat, 
ji buvo Vatikane pas popiežių, 
tas |rodė, kad ji tik katalikiš
ką tikėjimą “išpažindama pa
matys dangų.” Na, Dieve, “re
zervuok” jai kokj užkampį.

FORDAS REIKALAVO 55
NUOŠIMČ. PABRANGINI

JO AUTOMOBILIUS
Palaikant Kainų Administraciją, 

Būsią Išvengta Infliacijos
Washington. — Jauniklis 

Henry Fordas reikalavo, 
kad valdžia leistų jam pa- 
brangint savo automobi
lius het 55 nuošimčiais, kaip 
pranešė Chester Bowles, 
ūkinio pastovumo direkto
rius, kalbėdamas finansinei 
kongreso komisijai. Tai .pa
vyzdys, kaip didieji fabri
kantai begėdiškai keltų sa
vo dirbinių kainas, jeigu 
būtų panaikinta Kainų Ad
ministracija, kuri uždeda 
“kainų lubas.”

Chester Bowles ragino 
palaikyt Kainų Adminis
traciją dar vienus metus po 
birželio 30 d. Jisai tvirtino, 
kad jei Kainų Administraci
jos veikimas būtų tiek pra
tęstas, tai būtų išvengta in
fliacijos, tai yra, perdidelio

TALKININKAI APIPLĖŠĘ
INDIJA, SAKO GANDHI

Bombay, Indija. — Tauti
nis indėnų vadas Mohandas 
K. Gandhi pareiškė jų pa
maldose: “Anglų ir Ameri
kos kariuomenė atvyko čia 
kovai prieš japonus, bet jie, 
deja, apiplėšė Indiją. Ar jie 
tiksliai apiplėšė ją ar netik
sliai, to negalėčiau pasaky
ti, bet vis tiek Indija api
plėšta.”

INDfNŲJCRElVIU 
KOVA IR BADO 
STREIKAS

Bombay. — Badu sustrei
kavo indėnai Anglijos ka
reiviai prieš anglų karo lai
vus keliose stotyse. Per 
riaušes bei demonstracijas 
streikieriai sužeidė 8 anglų 
karius ir policininkus. Kai 
kuriuose laivuose indėnai 
nuleido anglų vėliavą že
myn ir iškėlė savo vėliavas.

Indėnai jūreiviai reika
lauja greitai . paleist juos 
namo ir užtikrint darbą, 
o tarnyboje liekantiems pa
gerint maistą ir pakelt al
gą.

ORAS.—Bus giedra, ne
šalta.

ARGENTINOS NACIŲ VADO 
SŪNUS VEIKIA KAIP DE
ŠINE PERONO RANKA

Buenos Airęs, Argentina. 
—Artimiausias Argentinos 
diktatoriaus pulk. Perono 
politinis patarėjas ir asme
ninis draugas yra Rudolfas 
Freude, kurio tėvas Ludwi- 
gas Freude yra vyriausias 
nacių vadas Argentinoje, 
kaip praneša New Yorko 
Times korespondentas- Fr. 
L. Klukhohn.

Jungtinės Valstijos ir kiti 

kainų išpūtimo ir perkamo
sios pinigų vertės nupuldy- 
mo. Jei ši įstaiga veiktų 
iki 1947 m. birželio 30 d., 
tai paskui galima būtų ap
sieiti be platesnės kainų 
kontrolės, sakė Chester 
Bowles. Toliau, girdi, gal 
reikėtų prižiūrėt tiktai na
mų rendas (nuomas) ir šio
kių tokių kitų dalykų kai
nas.

Report eriai pastebėjo, 
kad valdžia leido fabrikan
tam pabrangint plieną 7 
nuošimčiais. Bowles atsakė, 
kad ir.jam pačiam nepatin
ka toks plieno kainos pakė
limas.

Detroit. — Sustreikavo 
CIO Pieno Darbininkų Uni
ja prieš Borden komp.

Naciai Dirbo Muilą 
iš Nužudytu Kita

taučių Taukų
Nurnberg, Vokietija. — 

Sovietų prokuroras Smir
novas teisme prieš nacius 
parodė kelis gabalus mui
lo, kuriam gaminti vokie
čiai naudojo nužudytų kita
taučiu taukus. Naciai tu
rėjo įrengimus lavonų tau
kams ištirpdinti ir į indus 
suleisti. Tokį muilą dirbt 
Ijie pradėjo 1944 m. sausyje. 
Kada talkininkų kariuome
nė atvyko į Dancigą, vie
tiniai vokiečiai sakė jiems, 
jog iš žmonių taukų paga
mintas muilas yra lygiai 
geras, kaip ir bet koks ki
tas muilas. Smirnovas ’taip 
pat teismui parodė žmonių 
odos sklypus, kuriuos naciai 
vartojo savo lempų gaubtu
vams.

Užginčija Atomy Sekretų
Išgavimą iš Amerikos

Washington. — Valstybės 
sekretorius Byrnes ir karo 
sekretorius Robert Patter
son užginčijo generolo Les
lie Groves šneką, būk kokių 
ten svetimų kraštų agentai 
išgavę atominės bombos se
kretus iš Amerikos.

talkininkai kartotinai rei- 
įkalavo, kad Argentina de
portuotų tą pirmojo nume
rio hitlerininką į Vokietiją, 
bet Argentinos' valdžia ne
paisė reikalavimų. Dabar jo’ 
sūnus Rudolfas tarnauja 
Peronui kaip dešinioji ran
ka jo rinkimų vajuje į Ar
gentinos prezidentus.

(Daugiau žinių 5-me pusi.)

GEORGE WASHINGTON, pirmutinis Jungtinių 
Valstijų prezidentas, kurio gimtadienį mūsų kraštas 
švęs vasario 22 dieną.

Nutarė Skelbt Visuotiną 
Telefonų Streiką, bet 
Nenustatė Jam Laiko

Memphis,- Tenn. — Nacio- 
nalė Telefonų Darbininkų 
Federacija, savaranki uni
ja, milžiniška balsų daugu
ma nutarė skelbt visuotiną 
telefonistų streiką 43-se val
stijose, bet nenustatė, kada 
streikas turi būti paskelb
tas. Unijos skyrių vadai 
paliko vykdomajai savo ta
rybai pašaukti darbininkus 
ir darbininkes streikan,

Prezidentas Pasirašė 
Biliy Dėlei Darbu 

Neva Visiems
Washington, vas. 20. — 

Prez. Trumanas. pasirašė 
kongreso priimtą sumany
mą, jog valdžia dės pastan
gas, kad kuo daugiausiai 
darbininkų galėtų turėti duota jam leidimas į Vati- 
darbus. Iš pradžios prezi- kaną, kur popiežius pakėlė 
dentas siūlė, kad valdžia sa- Mindszenty į kardinolus, 
vo projektuose užtikrintų Amerikos generolas Wil- 
darbą tiem, kurie negaus liam S. Key savo lėktuvu 
užsiėmimo privačioje pra
monėje, taip kad gautų už
darbio visi galintieji ir no
rintieji dirbt amerikiečiai.

Paskui prez. Trumanasla.iniu piv/.. xiuuicu.ao — — .......................- —

nusileido ir dabar savo pa-‘traciją Mindszenty’ui ir už
rašu patvirtino kongreso ta
rimą, kuris iš esmės neduo
da darbininkams jokio už
tikrinimo. Beje, pasirašy
damas, prezidentas sakė, 
kad jis nevisai patenkintas 
šiuo bilium.

Masiniai Pilnėtai Ne
paiso Indžionkšino

Schenectady. — Kai teis
mas išdavė indžionkšiną 
prieš vadinamą “neteisėtą” 
General Electric fabrikų pi- 
kietavimą, streikieriai ant 
rytojaus išėjo į dar skait- 
lingesnį pikietą. Pikiete da
lyvauja šimtai ir tūkstan
čiai darbininkų.

rei-

bus

kuomet taryba matys 
kalą. '

Unijos pirmininkas 
seph Beirne sakė, jog 
vedamos derybos su Ame
rican Telephone ir Tele
graph kompanija ir tik jei
gu nebus galima susitarti, 
tai bus paskelbtas streikas.

Streikavusiem Philadel- 
phijoj telefonistam įsakyta 
grįžti darban. Tai tolimųjų 
susisiekimu telefonistai.

Fašistinis Vengrijos 
Kardinolas Minds
zenty pas Popiežių

Roma‘. — Sovietinė vy
riausybė Vengrijoj buvo su
laikius, dėl dokumentų su
tvarkymo, arkivyskupą Jo
sefa Mindszenty. Paskui 

nugabeno Mindszenty į Ro
mą.

(Neseniai fašistai Buda
pešte, Vengrijos sostinėje, 
suruošė sveikinimo demons- 

puldinėjo d e m o k r atiniūs 
žmones gatvėse.)

Žydai Susprogdino An
gly Radaro Stotį

Jeruzalė, vas. 20. — žy
dai vadinami teroristai 
bombomis susprogdino an
glų radaro stotį Karmelio 
kalne. Su to radaro pagal
ba anglai'temi jo, kad sveti
mi laivai slapta neįgabentų 
žydų į Palestiną apsigyven
ti.
' LAISVĖ šį PENKTA-,’ 
DIENI NEIŠEINA, nes 
tai nacionalė švente Jur
gio Washingtono gimimo 
Diena.

J. F. BYRNES PANEIGIA 
RIKSMĄ DĖL TARIAMŲ

ATOMINIŲ ŠNIPŲ i
• s

Anglija ir Kanada Nežino, kaip 
Dirbt Atom-Bombas, Sako Byrnes

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
F. Byrnes antradienį sake 
reporteriams, jog vien tik
tai ši šalis težino, kaip ga- 
mint atomines bombas. 
Nors Anglijos ir Kanados 
mokslininkai padėjo ameri
konam gamini atominę me
džiagą, bet nei anglams nei 
kanadiečiams nebuvo parė
dyta, kaip pati atom-bomba 
padaroma, pridūrė Byrnes.

Šis Byrnes pareiškimas 
paverčia juokingais sukel
tus Kanadoj riksmus, būk 
šnipai mėginę perduot So
vietams kanadiškius atomi
nių bombų sekretus, kurių 
pati Kanada neturi.

Buvo paskleistas gandas, 
kad girdi, rusų agentui su 
pilnu lagaminu (čemodanu) K

Franko Nužudė dar 
Keturis Ispanų 

Komunistus
New York. — Franko fa

šistų valdžia šiomis dieno
mis nužudė dar keturis ko
munistus Madride, Ispani
jos sostinėje, kaip telegra
favo iš Franci jos Amerikie
čių Komitetas dėlei Ispanų 
Laisvės. Francisco Anton, 
ispanų komunistų vadas, 
įspėjo, kad gręsia mirtis ir 
kitiem dviem Ispanijos ko
munistam, Santiago Alva- 
rezui ir Sebastianui Zapi- 
rainui. Jiedu buvo suimti 
pernai rugpjūčio mėnesį tuo 
pačiu laiku, kaip ir tie, ku
riuos Franko dabar nužudė. 
Teismas prieš Alvarezą ir 
Zapirainą prasidės šį mė
nesį. Juos gins tarptauti
niai garsūs advokatai.

Kiek Anglija Išleidžia ' 
Kariniams Savo Šnipams?

London. — Komunistas 
Anglijos seimo atstovas 
Will Gallacher užklauąė 
premjerą elementą Attlee, 
kiek pinigų Anglija išlei
džia tarptautiniams savo 
kariniams šnipams. Attlee 
nieko neatsakė į tą klausi
mą.

Washington. — Siūloma 
pakelt laiškanešiam algą.

KAUNO FORTE NACIAI PER 
48 VALANDAS IŠŽUDĖ 

22,000 KITATAUČIŲ
Nurnberg, Vokietija. — 

1941 m. gruodyje naciai 
vieno forto srityje arti 
Kauno per 48 valandas iš
žudė 22,000 žmonių, kaip 
parodė ’Leonas N. Smirno
vas, Sovietų prokuroras 
teisme prieš vokiečius kari
nius kriminalistus.

Vokiečiai dieną ir naktį 
iš kulkosvaidžių šaudė nuo
gai nurengtus vyrus, mote-

šnipiškų dokumentų buvę 
leista laivu išplaukti iš vie
no vakarinio Amerikos uos
to. Valstybės sekretorius 
Byrnes tiktai nusistebėjo iš 
tos pasakos.

Kitas paskalas sakė, kad 
Jungtinėse Valstijose esą 
'surašyta 1,700 karinių Šni- 
1 pų iš svetimų kraštų. Byr
nes pareiškė, jog apie juos 
jis nieko negirdėjo. Jis ne
sitiki, kad šioje šalyje būtų 
daromos panašios ablavos 
prieš tariamus šnipus, kaip 
Kanadoj. Kartu’ Byrnes 
pranešė, jog Amerika pa
kvies Sovietų ir kitų Jung
tiniu Tautu atstovus stebė- v c

ti atominių bombų išbandy-
mus ant karo laivų gegužės 
mėnesį Pacifiko Vandeny
ne.

SCHWELLENBACH ŽADA
PAGALBA KOMPANIJOM

_____  v 7
Washington. — Darbo se- . 

kretoriuš Schwellenbach ra
gino kompanijas greičiau ■ 
susitaikyti su streikuojan
čiais dėl algų priedų darbi*- 
ninkais. Jis užtikrino fab
rikantus, kad valdžia grei
tai leis jiems pabranginti 
savo produktų kainas, “kur 
reikia,” mainais už algų pa
kėlimą darbininkams.

BRAZILIJA ATME 
TE ISPANIJOS 
AMBASADORIŲ

Rio de Janeiro. — Ispani
jos Franko valdžia paskyrė - 
Eduardo Aunosą kaip savo 
ambasado rių Brazilijai. 
Brazilijos vyriausybė atme
tė jį ir pareiškė, kad visai 
neįleis jo į savo šalį. — 
United Press pirmiau pra
nešė, kad Aunos, būdamas 
prekiniu Ispanijos pasiunti
niu Argentinoje, karo me
tu padėjo Vokietijai gauti 
iš Argentinos ginklų ir kitų 
reikmenų. Karinės medžia
gos iš Argentinos buvo per 
Ispaniją siunčiamos naciam.

ris ir vaikus, varomus eilė
mis pro didžiules, gatavai 
iškastas duobes, į kurias 
paskui buvo sumesti nužu
dytųjų kūnai, sakė Smirno
vas.

Karo metu kauniškiame 
Mirties Forte naciai viso iš- 
žudė 70,000 francūzų, če- 
choslovakų ir kitų tautų 
žmonių.
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Taikos Reikalai Pavojuj!
Laike karo darbo žmonės ištikimai ir energingai 

dirbo pergalei, net nuo streikų buvo atsisakę. Tai ap
suko Wall Stryto milionieriams galvas. Jie mano, kad 
kiekviename kare darbininkai ištikimai ir paklusniai 
dirbs. Jie nemato, kokio galo susilaukė karo agresoriai, 
Mussolinis ir Hitlerio šaika!

Karas jiems buvo pelningas—jie susikrovė bilionus 
dolerių. Karui pasibaigus, šiurpas juos krečia. Darbi
ninkai streikuoja, reikalaudami geresnio atlyginimo. 
Daugelyj šalių kapitalizmas gyvena paskutines savo 
dienas.

Naujas ekonominis krizis artinasi, vėl milionai bus 
bedarbių,/vėl sustos fabrikai!- Jie nori salų, naujų rin
kų, bet jiems pasaulis jau permažas. Visi jie žiūri į So
vietų Sąjungą ir daro išvadas, kad, jeigu ten nebūtų 
tarybinės tvarkos, jei ten būtų valdžioj generolai Deni- 
kinai, tai tada jie “turėtų rinkų.”

Bet Sovietų Sąjunga iš karo išėjo dar daugiau ap- 
vienyta, dar galingesnė. Tik įvykę balsavimai parodė, 
kai 99.7 nuoš. galinčių balsuoti dalyvavo rinkimuose ir 
09.18 nuoš. balsavusių atidavė savo balsus už komunis
tus arba jiems pritarėjus. Šalis apvienyta. Nėra bedar
bių. Energingai imasi atstatyti miestus ir fabrikus. 
Naujas Penkių Metų Planas gązdina Wall Stryto ir Lon
dono imperialistus!

Tarybų Sąjungos diplomatai Jungtinių Tautų Or
ganizacijoj aiškiausiai įrodė, kad sena imperialistinė ir 
grobikiška anglų politika sudaro pasaulio taikai pavo
jų. Numaskavo anglų imperialistus ir jų tarnus socialis
tus Graikijos, Indonezijos, Syrijos, Lebanono, Lenkijos 
ir kitais klausimais. Kartu su anglais teisino britų 
agresijas ir Amerikos delegacija priešaky su Mr. Stet- 
tiniusu. {

Tai kas, kad Mr. Bevin’as ir Mr. Stettinius ten dau
giau gavo rankų, bet keno pusėj balsuotų Indonezijos, 
Graikijos, Syrijos, Lebanono ir kitų kolonijų šimtai mi- 
lionų žmonių?

Jie žino tą ir supranta. Kad paslėpti “angliškai kal
bančio bloko” diplomatinį pralaimėjimą, tai prasidėjo 
nauja banga provokacijų ir šmeižtų prieš Sovietų Są
jungą.

Skandalas apie “šnipus” Kanadoj yra tuščias blofas! 
Savo laiku buvo anglų torių tokis skandalas apie “Zi- 
novjevo laišką.” Metai laiko atgal Washingtone buvo 
skandalas apie “išvogimus dokumentų,”—net areštavo 
tulus asmenis, o vėliau juos paleido. Vieną iš jų net 
pagelbininku paskyrė prie gen. MacArthuro.

Tas skandalas yra paremtas sensacijomis. Iš Otta- 
wos Mr. P. J. Philip, New York Timese rašo, kad viskas 
paremta ant kokio tai Sovietų atstovybės dezertyro 
Gusenko pasakų.

Bet jis yra tik dalis tos kampanijos, kuri prasidėjo 
Anglijos ir Amerikos imperialistų pastangomis. Korėjoj 
reakciniai elementai jau vėl kelia skandalą prieš Mas
kvos Konferencijos nutarimus. Chinijoj generolo Chiang 
Kai-sheko armijos išnaujo pradėjo piliečių karą prieš 
liaudies armiją. Amerikos karo laivai veža generolo 
Chiang Kai-sheko armijas į Man’džuriją karui.

Indonezijoj anglų kanuolės jau vėl degina mieste
lius ir kaimus, nes britai laimėjo Jungtinių Tautų Or
ganizacijoj. Syrijoj jie areštuoja žmones, kurie nori tau
tines laisvės. Iš Romos skundžiasi demokratinės Lenki
jos atstovas profesorius S. Kot, kad anglai kenkia jo 
veiklai. Londone Mr. Bevin’as šmeižia Jugoslavijos vy
riausybę, teisindamas lenkų fašistų armiją. Iš Irano pra
nešama, kad išvyko komisija į Maskvą sprendimui Ira
no ir Tarybų Sąjungos ginčų, bet tūli komisijos nariai 
atsisakė važiuoti, matyti, būdami anglų įtakoj. Į Irano 
sostinę atvyko anglų oficierių ir kareivių būriai; eina 
girdai, kad, jeigu tik Irano valdžia susitars su Maskva, 
tai ji bus nuversta.

Anglija turi su Sovietų Sąjunga 20-ties metų sutar
tį, pagal kurią ji yra pasižadėjusi ne tik neleisti savo te
ritorijoj organizuotis anti-sovietiniam veikimui, bet ir 
nesidėti su kitomis valstyoėmis, kurios anti-tarybiškai 
veikia. Anglija laužd tą sutartį.

Ji laiko suorganizavus 275,000 lenkų fašistų armiją, 
kuri pasirengus pulti demokratinę Lenkiją ir Tarybų 
Sąjungą. Ji laiko kelis šimtus tūkstančių nacių ar
mijos. Ji laiko 12,000 vengrų fašistų diviziją; 21,000 
latvių ir lietuvių fašistų batalionus; organizuoja jugos
lavų fašistų divizijas! Ją seka Amerikos generolai oku
puoto j Vokietijoj.

Tuo kartu kapitalistinė spauda atvirai šaukia už 
karą. Įvairūs diplomatai ir generolai šabotažuoja^ Pots
damo Konferencijos nutarimus, pagal kuriuos Vokietija 
turėjo būti nuginkluota. Jos karo fabrikai turėjo būti 
išvežti į Sovietų Sąjungą, Lenkiją ir kitas šalis arba 
sunaikinti. Tie fabrikai dirba Vokietijoj. Anglai im-

KOMUNISTAI ĮEIS Į IS
PANIJOS RESPUBLIKIEr 

ČIŲ VYRIAUSYBĘ
Neper seniai Meksikoje 

buvo sudaryta Ispanijos re- 
spublikiečių vyriausybė, va
dovaujama Josė’s Giral’o, 
premjero, ir Diego Marti- 
nez-Barrio, prezidento. Ta
čiau toji vyriausybė buvo 
persiaura; jon neįėjo Ispa
nijos Komunistų Partija, 
neigi kairesnieji socialistai,, 
priešakyj su Negrinu, bu
vusiu Ispanijos respublikos 
premjeru.

Kadangi ji buvo pėrsiau- 
ra, tai jos nepripažino kitos 
šalys (apart Meksikos ir 
kai kurių kitų smulkių Cen- 
tralinės Amerikos valsty
bėlių). Giral’as tuomet grie
bėsi priemonių įtraukti sa
vo vyriausybėn ir komunis
tus. Girai ir Martinez-Bar- 
rio persikėlė į Franci ją ir 
ten pradėjo darbuotis ap- 
vienijimui visų anti-fašisti- 
nių ispanų grupių.

Šiomis dienomis tapo pa
skelbta, kad jam tas pavyko 
padaryti: Ispanijos Komu
nistų Partija įstojo į Demo
kratinę Sąjungą, kurią su
daro socialistai, republiko- 
nai ir kitos grupės.

Kitais žodžiais: atliktas 
didelis žygis apvienijime 
visų Ispanijos anti-fašisti- 
nių grupių ir sudaryme 
platesnės respublikiečių vy
riausybės, kuri užims vietą 
fašistinės Franko valdžios, 
kai- pastaroji bus nuversta 
ir Ispanija pradės gyventi 
respublikinį gyvenimą.

MELUOJA IR NE
RAUSTA

Vienas- mūsų skaitytojas 
Lowellyj (Mass.) prisiuntė 
vietos angliško laikraščio iš
karpą su rezoliucija, priim
ta Švento Juozapo pobaž- 
nytinėje salėje, kur bu
vo įvykęs mitingas. Rezo
liucija, žinoma, atkreipta 
prieš Tarybų Sąjungą arba, 
kaip rezoliucijos autoriai 
gieda, prieš “bedieviškąją 
Rusiją.”

Nekalbėsime apie tą rezo
liuciją —- tai tipiška kryžio
kų maldelė, — bet priminsi
me štai ką: rezoliucijoje 
skelbiama, būk mitinge da
lyvavę 1,500 lietuvių, na, o 
prisiuntęs iškarpą mūsų 
skaitytojas nurodo:

“Jie per akis meluoja, 
skelbdami, būk pas juos mi
tinge dalyvavę 1,500 lietuvių. 
Toje taip vadinamoje salėje 
ir bažnyčioje, sudėjus sykiu, 
daugiau iš viso netilps žmo
nių, kaip 500... Nebūtų jie 
kryžiokai, jei nemeluotų.”
Mūsų-skaitytojai ir veikė

jai raginami tuos klerikalų 
ir jų talkininkų melus at
mušti per tą spaudą (an
glišką), kurioje jie, mela
giai, dumia visuomenei akis. 
Tai paliečia ne tik Lowel- 
lį, bet ir kitus miestus.

Jei demokratinio nusitei
kimo lietuviai visur rea
guotų į klerikalų melus, at
mušdami juos per tą spau
dą, kurioje melai telpa, tai 
ir pati spauda susigėdintų 
ir nedrįstų tokių nesąmonių 
skelbti.

Vasario 23 d. sukaks 28-ri 
metai kai gimė Raudonoji 
Armija, milžinas, suvai
dinęs vyriausį vaidmenį hit
lerinės Vokietijos sumuši
me. Šia proga paduosime 
skaitytojui leitenanto - ge
nerolo L Pročkos straipsnį 
apie vieną Raudonosios Ar
mijos — bene patį didžiau- 
sį ir ryškiausi—įrankį: ar
tileriją ir jos rolę, vaidintą 
antrąjame pasauliniame ka
re. Straipsnis būvo *tilpęs 
Kauno “Tarybų Lietuvoj” 
praeitais metais.—L. Red. '•

1944 metų lapkričio 19 d. 
tarybinė šalis pirmą kartą 
šventė Artilerijos dieną; 
TSRS Aukščiausiosios : Taį 
rybos Prezidiumo Įsaku nu
statytą nepaprastai dide
liems tarybinės artilerijos 
nuopelnams Didžiajame Tė
vynės kare atžymėti. Tą 
dieną buvo paskelbtas drg. 
Stalino Įsakymas, kuriame 
tarybinė artilerija buvo pa
vadinta svarbiausiąja smo
giamąja Raudonosios Armi
jos jėga.

“...Artilerija buvo toji 
jėga, — rašė drg. Stalinas, 
—kuri padėjo Raudonajai 
Armijai sustabdyti priešo 
pasistūmėjimą p r įėjimuose 
prie Leningrado ir Mas
kvos.

“Artilerija buvo toji jė
ga, kuri užtikrino Raudo
najai Armijai vokiečių ka- 

: riuomenės s u t r i uškinimą 
ties Stalingradu ir Vorone
žu, ties Kursku ir Belgoro- 
du, ties Charkovu ir Kije
vu, ties Vitebsku ir Bob- 
ruisku, ties Leningradu ir

perialistai priešingi nuginklavimui Vokietijos.
Tai tokia yra nedžiuginanti ir taikai pavojinga pa

dėtis. Anglų-amerikiečių blokas, kuris su; savo kolonijų 
atstovais viešpatauja Juhgtinių Tautų Organizacijoj, no
ri padiktuoti savo valią kitoms šalims.

Pirmoji Banga Streikų
Apie du milionai Amerikos darbininkų buvo streikų 

lauke — kovai Už geresnes darbo sąlygas ir žmoniškes-
nes algas. Ta kova, kaip kur yra ilga ir sunki. 175,000 
automobilių gaminimo darbininkų jau veik trys mėne
siai streikuoja.

Bet atrodo, kad pirmoji streikų banga jau greitai 
persiris. Plieno gaminimo industrijoj išF 750,000 apie 
500,000 darbininkų laimėjo savo reikalavimus. Išpildė 
darbininkų reikalavimus United Steel Corp., Republic 
Steel Corp, ir eilė kitų. Ilgiausiai atsisako darbininkų 
reikalavimus patenkinti Bethlehem Steel Co!, bet ir ji 
turės nusileisti.

Kiek anksčiau susitaikė mėsos gaminimo darbinin
kai, telegramų ir telefonų darbininkai ir eilės kitų in
dustrijų.

Tačiau būtų klaida manyti, kad dabar jau bus viskas 
“ramu ir gerai.” Turčiai išpildo darbininkų reikalavimus 
ne savo lėšomis, bet visuomenes kaina, kartu ir tų pačių 
streikierių. Jie prideda kelis centus darbininkams algos, 
bet tuo pačiu kartu kelia ant savo tavorų kainas.

Cukraus magnatai pakėlė “mažai,” tik 3 centus ant 
penkių svarų,—bet į metus tai reiškia $84,000,000 jiems 
priedo! Reiškia, tiek Amerikos visuomenė turės sumo
kėti daugiau už cukrų. ■ H i

Plieno karaliai sutiko pakelti 18į centų į valandą, 
bet jie tuo pačiu kartu pakelia po $5 už toną plieno. 
1944 metais jie pagamino 90,000,000 tonų, pridėti prie 
kiekvieno tono po $5, tai bus $450,000,000, tiek daugiau 
jie gaus, kaip pirma gavo. O tai vis guls ant visuomenės. 
Taip yra ir su kitomis industrijos šakomis. Darbininkai 
gaus biskį daugiau algos, bet jie daugiau ir išmokės už 
kiekvieną gyvenimui reikalingą, dalyką. Gyventi būvo 
ir bus sunku, o tas iššauks naujas kovas./ '

Jie Padeda “Socialistams”
“Socialistai” po Pirmojo Pasaulinio Karo išgelbėjo 

eilėj šalių kapitalizmą. Vokietijoj ir kitur jie šaudė su
kilusius darbininkus.

Dabar yra socialistai ir “socialistai.” Yra žmonės, 
kurie pasimokino, pažino monopolistinį ir imperialistinį 
kapitalizmą, kurio aukščiausias laipsnis pasireiškė hit- 
lerizme, ir dirba liaudies ir jos demokratijos naudai. 
Taip vokiečiai socialistai Berlyne ir kitur Raudonosios 
Armijos okupuoto j daly j rimtai domisi sudarymu vienos 
partijos, apsivienijimu su komunistais. Bet amerikie
čių ir anglų okupuotoj dalyj “socialistai” jungiasi su bu
vusiais naciais.

Mr. Mallory Browne rašo New York Times, vasario 
15 d., pateikdamas žinių iš Londono, kad Amerikos ir 
Anglijos vyriausybės laikosi politikos “kaip galima ge
riausiai prieštarauti komunistams; taip manevruoti va
karuose, kad visur pagelbėti socialistams, ir kad niekur 
jų politika nepasitarnautų komunistams.’* Todėl “socia
listai” ir rinkimus ten laimi.

Minsku, ties Jasais ir Kiši- 
niovu.” Tuomet, 1944 metų 
rudenį, Raudonoji Armija 
dar įterpptąi kovėsi su vo
kiečių fašistine armija Ry
tų Prūsijos, Lenkijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos terito
rijoje ir ruošėsi šturmuoti 
patį fašistinį urvą.

Šiais metais Artilerijos 
dieną mes minime taikos 
apystovose, Jau nedunksi 
daugiau tarybiniai pabūklai 
kautynių laukuose, vokiečių 
fašistinė armija sukulta. 
Vokietija besąlygiškai kapi
tuliavo. Sutriuškinta kapi
tuliavo Vokietijos sąjungi
ninkė imperialistinė Japoni
ja.

Pirmame karo etape, kai 
Raudonajai Armijai teko 
vykdyti sunkias gynimosi 
kautynes, tarybinė artileri
ja pakėlė pagrindinę kovos 
su vokiečių tankais naštą. 
Visur, kur bepasirodydavo 
vokiečių tankų divizijos, jos 
sutikdavo triuškinantį atrė
mimą iš tarybinės artileri
jos puses, patirdavo sunkių 
n u o s t o 1 i ų ir negalėdavo 
įvykdyti joms skirtų užda
vinių.

Kautynės ties Maskva ir 
vėliau ties Leningradu, kur 
vokiečių vadovybė įvedė į 
kautynes stipriausias tan
kų grupuotes, buvo visiškas 
tarybinės artilerijos trium
fas ir gėdingas išgirtųjų 
vokiečių tankų divizijų pra
laimėjimas.

Vokiečių mėginimas pulti 
su savo .tankų divizijomis
1943 ir 1944 metais taip pat 
neturėjo pasisekimo. Rau
donosios Armijos artileris
tai kautynėse ties Kursku, 
Baltarusijoje, P a b altijyje, 
Ukrainoje, Rumunijos ir 
Vengrijos teritorijoje vo
kiečių tankus paversdavo 
metalo laužu. Ligi to laiko
vokiečiai jau .neteko dau
giau kaip 70,000 tankų. Ka
ro patyrimas parodė, kad 
tarybinė artilerija pasirodė 
pajėgesnė už vokiškus tan
kus.

1945 metais vokiečių va

dovybė dar kartą mėgino 
revanšubtis savo tankų di
vizijų pagalba. Tuo tikslu į 
pietvakarius nuo Budapešto 
buvo sutelkta 11 tankų divi
zijų. Jų pagrindinį smūgį 
teko prisiimti 3-j o Ukrainos 
fronto artilęriętahfts. Per 10 
dienų jie atremdinėjo masi
nį vokiečių" tankų puolimą ir 
suardė < vokiečių vadovybės 
sumanymus.' Per 10* dienų 
vokiečiai neteko1 970 tankų 
bei ; cmotorizuotų pabūklų. 
Visą 11. tankų divizijų buvo 
sunaikinta. Taip buvo nu
malšintas paskutinis vokie
čių vadovybės pasispardy
mas..
. Kovoje su vokiečių tan
kais tarybiniai artileristai 
parodė nepralenkiamą iš
tvermę, drąsą ir aukštą 
meistriškumą. S u sitikdami 
su vokiečių tankais, jie nie
kuomet nepaliko savo pa
būklų ir mirtinai kovojo iki 
paskutinio sviedinio.

Vien tik naikinamosios 
prieštankinės artilerijos ei
lėse yra 545 Tarybų Sąjun
gos didvyriai. Jų tarpe bro
liai dvynukai Dimitrijus ir 
Jakovas Lukaninai. Iki ka
ro jie buvo Kalugos srities 
kolektyvinių ūkių valstie
čiai, o kare pasirodė puikūs 
artileristai. Jų kovinėje są
skaitoje įrašyti 37 pašauti 
ir sunaikinti vokiečių tan
kai bei šarvuoti transpor- 
tieriai ir daugiau kaip 600 
sunaikintų kareivių bei ka
rininkų.

Tarybinė artilerija buvo 
vokiečių tankų siaubas. Ji 
taip pat buvo galingiausia 
priemonė, užtikrinanti puo
lamąsias Raudonosios Ar
iu i j o s o p e r acijas. Prieš 
kiekvieną priešo fronto pra
laužimą būdavo suduodami 
masiniai tarybinės artileri
jos smūgiai. Ir čia tarybinės 
artilerijos gausumas- kar
tais siekdavo 250—300 pa
būklų viename kilometre.

1942—1943 metų Stalin
grado operacija, kuri buvo 
pasisukimo taškas karo ei
goje, buvo laimėta didele 
dalimi tarybinės artilerijos 
ugnies pajėgumo dėka.

Kaip tik šiai pergalei pa
gerbti Artilerijos dienos 
šventė nustatyta lapkričio 
19 dieną — tarybinės ka
riuomenės ties Stalingradu 
puolimo pradžios dieną.

1943 ir 11944 metai atne
šė naują garbę tarybinei ar
tilerijai. Tais metais Rau
donoji Armija sutriuškino 
vokiečių gynybą prie Miu- 
so, Moločnaja ir Dniepro

upių, pralaužė stiprias gy
nybos zonas Perekope ir 
Karelijos sąsmaukoje, su
triuškino vokiečius Balta
rusijoje, Pabaltyje ir Ru
munijos teritorijoje ir visiš
kai apvalė tarybinę žemę 
nuo hitlerinių grobikų.

Visos šios operacijos bu
vo pradedamos galinga ar
tilerijos ugnimi. Tarybinė 
ąrtilerija sulaužydavo vo
kiečių gynybą, sugriaudavo 
gausius priešo įtvirtinimus, 
sunaikindavo vokiečių karo 
techniką ir gyvąją jėgą. Į 
artilerijos pramuštą plyšį 
verždavosi tarybiniai pėsti
ninkai ir tankai ir prasidė
davo vokiečių triuškinimas 
per visą jų operatyvinės 
gynybos gilumą.

Artilerijos puolimo ties 
Stalingradu patyrimas Rau
donosios Armijos buvo pui
kiai panaudotas ties Kor- 
šun - Ševčenkovskiu, ties 
Minsku, Jasų — Kišiniovo 
operacijose ir kitose vietose. 
Čia buvo apsuptos didelės 
vokiečių fašistinės kariuo
menės grupuotės. Tarybinė 
artilerija iš visų pusių dau
žė apsuptą priešą.

1945 metais Raudonoji 
Armija savo kautynių veik
smus perkėlė į fašistinės 
Vokietijos teritoriją. Čia 
tarybinei kariuomenei teko 
susidurti su ypatingai ga
lingais įtvirtinimais. Bet jie 
visi buvo įveikti viską triuš
kinančios artilerijos ugnies 
dėka. Pralaužiant priešo 
frontą priėjimuose prie 
Berlyno dalyvavo apie 22,- 
000 pabūklų ir minosvai
džių.

1945 metų balandžio 20 
dieną buvo istorinė tarybi
nės artilerijos diena. Tą die
ną artilerijos dalis, vado
vaujama pulkininko Pisare- 
vo, pirmoji apšaudė fašisti
nio žvėries urvą — Berly
ną. Vėliau per 12 kovos dėl 
Berlyno dienų tarybiniai ar
tileristai tiesiu taikymu 
daužydavo vokiečių atra
mos punktus, išmušdavo 
vokiečius iš rusių. Šie arti
lerijos veiksmai suvaidino 
svarbų vaidmenį Berlyno 
įgulos kapituliacijai pagrei
tinti.

1945 metų rugpiūčio mė
nesį Raudonosios Armijos 
dalys, Vyriausiojo Kariuo
menės Vado įsakymu, perė
jo į puolimą prieš japonų 
kariuomenę Mandžurijoje. 
Tarybinė artilerija šitame 
karo teatre pademonstravo 
savo galią, aktyviai daly-

(Tąsa 5-me pusi.)

Šlykšti Insinuacija
Brooklyno Vienybė pik

tai šaiposi, būk Lietuvos 
poetas Liudas Gira esąs 
“mergvaikis” - benkartas. 
Ar tai tiesa, mes nežinome, 
bet šios insinuacijos tenden
cija aiški. “Betėvumą” ji, 
matyt, skaito didžiausiu 
žmogaus nuopuoliu, šlykš- 
čiausios paniekos kolione. 
Mes gi manome, kad bile 
kūdikis yra meilės (ar ne
laimės) vaisius, nežiūrint ar 
moteries-vy.ro ryšys buvo 
bažnyčios šventintas ar ne^ 
Daug žymių pasaulio žmo
nių buvo “mergvaikiai.”

Bet šia pašaipa, šiuo no
ru Liudą Girą pažeminti 
Vienybė spiaudo į tą šaltinį, 
iš kurio ji pati geria! Juo
zas J. O. Sirvydas, buvęs il
gametis Vienybės redakto
rius ir įkūrėjas Am. lietu
vių Tautininkų Partijos, 
kuriai pati Vienybė “pairto
mis muša” — buvo “merg-

tai savo Autobiografijoj (p. 
7) prisipažino.

Kiek žemiau Vienybė 
džiaugiasi, kad mylima Lie
tuvos poetė - laureatė Salo
mėja Nėris mirė nuo kepe
nų vėžio. Ji sako: “Vėžys 
kepenyse išgelbėjo lietuvių 
poeziją nuo tolesnės išdavi- 
kiškumo ir išsigimimo tą
sos.”

Čia autorius vos susilai
ko nesušukęs — Valio bjau
riausiai žmonijos rykštei 
vėžiui, nes jisai pasmaugė 
talentingą tarybinę poetę!

Kokia šlykšti ironija, 
koks biaurus pasityčiojimas 
iš žmogaus nelaimės! Laik
raštis turėtų atminti, kad 
vėžys partijų nesirenka, 
kad juo miršta ne tik tary- 
bininkai, bet ir smetoninin- 
kai. Čia tai laikraščio iš
mintį nugalėjo politinė pa
gieža! *

vaikis” - benkartas, sūnus I- Ar tai gražu ?
Barboros Šitvydaitės. Jis _ "• M.
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Quisling Refugees from Justice Schooled 
In Nazi Espionage, Sabotage Schools;
Taught to Betray Loyal Lithuanians

By JOHN ORMAN
This is the second of a se- Charlottenburg Strasses scream- 

ries of three articles by John 
Orman, who just recently re
turned to this country from 
Germany where he had served 
with the United States Army. 
The author, during his stay in 
Bavaria and other parts of 
Germany, met many Lithua
nian DP’s of all descriptions 
from whom he was able to 
obtain the material for these 
articles. Editor.

(This is the second of a series 
of three articles.)

In our last article, we at
tempted to give you a little 
back ground to the problem of 
Lithuanian DPs in Europe and 
in Allied occupied zones of Ger
many. We showed that they 
were, by and large, remnants

ed holy murder about mass de
portations of Lithuanians. 
Their sympathetic or duped 
Lithuanian newspapers in the 
United States reported these 
tales with relish and the Hearst 
press took up from here to re
peat the big1 lie which came to 
be believed by so many, follow
ing Hitler’s psychology to the 
letter.

This story was told to me 
time and again by various 
Lithuanian DPs who looked for 
sympathy because they “should 
not be punished, having been 
only anti-Russian — not anti- 
American.’’ Various persons 
told various parts of the tale 
which dovetail so nicely. Some 
of them played their part in the 
above story personally. These

out. Plechavičius (now a Baltic 
DP in the British occupied 
zone of Germany) was parti
cularly successful in recruiting 
the youth of the Voldemaras 
and Smetona fascist movements. 
He had been one of the leaders 
in the putsch in 1923 that forced 
the democratic government out 
and put Smetona, Voldemaras 
and company in. He was a Nazi 
from way back. The other gene
ral, Raštikis, I met in Regens
burg in Bavaria, Germany, last 
July. He is a D.P., too.

band of several thousand 
formed, armed with Ger- 
weapons, clothed in Ger- 
*grey uniforms of the 

A tri-colored

Trečias Puslapis

« ’ ii V 1 4. v. people are now Baltic DPs.of collaborators who worked .
for the Nazis in Lithuania, dur-1 «va»"jte8
ing German occupation, and i Volksdeutch
that most of them fear to re-| After Smetona fled Lithua- 
turn home, because they would jnia to Germany, the new go
bė punished for selling out to vernment made arrangements 
the Nazis. itransfer all bothersome Ger-

The German Nazis have been j man nationals who wanted to
defeated in war. But there still 
are millions of Nazis in Germa
ny and elsewhere — includ
ing the United States. For Na
zis in this country, things be
came a bit easier after Hitler’s 
defeat. It is now harder to nail 

them down to a direct contem
porary analogy and under the 
guise of free speach, they are 
digging the grave for the very 
things that allows them the ex
pression they have.

Therefore, we must always 
be on the alert, never losing 
sight of the fact that all Nazis 
and fascists are not dead, even 
in Germany. Many are alive 
and active under various guises 
in their homeland. Some seek 
even to be encouraged by our 
Military (Government and our 
other “uniformed” authorities 
in conquered Germany. In this 
article, I plan, to deal only with 
those Lithuanians whom I con
sider Nazis.

There are several types. The 
first, active in Lithuania under 
the Smetona regime, fled to 
Germany where they were 
warmly received by Nazis when 

. Lithuania was strategically 
garrisoned by the Red Army to 
cushion the coming Nazi Inva
sion.

Nazis Trained Lith Traitors
These Liths, welcomed in 

in Germany, were enrolled in 
German espionage »and sabo
tage schools operated by Wehr
macht intelligence sections. 
Trained and equipped with pro
per tools and radio sender 
sets, dressed in peasants cloth
ing, and released “on their 
own” to infiltrate back into 
their homeland to prepare the 
way for the invasion, 
were parachuted in.
' They were trained to disarm 

mined bridges, cut communica
tions, perform acts of sabotage, 
spread rumors, organize bands 
of “rebels” and report 
Army troops movements 
activities, by means of 
German sender sets.

i

They were to kidnap Red Ar
my personnel and interrogate 
them for military secrets, mur
der key personnel, commit acts 
of terror among the population 
and blame it on the garrissoned 
Red troops. Among them were 
many former Smetona regular 
and reserve army officers who 
took the leading part in these 
activities.

The new Lithuanian govern
ment, established offer Smeto
na and his henchmen fled to 
Germany, found many of these 
German agents who implicated 
others. They were arrested, 
some were executed as traitors 
and others were deported to 
Siberia where they could do no 
harm, while the Berlin propa- 
«anda bureaus at Number 2

Some

Red 
and 

their

return to their “vaterland.” 
Many Lithuanian Nazis took 
advantage of the situation, 
claimed German citizenship 
and left for their newly adopt
ed homeland.

While the former were, 
largely, being schooled in es
pionage, the • latter, largely 
went to Military Government 
schools .and studied the Nazi 
plan of occupation of “Ost
land,” as Lithuania was to be
come known under the German 
heel.

These Nazi MGs were either 
parachuted in or rode in behind 
German tanks and set-up the 
brutal apparatus that sent ma
ny Lithuanians to their death 
or to Nazi slavery. Some Lith
uanian newspapers in the 
States published stories .from 
Berlin about them. The stories 
said they were liberators.

These persons are also now 
Lithuanian Baltic DPs.

By the time the Nazis were 
at the height of their conquests, 
at the gates of Moscow, in the 
outskirts of Stalingrad and had 
penetrated some of the Cauca
sus oil fields, as well as having 
overrun France, Holland and 
Belgium, every Nazi act was a 
deed of glory. Some weaker 
willed Lithuanians lost all hope 
of the enemy’s defeat and de
cided to adapt themselves to 
the new situation. In this way, 
more collaborators were won 
over to the Nazis.
Balt Quislings Try to Outdo 

Nazi Cruelty
They took in Russian, White 

Russian (Belorussian), Ukrai
nian, etc., slaves to work their 
estates. Anti-Jewish activities 
were increased and thousands 
of Jews were murdered in Lith
uania. The Jewish ghetto was 
burned to the ground in Kau
nas, together with the residents 
there. Thousands of the Jews 
were murdered by Lithuanian 
tools of German Nazis. Many 
“converted” Liths even went on 
to outdo the Germans in cruel
ty to “prove their loyalty.” New 
recruits for the Wehrmacht, 
for the cruel Baltic SS were 
gotten. Lihuanians who had 
been government officials un
der Smetona clung to their res
tored jobs by sheer show of 
brutality against their fellow 
countrymen who hated the Na
zis.

But not everyone turned Na
zi. Many good people fled to 
the woods and organized into 
hands of partisans, to combat 
the reign of terror. They 
fought guerilla warfare against 
the invaders and traitors.

The Nazis called upon Raš
tikis and Plechavičius and other 
former Smetona Generals to or
ganize a branch of the Wehr
macht' to stamp ths guerillas

was 
man 
man 
Wehrmacht,
shield with yellow, green and 
red above which was printed 
the word “LIETUVA,” worn 
on the left arm served to iden
tify this army of traitors.

I had never been ashamed to 
admit that I was of Lithuanian 
descent until I saw them for 
the first time. They were 
brought to the -prisoner of war 
compound in Gardelegen, Ger
many, scene of one of the beast
ly burnings of 1,100 slave la
borers by the SS. These PWs 
are now released and are Lith
uanian Baltic DPs. Many of 
them are in the American zone 
and many are in the British 
zone of occupation in Germany.

There were chiefs of police 
from Kėdainiai and Raseiniai, 
who told me they turned in to 
the Germans “only Jews, bol
sheviks and pro-soviet Lithua
nians.”

“I did not turn in one good 
Lithuanian,” one ex-police chief 
in Lithuanian under the Nazis 
told me. The Germans were 
carefully organizing for the 
permanent occupation of Lithu
ania and the Germanization of 
the whole of “Ostland” which 
included Latvia, Estonia, parts

of Poland, Russia and White 
Russia. Ąs well as* Lithuania. 
Every good Quisling was utiliz
ed. They all strived to be better 
so they could bo promoted.

But the tide of the war turn
ed. The Nazi legions were rol
led back. First from the gates 
of Moscow, then from Stalin
grad and from the Caucasus. 
Finally they wore driven out of 
Lithuania. These collaborators 
fled with the Germans. They, 
too, are DPs. The UNRRA 
feeds them, too. The United 
Lithuanian Relief Fund is send
ing them assistance, too.

Looking out for their own 
hides as they fled, the Germans 
took the better vehicles, horses, 
wagons, etc., leaving only the 
lame and at best — the second 
rate to their Quislings to fare 
as well as they could. Many 
Quislings reached American 
occupied and British occupied 
parts of Germany. Many who 
had fled to Dresden are still 
lying side by side with their 
German friends underneath the 
huge piles of rubble left there 
by the last allied bombing raid.

Here, in Germany, American 
soldiers found Lithuanians, Na
zis, Quislings, and not, mixed 
among the Poles, Russians, 
French, Ukrainians, Dutch, etc. 
They were now all DPs. They, 
who refused to go home for 
some fear, are now being fed 
and clothed by UNRRA, by ma
ny “relief” ^organizations.

KRETINGA
Batsiuvių artelė Aulas 

Kretingoje yra suorgani
zuota, išvijus vokiečius gro
bikus. Artelė spėjo jau pa
siekti neblogų gamybinių 
laimėjimų. Paskutiniojo ke
tvirčio planas įvykdytas 
120 nuoš. Artelėje yra ir pa- 
s i ž y m ė j usių darbininkų. 
Batsiuvis P. Meškauskas 
atlieka išdirbio normą 150 
nuoš., St. Vygontas — 140 
nuoš. Aulininkas J. Luka- 
vičius nuo pirmųjų darbo 
dienų vienas paruošia vi
siems batsiuviams batų vir
šus, atlikdamas išdirbio 
normą 200 nuoš.

Čia matomieji šerifu rankose šautuvai nušovė ne
ginkluotus streikierius iš užpakalio. Du buvo nušauti, 
trys sužeisti kompanijos mušeikoms, važiuojantiems 
ginklotu traukiniu netoli Peoria, Ill., paleidus šūvius į 
streikierius prie skerskelio, kur jie pikietavo Toledo, 
Peoria & Western gelžkeli. Kelių apskričių AFL uni
jos susivienijo prieš gengsterių atakas. CIO unijos, kaip 
žinia, per laikus šaukia darbininkus vienytis už pergale.

Skaitytojų Balsai
TEISMAS DANGUJE
Š. m. vasario 1-mą dieną, 

Brooklyno Vienybė, labai 
įdomiai aprašė bylą dviejų 
prezidentų — Dievo kara
lystėje.

Kad trumpai išdėsčius 
minimą aprašymą, pasirodo 
išvada tokia:

—Kaip žemėje, taip dan
guje; tas neklysta, kas ne
dirba. ..

—Mažos šalies preziden
tui niekas kaltinimo nepri
metė, kad jis sulaužė kons
tituciją, šaudė nekaltus 
žmones, pristeigė kalėjimų, 
k o n c e n tracijos stovyklų, 
pardavė savo tautos miš
kus, kelius, bei vienintelį

bėgo...
Gi didžiosios šalies prezi

dentui, kaltinimų pasipylė:
—Puikybė, didybė, veid

mainystę, apgavingas žadė
jimas mažųjų apginti, silp-

nųjų ir neturtingųjų apiplė
šimas ir tt., ir tt.

Kas svarbia usia, kad 
Dangiškasis Teismas, di
džiosios šalies prezidentą,— 
be kalbų, pasiaiškinimų, pa
skyrė kairėn...

Gi, mažosios šalies prezi
dentą paskyrė dešinėn, nors 
jis gyvendamas žemėje bu
vo didžiausias niekšas, veid
mainys, bei apgavikas — 
žmogžudys...

Dangiškasis Teismas, ne
kreipė dėmesio net į tai,— 
kad mažosios šalies prezi
dentas ir čia danguje me
lavo, prisižadėdamas di
džiosios šalies prezidentui 
liudyti teisingai, o Teismo 
eigoje nė žodžio nesakė...

Tai tokia išvada iš Tys- 
lia^ų Vienybės Dangiškojo 
teismo...

—Kur galybė, ten teisy
bė...

žvirblis.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius Padeda Siau
rės Europos Žmonėms

Amerikos Raudonasis Kry 
žius teikia pašalpą karo ište- 
riotų šalių žmonėms, jų tarpe 
Suomijos ii* Norvegijos žmo
nėms .

Suomijoj dabar išdalinama 
reikmenų iki $2,150,000 ver
tės. Tai dalis Amerikos Rau
donojo Kryžiaus $33,500,000 • 
pašalpos programos karo su- 1 
naikintose šalyse. | '

Beveik 800,000 drabužių 
(garments) ir apavalų iki $1,- ■ 
600,000 vertės yra dalis pro-1 
gramos. Daugiau negu $140,- 
000,000 vertės ligoninių reik- , 
menų, įskaitant 46,000 skyrių 
pagąmintų apvalkalų.

Tarpe kitų reikmenų yra už 
$19,000 muilo ir 200,000 sva- į 
rų pudruoto šokoladinio pie- , 
no, kuris gali aprūpinti 30,000 
vaikų per tris mėnesius.

Penkiolika sunkvežimių pa
deda perkelti reikmenis iš 
Švedijos į Suomijos Raudonąjį 
Kryžių.

Norvegijoj išdalinta su virš 
$3,000,000 vertės reikmenų. 
Prie tos sumos priskaityta 
reikmenys iki $750,000 vertės, • 
kuriuos norvegų valdžia ir 
American Relief for Norway 
nupirko. Amerikos Raudonasis 
Kryžius tik tarpininkauja nu- 
pirkime ir išsiuntime šių reik- • 
menų.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus programa apima išdali
nimą daugiau kaip 750,000 
drabužių, kurie kaštuoja $1,- 
800,000. Apart to, 46,000 li
goninių drabužių, 30,000,000 
bandažų ir daugiau negu užr 
$150,000 vertės medikalinių ir 
chirurginių reikmenų bus pri
statyta.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus kiti pašalpos projektai 
veikia Francijoj, Belgijoj, 
Olandijoj, Luksemburge. Aus
trijoje, Lenkijoje, USSR. Ita
lijoje, Albanijoje. Graikijoje, 
Jugoslavijoj ir Kinijoje.

LAISVES BAZARAS
Tris Dienas Šokiai ir Kiti Įdomumai

Washingtono Gimtadienį
VASARIO 22 FEB.

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

Šeštadienį
VASARIO 23 FEB.

Sale Atdara 3. P. M. 
Muzika nuo 7:30 P. M.

Sekmadienį, Pabaiga
VASARIO 24 FEB.

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

GRAND PARADISE HALL PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
318 GRAND STREET BROOKLYN. N. Y.

KAMPAS HAVEMEYER STREET
GROS AMERIKONIŠKUS IR LIETUVIŠKUS 

KAVALKUS ŠOKIAMS

Sekmadienį, Feb. 24, Šeimynų Popietis
Čekeriy Tiirnameiitiis, Žaislas Moterim ir Vaikam
Nuo 2 iki 4:30 P. M. Įžanga Nemokamai Visiems

Vasario 22—Aido Choras
Vadovaujant Aldonai Anderson

____ PROGRAMA_____
Vasario 23, Pirmyn Choras
Iš Great Neck, vadov. Almos Kosmowski

Vasario 24—Sietyno Choras
Iš Newark, N. J., vadov. Walter Žukui

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

ĮŽANGA VISAIS VAKARAIS 35c ASMENIUI (TAKSAI ĮSKAITYTI)
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(Tąsa)
Tą vakarą Mulan’a kažko buvo tyli ir 

užsimąsčiusi, o Močou’a, atžagariai, link
sma ir čiurški. Mulan’ai vis prieš akis 
stovėjo visas tas sąmyšis paežerėj: pas
kendusi vargšelytė mergiotė dėl ty le
lijų puodelių, raudanti jos močiutė, tre- 
pinėjančių aplinkui būreliai. Kažin? gal 
kartais ir tie patys lelijų grūdai, ką jie 
restorane valgė, buvo tos vargšelės mer
giotės rankytėm surankioti.

Motina jai pasakė, kad buvusi užėjusi 
Mėlynoji Migla, sakiusi suradusi vyrą 
Sidabrinei Užlaidai. Taipgi girdėjusi, 
būk Tijen’as turįs neužilgo sugrįžt. Jei 
jis sugrįš ir ras Sidabrinę Užlaidą jau 
ištekėjusią, audra bus šeimoj: motinai 
daugiausiai klius nuo Tijen’o.

Lifu’s dažnai lakstė namo apžiūrėt, 
kaip ten remontas. O šiaip Raudonrožė 
ir Afei’jus domino visus savo įmantriais 
klausimais. Raudonrožė visu vaikišku 
rimtumu tvirtino, kad ašaros pro nosį 
išeiną. Atseit, iš akių į nosis yra skylelė: 
tai kodėl, kai žmogus rūko, dūmai jam 
neina iš akių ?....

Lifu’s pamažu priprato prie visų ir 
jautėsi, kaip namie. Vakarais jis ilgai 
skaitė. Mėgo apžiūrinėt retenybes ir se
nienas Jao kabinete. Jiedu su Mulan’a 
knebinėjo kauliukus su senybes parašais. 
Jį giliai domino chinų rašto raida. Tų 
apmusijusių kauliukų užrašai daug ko 
jį pamokė. Kauliukai kokių keturių tūk
stančių metų senumo!

O paskui vėl tų visokių rašalinių indų 
rinkinys! Ir vis su parašais tų, kurie 
juose juodylą laikė. Taipgi tų rankraš
čių įvairumėlis! Lifu’i ypač patiko apva
lainas, čiuinas gražraštis, o Mulan’ai — 
tvirtas, kirstinis, aštriakampis. Lifu’s 
nekaltai paaiškino: girdi, vyrams patin
ka, kas apvalu ir gracioziška, o mote
rims — kas kieta ir tvirta,—vis viena 
kaip bernaičiams patinka mergaitės, o 
mergaitėms — bernaičiai. Mulan’a pa
raudo.

'Tačiau Lifu’s dar tebebuvo meilės ne- 
įgeltas, meilės jis da nepatyrė, tebebuvo 
atsparus moteriškai vylionei. Jis mėgo 
Mulan’ą už jos tokį nepaprastą apsuk
rumą ir supratingumą, taipgi ir už tą 
dailišką apvalainą jos gražumą, kaip ir 
tų chiniškų dailėraščių. Mulan’a tuo at
žvilgiu už jį buvo bent pora metų bran
desnė.

Vieną gražų rytą Lifu’s pasiėmė tep
tuku ir pradėjo Tijen’ui laišką rašyt. 
Mulan’a pritarė, taipgi ir Močou’a. Kas 
greičiau parašys jam laišką? bet papras
tai, apčiuopiamai ir daiktingai, be tų 
tradicinių miglotybių. Lifu’s uždegė smil
kalo pieštuką: kol jis išdegs, laiškai tu
ri būt užbaigti.

Ir visi trys parašė saviško skonio ir 
būdingo turinio laiškus. Paskui skaitė, 
gėrėjosi. Tik štai šast atsidarė durys, ir 
tarnaitė Smilkalo Kvapsnis įsivedė vieš
nią “nebuvėlę”—ogi Manią. Mania laikė 
rankoj glėbį kasijos—cinamono gėlių. Ji
nai jau ilgai nebuvo buvusi pas Jao’us, 
vis dėl tų liūčių. Ji girdėjo nuo Činios 
ir Sunios apie Lifų, nuo to jųjų susitiki
mo gelžkelio stoty per Tijen’o išleistuves.

KukŲai,, mandagiai pasikalbėjusi, ji ir 
išėjo, su gerais įspūdžiais apie naująją 
pažintį, apie Lifų. Ji nusiteikė veikti 
greit.

Kartą, sugrįžęs iš namų, Lifu’s prane- 
į. še smagią naujieną: šečuen’o gildija pa

ti. apsiėmė apmokėt išlaidas už jų namo 
remontą. Jo motinai tuoj dobtelėjo gal- 

i von, kad čia Fu’s ką patarpininkavo. Ir, 
kai Fu’s užsuko pas Jao’us, Kung’ienė 
tuoj jam pradėjo dėkot. Fu’s pasiteisino, 

b kad čia ne jis, o pats Jao’as gera pada
rė. O Jao’as, savo ruožtu, padėkos sau 
irgi neprisiėmė. Jis, girdi, tik slaptai pa
dovanojęs du šimtu doleriu Šečuen’o gil
dijai, nes pusė jo vaistų ir žolių paeina 
iš tos provincijos: reikia juk už tai kaip 
nors atsilyginti.

O Kung’ai vis viena smarkiai pakilo 
gildijos akyse, • kad juos globoja tokie 
įtakingi gildijos patronai, kaip Fu’s ir 

t Jao’as.
Rugpiūčio pusėj išpuola šventė, o čia 

ir Lifu’s tuoj kraustysis savo namelin. 
Tai Jao’ai surengė ypatingą vakarienę, 
pakvietę ir Fu dalyvauti.

Jao’as nupirko visą skalurę vėžių, pa

čių gerųjų. Vakarais būdavo puiki mė
nesiena, pati pilnatis, tai buvo sumany
mų, kad sode vakarieniaut. Bet ne, tai 
būtų vėsoka.

Dideliausia žalia lėkštė pilnutėlė pui
kių vėžių. Atsiraitę rankoves, dalyviai 
triukšmingai ir ilgai darbavosi, kai ėmė 
sotint savo skomą stalgią... Kam pati
ko labiau ikrai, kam kakliukai, o kam 
kojos ir kojelės. Galiausiai vidury stalo 
susidarė aukšta krūva, kiautų, kiavalų, 
kojų prikrauta.

Kažin, ir pats Konfucijus ar valgė vė
žius. Veikiausia valgė. Mulan’a padek
lamavo jo eilių posmelį:

Takar, keliai prieš jų akis nei tiesūs 
nei kreivi, 

Jų kiavalai pavasarį geltoni ir juodi.
Truktelėję po taurelę, po kitą vyno, 

nusiprausė rankas 'vandeniu su auksa- 
žiedėmis—ir vėl užu stalo, kur vėžių lau
žo jau nebebuvo. Pasigardžiaut atnešta 
rudųjų ryžių tyrės, su supiaustytais vir
tais kiaušiniais ir konservuotomis dar
žovių šaknelėmis. Buvo ir sojos pupelių 
padažo su imberu.

Vakarienei užsibaigus, prasidėjo žais
mės, sąmojai, pasakaitės, sakmės, mink- 
lės, liežuviui laužyt painios eilės. Visi 
iš eilės turėjo kuo žybtelėt, net ir vaikai 
ir tie.

O mėnulį buvo ir pamiršę. Jao’as be- 
stoviniuodamas, dirstelėjo pro langą ir 
sušuko: dviguba drignė aplink mėnulį! 
Subėgo visi, žiūri, stebisi—dvieilis vaini
kas apie mėnesį. Tokie keisti gamtos re
giniai vis pasitaiko laikotarpiais. Fu’s 
manė, kad ir čia koks lemtingas ženklas: 
neramūs būsią laikai.

O poetas sieloje Jao’as tvirtino, kad 
neramumas paeina nuo žmogaus 
dies:

Ramu dangui, ramu ant žemės, 
Tik širdyje mūs’ neramu.

. Kada žmogaus širdy ramu, 
Tai viskas po dangum ramu.

in
su

CHESTER BOWLES
OPA administratorius, ' 

fliacijos priešas, susikerta 
rekonversijos direktorių John
W. Snyder dėl pastarojo kai
noms kelti politikos, padedan
čios stambiajam bizniui. Nuo
statai, kaip toli leis kelti kai
nas plienui, veiks į nustatymą 
prekėms kainų ir visose indus
trijose.

Lawrence, Nashua, Lo
well ir Haverhill, Mass.

šir-

Tą naktį Mulan’a jautėsi kažkaip leng
va. Gal tai ir nuo vyno, gal nuo malo
nios draugystės—ji jautė lyg pasiliuosa- 
vusi nuo savęs, lyg ji gyventų savo pa
sauly. Ir vis dėlto čia pat ji jautė Lifų. 
Gulėjo jinai ir svajojo.

Ryt rytą anksti pribuvo Tseng’ienė 
su Mania,—vos tik buvo išvažiavę Lifu’s 
su motina ir sesute. Kartu pribuvo ir 
Linksmybėlė. Svetainėj tuomet buvo vie
na Močou’a: vazonų gėles laistė. Ji tuoj 
sau pamanė, kad čia kas nors ypatingo.

Linksmybėlė jai atrodė didesnė ir 
čiuinesnė geraširdė kaimo mergaitė.

Čia tuoj ir Mulan’a su gėlių puokšte 
iš sodo: —Kokiegi čia vėjai jus atpūtė 
taip anksti? —' džiugiai ji pasveikino 
brangias viešnias.

Mania ir Tseng’ienė tik šipt, šipt: — 
Turim mes čia tokį reikaliuką su jūsų 
motute.

Mergaitės, akis merkdamos, manda
giai prasišalino, ir, kai įėjo meimei— 
Jao’ienė, viešnios su jąja nusprendė da
lyką.

Močou’a nedviprasmiškai pareiškė Mu
lan’ai:—Tai jau tavo linksmalaikis, se
sule,—moša atėjo savo marčios parsi
kviestų.

Močou’a juokavo, visa gyvai sujaudin
ta. Mulan’a iš pirmo pasijuto lyg oran 
iškelta, kažkaip lengvutė, bet tuoj vėl 
žemėn nutūpė ir surimtėjo. Toks jau 
lemtingas likimas, taip jau jai skirta.

—O gal tai tavo linksmalaikis?—prieš
taravo Mulan’a.

(Daugiau bus)

LAISVES BAZARAS
Įvyks George Washington© Gimtadienio 

Šventėje. Bus Tris Dienas

Vasario - Feb. 22, 23 ir 24
jau labai laikas siųsti bazarui dovanų. 
Bazaras bus toje pačioje vietoje, kur 

pernai buvo

GRAND PARADISE HALL
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

MONTREAL, ..CANADA

Šių keturių miestų bendrai 
rengiamas didelis koncertas 
įvyks sekmadienį, kovo 24 d., 
2 vai. po pietų, Liet. Piliečių 
Kliubo svetainėj, 41 Berkeley 
St., Lawrence, Mass.

Nuo koncerto visas pelnas 
skiriamas nuo karo nukentė- 
jusiems Lietuvos žmonėms.

Veikliausieji Lawrence’o ir 
Lowellio draugai ir drauges 
darbuojasi, kad priruošti šiam 
koncertui puikiausią progra
mą. Iš pAsitarimo, sekmadie
nį, vasario 10 d., Lowelly, pa
sirodė, kad šiam koncertui 
gausime visai naujų scenos 
mėgėjų, kurių šios apylinkės 
lietuviams dar neteko girdėti.

Virš suminėtų kolonijų 
drauges ir draugai turi įsitė- 
myti dieną, kad ant tos dienos 
nieko neparengti savo koloni
jose.

Įžangos tikietai bus išsiun
tinėti į visas kolonijas už kelių 
dienų; pasirūpinkite, kad kuo 
daugiausia jų išparduoti savo 
kolonijos lietuviams. Taipgi, 
kiek vėliau, bus išsiuntinėti ir 
apgarsinimai, juos taipgi rei
kia gerai išplatinti.

Pasiruoškime visi šiam di
deliam darbui ir padirbėkime, 
kad pasekmės būtų didelės.

Reikia paačiuoti Lietuvių 
Piliečių, Kliubui, kuris savo 
svetainę šiam dideliam ir svar
biam parengimui atidavė už 
dešimtį dolerių.

A. Taraška.

Puikus Liaudies v Balso . 
; Koncertas

‘ i • t • 'll ‘f

Vasario 10 d. Montreal į- 
.vyko Liaudies Balso metinis 
koncertas. Koncertine progra
ma buvo ‘ gana graži; tuo la
biausiai, kad janie dainavo 
dvi draugės čikagietės, drg. 
Abekienė ir drg. Kenstavičie- 
nė.

Publikos prisirinko gražus 
skaičius. Koncertą atidarė 
ukrainų stygų orkestras, pa- 
grieždaams Kanados himną ir 
keletą gražių kavalkų.

Audringai buvo paleistas 
nuo estrados montrealiečių 
sekstetas. Labai gražiai sudai
navo ir buvo publikos sugrą
žintas antru sykiu. Jis susidė
jo iš sekamų draugių : Vilke
lienės Juškevičaitės, Nauruse- 
vičienės, Kiselienės, Petraus
kienės ir Tamošiūnaitės.

Draugas Deksnys pasakė 
monologą, paaiškino, kaip jis 
gyveno Lietuvoj, Smetonai 
viešpataujant. Paskiau, kaip 
turėjo bėgti iš Lietuvos ir ko
kioj padėtyj dabar atsidūrė.

Jaunuoliai ukrainiečiai ste
bėtinai gražiai pašoko gražų 
šokį. Bestebint jų gražų išsi
lavinimą atėjo mintis, kodėl 
negalėtų iš lietuvių jaunuolių 
išsilavinti taip gražiai pašok
ti? Juk ir mūsų tarpe randasi 
nemaža gabių jaunuolių. Pu
blika plojo, ūžė lyg audros 
įaudrinta jūra, o jie dingo, lyg 
dausų sapnas.

Draugė N. Kiselienė savo 
gražiu balsu padainavo solo. 
Jos daina buvo graži. Smigo j 
klausančiųjų sielą. Liūdna ir 
graudi. Nenoriai publika turė
jo ją paleisti nuo scenos ir tik 
tada nurimo, kai jos vietoje 
sudejavo havajų gitarai. Juos 
skambino du jauni vyrukai, ir, 
gaila, nespėjau sužinoti jų 
vardus, šitie du gitaristai tie
siog apsvaigino klausovus.

Triukšmingai buvo publikos 
palydėtos šešios ukrainų tau
tos jaunos mergytės, kurios 
pašoko puikų šokį. Publika 
plojo, šaukė, bet jų jaunos šir
dys mūsų daugiau nepagailo, 
dingo už rausvų uždangalų.

Staiga pasirodė koncerto 
vedėjas drg. J. Lesevičius ir 
pasakė, kad dabar mūsų lauk
tos viešnios, dainininkės drg. 
Abekienė ir drg. Kenstavičie- 
nė, mums padainuos savo nuo
stabiai gražiais balsais. Pylė
si karšti jų priėmimo aplodis
mentai. Tamsiuose vakaro pa- 
rėduose įžengė ant scenos 
drg. Abekienė ir drg. Kensta- 
vičienė, su miela šypsena vei
duose. Jos sudainavo daug 
primenančią dainą “Važiuo
sim į Baltijos Jūrą.” Tuoj pa
jutom kokio tai nesupranta
mo ilgesio jausmą, kuris palie
tė mūsų širdies stygas ir jos 
suvaitojo nerimo aidais. Per

daugelio - veidus, riedėjo ?tylios 
ašaros. Gražūs •, dainininkių 
balsai žavėjo, o; gražūs žo
džiai smigo į mūsų širdis.

Po dainininkių buvo pa
kviestas draugas K. Kilikevi- 
čius tarti keletą žodžių. Drau
gas K. Kilikevičius, paaiški
nęs koncerto tikslą, kreipėsi 
į publiką paramos Kanados 
darbininkų lietuvių vienintė- 
liui laikraščiui. Bematant ta
po suaukota 360 dolerių.

Po rinkliavos vėl tęsei pro
grama. Jaunuolės mergaitės 
taipgi labai gražiai padainavo 
keletą gražių dainelių, kurios 
publikai gana patiko. Jaunas 
ukrainų tautos vyrukas griežė 
smuiką solo. Jo puikus gra- 
jus rodė jį esant talentingu 
muzikantu. Jam pasitraukus ir 
vėl ant scenos pasirodė čika- 
gietės dainininkės. Ir vėl jos 
apsvaigino mumis savo daino
mis. Glostė mūsų širdis jų ma
lonios lietuviškos dainelės, bet 
jau paskutinį sykį. Draugė 
Vilkelienė ir drg. Tamošiūnai
tė įteikė joms po raudonų, ro
žių bukietą. Ir jos padainavu-

sios ; dar keletą* dainėlių iaįsi- 
sveikino, prižidėdamos ateftyj 
vėl mumis -pŠinksminti gra
žiomis dainelėmis. Montre^lo 
apylinkėj " plačiai žinoma^' ir 
laukiamas Jaunimo ^, Choras 
padainavo keletą ūpą kelian
čių dainų. Jam pasitraukus 
vyrų choras užtraukė dainą 
gražiai, sutartinai, t kuomi ir 
baigėsi Liaudies Balso metinis 
koncertas.

Visiems artistams, rengė
jams, publikai už atsilankymą 
ir aukas širdingai ačiū. *

Svečiavosi pas Draugus 
Vilkelius

Pirmadienio vakare draugė 
Abekienė ir drg. Kenstavičie- 
nė svečiavosi pas Janiną ir 
J. Vilkelius.

Dėka Vilkeliams turėjome 
geros progos susipažinti su 
draugėmis čikagietėmis ir ben
drai smagiai laiką praleidome, 
besiklausydami jį gražių dai
nų. Palangos Birute.

City College, New Yorke, 
bėgiu sekamų 10 metų turė
sianti padvigubinti ar patri
gubinti savo patalpas, sakė 
dr. Harry N. Wright, prezi
dentas.

Pradedate ar Didinate
Smulkųjį Biznį? j

Dovanai gaukite knygutę, kuri viską A
jums pasako apie pagalbą, kokią jūs "
galite gauti per New Yorko Valstijos 
Planą Smulkiajam Bizniui Didinti— 
planą siekiantį visiem patarnauti šioj 
Valstijoj! Jūs galite gauti svarbių ži- ■ 
nių, lavinimo, pagalbos nuo sėkmingų 
vietinių binio žmonių, kaip vesti savo 
smulkų biznį su pelnu! Negaišuokite! H 
Išpildykite šį kuponą žemiau ir pasiųs- 
kite dėlei pinų žinių, kaip gauti svar- M 
bios bizniui pagalbos—DOVANAI! H
-----NEW YORK'STATE'---------Ą

DEPARTMENT OF COMMERCE
Room 50A, 112 State Street, Albany 7, New York.
Malonėkite tuojau atsiųsti dovanai knygutę, duodančią vilnas žinias apie 
pagalbą, teikiamą pagal New Yorko Valstijos Planą Smulkiajam Bizniui 
Didinti.
Vardas..
Adresas, 

i Miestas

BIG AIDS 
.for Building. 

Small 
Bus. ncm

Zone............Valstija

Telef. HUmboldt 2-7964 
4 

♦

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

CLEVELAND, OHIO
DR. L E. LEVY

OPTOMETRIST

Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:

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.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Brooklyne

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 

. ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • • 
būsite patenkinti. T

IENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

1113 Mt Vernon St. •
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 A
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Penktas Puslapis

Irano Premjeras Taria
si su Sovietais

Gręsia Gelžkeliečiy
Streikas už 10 Dienų

Maskva. — Čia atvyko 
Irano premjeras Ahmad 
Ghavam tartis su Sovietų 
vyriausybe ekonominiais ir 
politiniais klausimais. Jung
tinių Tautų susirinkimas 
Londone pavedė Iranui ir 
Sovietams per tiesiogines 
derybas išspręst tarpusa
vio ginčus.

Cleveland, Ohio, vas. 20. 
—Geležinkelių Traukinių ir 
Garvežių darbininkų Broli
jos - unijos vienbalsiai bal
suoja eiti į visuotinų strei
ką, kuris gal po desėtko die
nų bus paskelbtas, kaip sa
ko tų unijų pirmininkai.

Darbi ninkai reikalauja 
pakelt algą 25 nuošimčiais.

1UCKY STRIKE
Means fink tobacco

4,000 PIKIETININKŲ 
BLOOMFIELDE

,000Bloomfield, N. J.
s t r e i k i erių, nežiūrėdami 
teismo indžionkšino ir ne
paisydami g u b ernatoriaus 
grūmojimų, pikietavo West
inghouse elektrinių įrankių 
fabriką.

ČECHOSLOVAKAI SUĖ
MĖ 3 JANKIUS

Praga. — 14 amerikonų 
kareivių įsiveržė į vieną pa
talpą miške, sako, j ieško
dami dokumentų prieš na
cius. čechoslovakų policija 
suėmė tris amerikonus.

LANCASTERIO STREI- 
KIERIAI LAIKOSI

Lancaster, Pa. — Visuo
tinas Darbo Feder acijos 
unijų streikas šiame mieste 
vyksta šimtu procentų. CIO 
unijos remia streikierius fi
nansiniai ir drauge su jais 
pikietuoja.

Panevėžio miesto vykdo
masis komitetas kiekvienam 
mieste gyvenančiam Tėvy
nės karo invalidui paskyrė 
malkų ir bulvių. Prekybos 
skyriaus rūpesčiu Tėvynės 
karo invalidai aprūpinti me
džiagomis, kostiumais ir 
kailiniukais.

e*

Šios unijistčs merginos iš San Francisco geriau pasi
renka rūkyti unijistii padarytus cigaretus, negu užstrei- 
kuotose American Tobacco Co. šapose darytus cigare
tus, kur 2,500 darbininkų, Food, Tobacco & Agricultu
ral Workers (CIO) keliolikta savaitė streikuoja už 65 
centus minimum (ne mažiau) mokesties per valandą. 
Jos šaukia boikotuoti Pali Malis ir Lucky Strikes.

Raudonajai Armijai 28-ri Metai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) artilerijos eilinių, seržantų,

vaudama smarkiai įlvirtin- karininkų ir generolų apdo- c YTAvy/xi-n ’IniiTYnii iyi vy

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
TARYBŲ LIETUVOJE, giau negu tiek pribuvo nau- 

ŠIAULIUOSE, jų žmonių. Čia darbas ver- 
KLAIPĖDOJ PRAMONĖ da prieplaukoj, žuvų kom- 

• binatas kasdien keliasi auk- 
Vilnius, vas. 13. — Pane

vėžyje cukraus fabrike dir
ba 1,000 žmonių. Kasdien 
pagamina po 17 tonų aukš
tos rūšies cukraus iš runke
lių. Tuojaus pradės veikti ir 
■Marijampolės cukraus fab
rikas.

| Šiauliuose baigiama sta-

BUJOJA
štyn. Lietuva atsistato pir
moj vietoj savo įrengimais 
žuvininkystes srityje.

Gulbes fabrikas ūžia ant 
viso miesto. Čia nesęniai 
pastatė 20 naujų mašinų. 
Darbas verda dieną ir nak
tį.

Aušros įmonė padidino 
tyti didelis gipso fabrikas, savo darbą. Pečiūraitė savo 
Jis čia būdavo j amas, nes di- dideliais prityrimais verpi-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 
ABELNAM DARBUI 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Taipgi Paprastam Mašinų 
Darbui, Guzikų ir Skylių 
Siuvimo Mašinų Operatorės 

GERA ALGA
Tdealifikos Darbo Sąlygos 

Vakacijos Su Alga 
Nemokamai Grupinės Apdraudos ir 

Medikalės Pagalbos Planas. 
Unijinė Dirbtuvė

Romos spauda pasakoja, 
būk Jugoslavijos kariuome
nė maršuoja link Italijos 
sienos.

Honolulu. — Amerikos 
marinų veteranai reikalau
ja paliuosuot 3 įkalintus 
marinus.

Mrs. Sue Catalinatto, 25 m., 
1414 E. 98th St., Brooklyne, 
sulaikyta teismui už primuši
mą mirtinai savo 2 metų duk
rytės. Ją apdaužiusi mediniu 
samčiu ir palikus be medika- 
liškos pagalbos. Kūdikis mirė 
už poros dibnų po apdaužy- 
mo. Motina policijai saldusis, 
buvusi supykusi, kad kūdikis 
zbitkavo, nenusėdi ant vietos.

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 
Tabletelės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
del 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 
i būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 

$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

tų rajonų pralaužime.
Ne vieną kartą Vyriau

siojo Kariuomenės Vado 
draugo Stalino įsakymuose 
buvo minimos labiausiai pa
sižymėjusios artilerijos da
lys bei junginiai ir apdova
nojamos Tarybų Sąjungos 
ordinais. Tarybinės artileri
jos eilėse yra dalys, turin- 

Mčios “Kijevo,” ‘“Žitomiro”, 
’l “Minsko,” “Rygos”, “Var- 
įšuvos,” “Budapešto,” “Ka
raliau čiaus,” “Berlyno,” 
“Amūro,” “Chingano” ir ki
tus vardus.

Tarybinių artileristų did
vyriškumas ir drąsumas at
žymėtas aukštomis Vyriau
sybės dovanomis. Daugiau 
kaip 1600 žmonių suteiktas 
Tarybų Sąjungos Didvyrio 
vardas. Apie 120 tūkstančių

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 Kuopos

Kalakutienos Bankietas

vanota Tarybų Sąjungos 
ordinais ir medaliais.

Tarybinė liaudis visiškai 
teisėtai gali didžiuotis savo 
puikia artilerija. Jos bai
siuose pabūkluose įdėtas 
pašiau k o j antis daugelio 
tūkstančių mūsų karinės 
pramonės įmonių darbinin
kų, • inžinierijos technikos 
darbuotojų ir tarnautojų 
darbas, kūrybinis talentin
gų konstruktorių darbas. 
Kai nustojo dundėjęs Tėvy
nės karo griaustinis, Sąjun
ginės Stalino vardo artileri
jos gamyklos kolektyvas 
raportavo draugui Stalinui, 
kad nuo gamyklos konveje
rio nuėjo šimtą tūkstantoji 
patranka. Seniausios arti
lerijos gamyklos Nr. 235 
kolektyvas išleido 52,000 pa
būklų, gamyklos Nr. 172 
darbuotojai davė 'Raudona
jai Armijai 48,600 pirmaei
lių pabūklų, Uralo J. V. Sta
lino vardo artilerijos ga
myklos cechuose buvo paga
minta 30,000. pabūklų ir tt.

deli gipso klodai yra netoli 
Šiaulių. Odos fabrikas Ba
tas jau' dirba visu smarku
mu.

Kaune fabrikai Kova, 
Ringuva pralenkė numaty
tus kiekius, išpildant kvotas 
109-116 nuošimčių.

Drobės fabrikas jau pil
nai atbudavota ir pastatyta 
daug naujų mašinų. Drobė 
šiais metais pagamins 800,- 
000 metrų vilnonio audimo.

Pereitą vasarą Nemunu 
laivų plaukiojimas veikė 
normaliai. Pervežta 170,- 
000 žmonių. Pradžioj perei
tų metų nebuvo numatyta 
tiek daug publikos perveži
mui su Nemuno laivynu. 
Atlikta daugiau, kaip gali
mybės rodė.

Žiemos metu eina laivų ir 
mašinerijos remontas. Su 
pavasariu bus daugiau lai
vų pavesta publikos ir pre
kių vežimui.

Klaipėdos kraštas iš nau
jo garbingai pasikelia. Ka
ro žaizdos smarkiu darbu 
gydoma. Atsikėlė į Klaipė
dos kraštą 10,000 naujų gy
ventojų. Į patį miestą dau-

me visus pralenkia.
Šie ir kiti Lietuvos fabri

kai aprūpins žmones gra
žiais audiniais.

KAUNAS
Kaune, Profesinių Sąjun

gų rūmuose atidaryta LKP 
(b) Kauno apskrities komi
teto partinio kabineto suor
ganizuota paroda “Atstaty
sim vokiškųjų fašistų su
naikintą ūkį ir kultūrą.”

PANEVĖŽYS
Panevėžyje jau veikia at

statytasis vilnonių verpinių 
ir audinių fabrikas Vilna. 
Spalio mėnesio planą fab
rikas įvykdė 105 nuoš. Da
bar fabriko dirbantieji to
liau intensyviai dirba, no
rėdami naujais darbo lai
mėjimais pažymėti rinki
mus į TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą.

Troškūnų spirito varyk
la pastaruoju metu smar
kiai rengiasi naujam gamy
bos sezonui. Jau sutaisytos 
reikalingos mašinos, sutvar
kytos patalpos. Šiuo metu 
vyksta bulvių supirkimas.

Pittsburgh, Pa.
Koncertas ir Vakariene Dar
bininkiškos Spaudos Naudai
Ar jau visi žinote, kur bū

site 24 d. vasario? Pittsbur- 
gho ir apylinkės lietuviai, ne
pamirškite tos dienos. Kaip 3 
vai. po pietų visi ir visos su
sirinkite j LMD svetainę. Ren
gimo komisija užtikrina, kad

Scranton, Pa.
Vietinis LPTK vis darbuoja

si, kad pagelbėti savo bro
liams ir sesėms Lietuvoje. Pa
staruoju laiku draugai Elins- 
kai pasiuntė virš šimto svarų 
drabužių ir dar aukų gavo. M. 
Balčienė aukavo $1 ir daug 
drabužių. Ragaišienė 50 centų. 
Kiek pirmiau aukavo po $1:

KREIPKITĖS

LOUIS BRODSKY
AND SON

1 MARTIN AVENUE
South River, N. J.

(«>

MERGINOS—MOTERYS
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 

Dirbti prie costume džiūlerių
5 dienų savaitė.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
FISCHETTI BROTHERS

870 KENT AVE., BROOKLYN 
TELEPHONE MAIN 2-6716 

_____________:.............................. .... ,£<2
MERGINOS

Lengvam Darbui Batų Fabrike. 
Nuolat. Gera Alga.

CHELSEA 2-0688
(«)

MERGINOS
UŽBAIGIMŲ DEPARTMENTUI 

Patyrimas nereikalingas 
GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

V AKACIJOS. PAŠALPA LIGOJE
KREIPKITĖS IŠTISĄ SAVAITĘ

CROWN LAUNDRY SERVICE 
119-06 14TH ROAD 

COLLEGE POINT, L. L 
_________________________ <12

OPERATORES
Viena Adata Singer Mašina

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

HYGIENE SHOWER CURTAIN CO.
30 West 26th St., N. Y. C.

______________ (40

MERGINOS
Mokytis lengvaus fabriko darbo. 

Apmokamos vakacijos. Gera alga.
ZELL COMPANY

536 Broadway, 10-tos lubos, N.Y.C.
__________________________<“>
VALYTOJOS, Ofisų budinke, vakarais, $27 
iki 785 j savaitę, patyrimo nereikalinga. 
Užmokame laike mokinimosi, puikios darbo 
sąlygos. Matykite MR. INGE, 3 iki 4:30 vaL 

59 Pine St., New York City.
(X)

MOTERYS
ATRINKIMUI VILNONIŲ 

ATKARPŲ
GERA ALGA

9 Boerum St. Brooklyn
(46J

MERGINOS (3)
Mokytis prie Siuvamų Mašinų. 70c j valandą.

EAGLE BEEF CLOTH CO.
315 Christopher Ave., Brooklyn.

Dickens 6-8787.
(44)

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletelės 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 Tabletelės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto

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

TeL ST. 2-8178

rersodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Langines, 
Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

Sekmadienį
Vasario 24 February
J. STANELIO IŠTAIGOJ

HI-HAT
184 W. 54th Street 

Prasidės 5:30 v. v.
Gera Vakarienė, bus ir alaus.
BILIETAS $2.00 ASMENIUI 

Prašome tuojaus įsigyti bilietus.
Po vakarienės šokiai 

prie geros muzikos
Bus Galima Matyti iv 

FLOOR SHOW 
Užkvicčia visus Komisija.

VILNIES
PERGALĖS METŲ

KALENDORIUS
19 4 6

KAINA 35 CENTAI 

272-jų puslapių knyga

Daug visokių raštų ir 
visokių informacijų

ĮSIGYKITE JI 

LAISVĖS ADM. 
427 Lorimer St.

Brooklyn 6, N. Y.

0

©

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O-Box «6<Newark 1,

Sveikindamas Sąjunginės 
artilerijos gamyklos kolek
tyvą, ryšium su šimtatūks- 
tantosios patrankos išleidi
mu, draugas Stalinas rašė:

“Jūsų didvyriško darbo 
dūką šaunioji Raudonoji 
Armija nenutrūkstama sro
ve gaudavo pirmaeilius ar
tilerijos ginklus, sumaniose 
mūsų artileristų rankose 
tapusius lemiamąja jėga, 
užtikrinusia hitlerinės Vo
kietijos sutriuškinimą ir 
pergalingą karo baigimą.”

Aukštas artilerijos ga
myklų darbuotojų darbo 
įvertinimas, draugo Stalino 
duotas, teiks įkvėpimą jiems 
tolesniam tarybinės artile
rijos tobulinimui. -Raudonoji 
Armija ir ateityje gaus vis 
tobulesnius, pirmaeilius ar
tilerijos ginklus.

Partija ir Vyriausybė vi
suomet skyrė daug dėmesio 
artilerijos pramonės plėti
mui. Stąliniškųjų penkme
čių metais buvo žymiai pra
plėstas karinių gamyklų 
tinklas, padidintas pajėgu
mas ir suorganizuota mo
derniškiausių ginklų pavyz
džių gamyba. Mūsų armija 
ir kraštas plačiai žino pasi
žymėjusių’ artilerijos kons
truktorių, Socialistinio Dar- 
mo Didvyrių V. G. Grabino, 
F. F. Petrovo, I. L Ivano
vą ir kitų vardus. Visi jie 
—S t a liniškosios mokyklos 
auklėtiniai.

Ispanijos miestuose Bar* 
celonoj ir Valencijpj įvyko 
didžiulės demon s tracijos 
prieš Franko fašistų vai- 
džią.......... • • .

visi būsite patenkinti, kaip 
koncertine programa, taip ir 
vakariene. Kaip 6 vai. bus 
skani vakariene.

Kas liečia koncertinę pro
gramą, manau, kad dauguma 
jau žinote, kad ją didžiumoj 
pildys dailės spėkos iš Cleve- 
lando: solistai J. Krasnickas, 
Violet Cypas ir M. Macionie- 
nė. Taipgi bus vietinė solistė 
K. Vainorienė. Pianu akompa
nuos Ruth Macionaitė. Taipgi 
bus gabi pianistė ir muzikos 
mokytoja .Mrs. Kabakeris, dr. 
Kaberio žmona. Bus ir svečias 
iš tolimos kolonijos, tai drg. 
F. Abekas, Vilnies redaktorius 
iš Chicagos. Jis pasakys įdo
mią kalbą. Taipgi Albertas 
Mekėška, sugrįžęs iš karinės 
tarnybos, turės daug ką pasa
kyti. Visiems bus malonu jį 
pamatyti ir išgirsti jo kalbos.

Kurie myli šokti, tai galės 
pasišokti prie geros muzikos.

šis parengimas ruošiamas 
labai geram tikslui — darbi
ninkiškos spaudos naudai. Mes 
suprantame, kokią naudą ne
ša darbininkų judėjimui dien
raščiai Vilnis ir Laisve. Tai tu
rėtume labai gražiai įvertinti 
tų laikraščių, pasidarbavimą 
dėl darbininkų reikalų.

Taigi, vasario 24 d. visiems 
tų dienraščių skaitytojams ir 
rėmėjams gera proga atsilan
kyti į šį gražų koncertą ir 
linksmai laiką praleisti. Tuo 
pačiu sykiu paremsite savo 
spaudą.

Įžanga į koncertą 50c. Į va
karienę $1. Taigi, dabartiniais 
laikais, įžanga nedidelė.

Visi pribūkite nužymėtu lai
ku. Koncertinė programa tu
rės prasidėti 3 vai. po pietų, 
nes programos pūdytoj ai cle- 
velandiečiai turės grįžti namo 
tą patį vakarą.

. Rengimo Komisija.

Eva Krachas ir Rycevicienė. 
Diktą siuntinį drabužių pa
siuntė ir draugė Geležauskie- 
nė.

Taigi, serantoniečiai gali pa
sidžiaugti, kad LPTK pastan
gomis liko suteikta Lietuvos 
žmonėms keli tūkstančiai do
lerių vertės drabužių ir kito
kių reikmenų. Už tai komiteto 
nariams prisiėjo gerai padir
bėti. Ir kadangi naudingas 
darbas nenualsina, o tik sutei
kia smagumą, tai ir malonu 
darbuotis, kad padėti atsi- 
steigti mūsų kraštui, kurį taip 
baisiai nualino žiaurūs užpuo
likai — vokiški naciai.

Kad Lietuvos šelpimo dar
bas nebūtų nutrauktas, komi
tetas ir vėl rengia vakarienę, 
kuri įvyks Meškuno salėj, 134 
W. Market St., sekmadienį, 
vasario 24, 5 vai. Kaip ir pir
mesnes vakarienės pavykdavo 
gerai, tad ir dabar pageidau
jama, kad Scrantono ir apy
linkės lietuviai skaitlingai at
silankytų.

Nugirdęs.

Kingston, Jamaica.— An
glai paruošė pulką kariuo
menes prieš miesto elektros, 
vandens ir geso streikie
rius.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

ALDLD 212 kp. Kalakutienos Ran
kiotas įvyks sekmadienį. Vasario 24 
d., J. Stanelio įstaigoj — Hi-Hat, 
184 W. 54th St. Pradžia 5:30 v. v. 
Bus gera vakarienė, bus ir alaus. 
Bilietas $2 asmeniui. Po vakarienės 
šokiai prie geros muzikos. Bus gali
ma matyt ir Floor show. — Užkvie- 
čia Komisija. (43-44)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

21 d. vasario, 8 v. v., 735 FainmOunt 
Avė. Prašome dalyvauti skaitlingai. 
— J. Šmitienė, seki*. (43-44)

i:7jj
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MEDŽIO DARBININKAI
Prie Radio Cabinet Taisymo 

GERA ALGA.
NUOLATINIS DARBAS.
VIM ELECTRIC CO.,

325 GOLD ST., BROOKLYN.
(44)

PR \ NEŠIMA I
ELIZABETH, N. J.

ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 22 d., 408 Court St., 8 v. v. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite Šia
me susirinkime, yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi jau laikas 
užsimokėti duokles už 1946 metus, 
kurie dar neužsimokėję. C. And- 
riūnas, f in. sekr. (43-44)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks 24 d. vasario, 2 vai. dieną, 143 
Pierce St. Visi nariai prašomi ateiti 
į kuopos susirinkimą, pasimokėti 
duokles. — L. T. (43-44)

MONTELLO, MASS.
Teatras ir šokiai. Juokinga Kome

dija, “Moterims Neišsimeluosi.” 
Rengia Teatrališkas Ratelis. Vasa
rio 22 d., 3 vai. dieną. George Wash
ington dienoje. Liet. Taut. Namo, 
apatinėj salėje. Prašome dalyvauti. 
• Su šia proga norime priminti, kad 
svarbus LPTK, viet. skyr., susirinki
mas įvyks vasario 23 d. Visi "hariai 
dalyvaukite, nes yra labai daug ■ 
svarbių reikalų, kuriuos reikės ap-1 
svarstyt ir atlikti. — G. Šimaitis. I

(43-44)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 Moterų kuopa rengia 

Chop Suey vakarienę, vasario 24 d. 
Taipgi bus ir lošimas sporto. Įvyks 
5 v. v. ir tęsis iki vėlai vakaro. Da
lyvaukite visi Worcesterio lietuviai 
ir iš apylinkės, nepraleiskite pro- \ 
gos. Bus Lietuvių salėje, 29 Endi
cott St. —A. W. (43-44) I

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas fvyks 

vasario 24 d., 2 vai. dieną, pas 
kriaučius po 211 W. Coal St. Malo- 
nėkite visi dalyvauti ir atsiveskite 
naujų narių. — P. Eidukevičius, 
sekr. (43-44) >

mm
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New Yorko^/Z>^2lni(n
Apie Mūsų Pačių

Naujavedžius
Mane Barė už

Svetimas Plytas

Išgelbėjo Mergaitę

Laisvėj jau buvo minėta, 
jog susivedė Algirdas Dobinis 
su Maryte Sinkevičiūte. Jų 
santuoka įvyko vasario 16-tą, 
civilinė, pas teisėją. Palydo
vais buvo Larry Dobinis, Al
girdo pusbrolis ir Aldona Sin
eus, Marytės brolienė, šeimy
niškas giminių ir artimiausių 
draugų pokylėlis įvyko jauno
sios namuose, 408 So. 2nd St., 
Brooklyne. Jį iškėlė jaunųjų 
tėvai, našlė Ursula Sinkevičie
nė ir Motiejus ir Ona Dobi- 
niai.

Iš toliau svečiuose buvo at
vykęs nuotakos brolis Antanas 
Sincus su šeima iš Scranton. Iš 
Newarko Chas. Anuškis ir 
Bobby Žukauskas.

Algirdas Dobinis yra užau
gęs Newarke. *“ 
Sietyno Chore ir LDS jauni
me, jo sporte. Pirm šio karo 
pakviestas dirbti Laisvės 
spaustuvėje, jis ir jo tėvai per
sikėlė gyventi Brooklyne. čia 
Algirdas persikėlė į Aido Cho
rą ir vietinę LDS jaunimo kuo
pą. Pašauktas karinėn tarny
bon, išbuvo 3 su virš metus, 
35 mėnesius užjūryje, Euro
poje. Grįžo saržento laipsny
je. Ir, smagiausia mums, grį
žo į to paties pažangiojo ju
dėjimo eiles.

Marytė dar vaikystėje pra
dėjo dalyvauti Aido Chore ir 
LDS jaunime, kartu su broliu 
Antanu, kurį mes, vyresnieji, 
skaitydavome Marytės globė
ju (reikia pripažinti, geru 
globėju). Ji dalyvavo kartą 
buvusiuose labai veikliuose ir 
paskubusiuose Aidbalsiuose. 
Daug darbavosi Ispanijos liau- 
diečiams pagalbos teikime ir 
palaikyme ryšių su ten išvyku
siu lietuvių jaunimu. Atėjo

- karas, Marytė visą laiką dar
bavosi su LDS Seselių — jau
nųjų merginų - moterų grupe 
palaikyti likusiojo moteriško i 
jaunimo veiklą ir ryšius su iš
ėjusiu jaunimu — išleisti, iš
siųsti LDS Newsletter, siųsti 
dovanų pundelius, prigelbėti 
išlaikyti jaunimo skyrius Tie
soje ir Laisvėje. Pastarojo 
skyrių vedė-redagavo ilgoką 
laiką. Taipgi daug darbavosi 
Lietuvai pagalbos teikime, 
ypatingai buvusiame Punde
lių Komitete. Visą laiką yra 
nare Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitete, pastaruoju lai
ku veikia jo tarimų ^sekreto
re, priima - pakvituoja dra
bužių - čeverykų siuntinius.

Dieninis jos darbas — ap
mokamasis darbas —yra Lais
vės knygvedės - administrato
rės.

Abu jaunieji yra nariais 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
ir viso pažangiojo judėjimo, 
jaunas dienas nesueikvoję vel- 

g tui, bet surišę su to judėjimo 
t gerove.

Džiaugiamės s u s i k ū rusia 
nauja pažangia šeima ir lin
kime laimės, o laimužei ly
dint juos, mes žinome, kartu 
džiaugsis ir mūsų pažangusis 
judėjimas, kaip kad džiaugėsi 

į praeityje.
Beje, Marytė prašė pareikš- 

'■ ti padėką už dovanas jos ben
dradarbiams laisviečiams ir 

| visiems kitiems. Nors vedybas 
’toji kukli porelė tarėsi išlai- 
I kysią sekretu iki po vedybų, 

tačiau, kaip pasirodo, jos nėra
■ toks jau “private affair,” su- 
, žinojome ir gana, o jeigu ku

rie nežinojome, tai įtarėme.
t Užteko Marytei neateiti dar- 

& ban, žinojome, kad Algirdas 
I namie—ir po paslapties.

Nacionalio Piliečių Politines Veiklos Komiteto rašti
nėj, New Yorke, darbuotojai sudarinėja pundelius ke- 
nuoto maisto, kuri jie surinko paramai streikierių šei
mų. Jie patys yra nariais United Office & Professional 
Workers Lokalo 1-mo, CIO.

Ten dalyvavo * t • —
” | pasimatykim Laisves Bazare

Šio Penktadienio Vakarą
Apie daugelį gautų gražių 

dovanų bazarui jūs jau matė
te anksčiau. Dabar gaunamo
sios, skaitlingiausia ateinan
čios šiomis dienomis, bus skel
biamos dienraštyj laike baza- 
ro ir, didžiuma, po bazaro.

Norintiems pamatyti visas, 
pasirinkti už vis gražiausias, 
patartina pradėti iš pradžių— 
22-ros vakarą.

Bazaras, prasidės Jurgio 
Washingtono dienos vakarą, 
tęsis per tris vakarus, 22, 23 
ir 24. Paskutinės dienos baza
ras veiks ir po piet.

Bazaro eiga:
Kas vakarą šokiai nuo 7 

vai., šeštadienį nuo 7:30.
Pradžią: penktadienį 5 va

landą, šeštadienį 3 vai., sek-1 
madienį 1 vai. Įžanga visais 
vakarais 35c (taksai įskaity
ti). Sekmadienį po piet įžan
ga nemokama.

Dainų Programa Visais 
Vakarais:

22-rą—Aido Choras, vado
vaujamas Aldonos Anderson- 
Žilinskaitčs.

iš
Al-

iš

geriausios vai- 
gamintos ir iš 
apdovanojan-

23- čią—Pirmyn Choras 
Great Neck, vadovaujant 
mai Kasmočiutei.

24- tą—Sietyno Choras
Newark, vadov. Walter Žuko.

.Ir kas dieną 
šės, ant vietos 
namų atneštos
čių valgių stalą. Tad—

Pasimatykime Laisves baza- 
re iš pat pirmo vakaro, vasa
rio 22-rą, penktadienį, Grand 
Paradise Ballroom, 318 Grand 
St., kampas Ilavemeyer St., 
Brooklyne.

Kelrodis
Grand ir Metropolitan gat- 

vekariai priveža prie pat sa
les. Arčiausia subway yra 
BMT Jamaica linijos Marcy 
Ave. stotis. Netoli eiti ir nuo 
Ind. GG traukinio Metropoli
tan - 
labai 
(14th 
rimer
Ave. ir eiti žemyn Metropoli
tan iki Ilavemeyer ir po kai
rei iki Grand St.)

—Kam tas plytas Laisvėn 
dedi. Juk buvo pranešta, kad 
Tiriamosios Medicinos Institu
tui, Vilniuje, namas yra, tik 
reikia įrengti, — išmetinėjo 
vienas, pamatęs dar nespaus
dintą raštą apie įvykusią 
brooklyniečių pirmą pramogą 
ir joje sukeltas aukas to insti
tuto fondui. Kantriai nutylė
jau.

—Argi Lietuvoj stoka molio 
ir plytų. Ten reikia brangių | 
įrankių, mašinų, o ne plytų,-— 
sušuko kitas, dar nespėjus 
peržengti namų slenksčio.

Nebeišlaikiau.
—O ar davei jau nors šim

tinę? — atsikirtau. — Ką 
daugiau nupirksi už tuos pir
mus brooklyniečių baliuje su
keltus pusantro šimtelio, kaip 
tik maišą plytų pečiui, ar ko
kį stalelį. Duok Instituto fon
dui šimtinę, arba sumobili
zuok kelis tūkstančius žmonių 
duoti Instituto fondui nors po 
dešimkę ar penkinę, pamatysi, 
rašvsiu apie X-Ray mašinas, 
radiumą ir kitus dalykėlius, 
kurie reikalingi tokiai įstaigai 
ir kurie lėšuoja po daug šim
tų, o kiti ir po daug tūkstan
čiu dolerių. Kurių, pagaliau, 
Lietuva dar negali pati pasi
gaminti, turi pirkti iš kitur. 
Kuriems net medžiagų - žalia
vos Lietuvoje nėra.

Šį kartą mano 
nutilo, 
kad ir 
įsiūti, kad 
dirba.

Gal’ ne 
liauti apie 
Bet tas nuo jūsų, visų priklau
so. Rep.

David Sperling, buvęs pre
kinio laivyno jūrininkas, 17 
metų, pamatęs Bronx žvėrin- 
čiaus prūde įlūžusią per ledą 
6 metų mergaitę, Rosemarie 
Salvano, nubėgo jos gelbėti. 
Ją ištraukė, bet ir pats iki pa
žastų išbraidė leduotam van
denyje. Parko darbininkai 
abu nuvežė ligoninėn, kur 
juos palaikę iki gerai atšilo, 
paleido namo.

Po viskam apsižiūrėjęs jau
nuolis, patyrė, kad gyvastį 
gelbėdamas jis pametė $20 su 
dokumentais ir rūpinosi, kaip 
begalės įsivilkti į civilinį, savo 
vienintelį naują kostiumą, ku
ris visas permirko.

sim-

oponentas 
o patylėjęs pridėjo, 

jo kišenini ne veltui 
ir jis ne už guzikus

už ilgo reikės pa- 
plytas rašius. Gal?

Grand stoties, taipgi ne 
toli nuo BMT Canarsie 
St.) linijos Union - Lo- 
stoties (išlipti ant Union

East Side Darbini n k tj Pajėga
Nustebino Daugelį

Nepaprastas Gražumas
Ryto

Radijo Šapų Darbinio 
kai Gavo Pakėlimą 

Mokesties
United Electrical, Radio & 

Machine Workers, CIO, jau 
pasirašė sutartį su Electronics 
Manufacturers Association, at
stovaujančia 18 kompanijų.

Einant .šia sutartimi, apie 
15-kai tūkstančių darbininkų 
New Yorke ir apylinkėj (di
džiuma New Jersey) pakelta 
po 20 centų per valandą, ap
moka šešias ir ketvirtadalį 
šventų dienų (ketvirtadaliu 
skaitoma atleidirpąs nuo dar
bo eiti balsuoti). Taipgi duo
da atostogas su alga, prade
dant puse savaitės, išdirbu-1 
siems 6 mėnesius ir iki dviejų 
savaičių, išdirbusiems trejus 
metus. Gauta uždaros šapos 
sąlygos ir samdymas per uni
ją. • *

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys vienam vy

rui, pageidaujama Long Island City 
ar kitur lengvai privažiuojamai iš 
Long Island City. Rašykite, I. G., 
1024 Green Ave., Brooklyn, N. Y.

(44-46)

New Yorke teisiami Isidore 
Russo ir Albert Frisco, jauni 
vyrai, kaltinami norėjus išplėš
ti iš garadžiaus, Bronxe, tro- 
ką suknelių. Jiems belaukiant 
pribūnančio troko, atvyko po
licija. Jai nudavę esą gara
džiaus sargo draugais, tačiau 
policija dasiprotėjus ir suėmus.

New Yorko 19-me kongresi
niame distrikte įvykusieji spe
cialiai rinkimai pereitą antra
dienį paliko darbo žmonių jė
gas gana gerame ūpe, nors jų 
kandidatas Johannes Steel šį 
kartą ir nelaimėjo. Jie jau ži
no, kad jų atstovas eis į Kon
gresą sekamuose rinkimuose. 
O demokratų ir republikonų 
politinės mašinos pasiliko išsi
gandusios ir susirūpinusios. 
Priežastis:

Specialiuose rinkimuoe, ka
da masės nesusidomi rinki
mais, Darbo Partijos kandida
tas Johannes Steel gavo 38 
nuošimčius visų paduotų tame 
distrikte balsų. Gavo per me
tų metus įsigalėjusioj demo
kratų politinės mašinos tvirto
vėj. Tas parodo visiems, kad 
reguliariuose rinkimuose, ku
riems yra daugiau laiko prisi
rengti, kuriuose masės išeina 
balsuoti, Darbo Partijai yra 
vilties daug laimėti. Parodo, 
kad darbo žmonės ir jų, talki
ninkai pradeda vis labiau pa
žinti ir išmokti rinkti savo 
draugus. ,

šį kartą išrinktas demokra
tų mašinos žmogus Klein. Bal
sų gavo:

Arthur G. Klein, dem. 17,- 
366

Johannes Steel, darh. 13,- 
505

William S. Shea, rep. 4,359.
Darbo Partijos įtakos augi

mas pastebimas palyginant su 
tos pat partijos tikįetu paduo
tais’balsais už Dickstein 1944 
metų rinkimuose. Tuomet Dar-

nuo- 
gavo

bo Partija gavo tik 25 
šimČius balsų, šį kartą 
38 nuošimčius.

“Mes pralaužėme sieną di
džiausios ir nešvariausios ma
šinos ir paimsime ją ateinantį 
lapkritį,” pareiškė kongres- 
manas Vito Marcantonio, New 
Yorko apskrities Darbo Parti
jos pirmininkas.

Rinkimai praėjo nebe tokio
se sąlygose, kaip būdavo, sa
ko darbiečiai balsų saugotojai. 
Ir balsuotojai ir saugotojai 
buvo užkabinėjami, sako jie, 
balsavimų stotyse atmosfera 
daug skirtinga nuo tos, kokia 
buvo 1945 metais.

Gražus, bet daug kam bu
vęs ne visai laimingas vasario 
20-tos rytas. Iš vakaro pradė
jus, šlapdraba su stipriu vėju 
prisnigo, o kai kur kamšyte 
prikamšė daug sniego. Vielos, 
medžių šakos, net drabužiams 
džiauti virves storai apšalo, 
apledijo, nusviro. Rytą skais
čiai užšvito saulė. Vėjo nėra. 
Gražumėlis nepaprastas. Bet 
sniegas nuo gatvių ir šaligat
vių dar nevalytas ir labai sun
kus valyti, pašalęs. Vežimai 
vos kruta, pėstininkai vietomis 
dar briste brenda net sukaitę, 
o kitur slidu. Visa tai nelai
mėn

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

. Kainos Prieinamos 
e

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

BMMMw

kvieste kviečia.

Apsivedė

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

‘ Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

__ , . i 9—12 ryteValandos., į j— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

Raštai apie Franci

New Yorke išeinantis dar- 
bjninkų dienraštis Daily Wor
ker 20-tos laidoje pradėjo 
spausdinti įdomius raštus apie 
Franci jos inteligentiją pat 
pirmkariniu ir karo laiku. Ra
šo Roger Garaudy, vienas iš 
vadovaujančių Francijos ko
munistų. Greta įdomumo skai
tyti, raštas gali pamokinti pa
žinti mūs pačių inteligentijos 
posūkius ir dvasinę padėtį ša
lies ir klasinių santykių krizė
se.

Laikraštis gaunamas ant di
džiumos standų. Gyvenantieji 
arčiau Lietuvių Komunistų 
Kliubo patalpų,, Daily Worker 
gali gauti pas kliubiečius at
skiromis kopijomis

Kapitonas Milton L. Jones, 
tarnaująs Maritime Service, 
ir Emma Grubis, duktė Jono 
ir Elzbietos Grubis, gyvenan
čių 64 Ten Eyck St., Brook- 
lyne, susivedė 19-tą vasario, 
Miami, Floridoj. Medaus mė
nesį praleis Lake Wales, Fla: 
Paskiau dar pabuvos kelias 
dienas Miami mieste, o tada 
grįš į Brooklyną, kur kapito
nas Jones užims savo tarnybą 
ant laivo.

Jaunosios tėvai yra ilgame
čiai dienraščio Laisvės skaity
tojai ir rėmėjai darbu ir do
vanomis. Ir šiandien, dukros 
išleistuvių už vyro proga, do
vanojo $2 Laisvės bazarui. 
Tėvas, Jonas Grubis, taipgi 
daug darbuojasi Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimui: kart
kartėmis yra buvęs jo didžio
sios 1-mos kuopos sekretorių, 
labai daug naujų narių įrašęs 
ir dabar yra LDS Centro iž
do globėju.

Linkime jauniesiems laimės 
šeimos gyvenime ir tėvams 
džiaugsmo.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

arba užsi-
Merginos

rašyti

. v. jz ^^Jb£įL|'
'______ •

Merginos studentes suvalgo 
po 5 riekutes duonos per die
ną, vaikinai — pusaštuntos.
iJk.V A'; I •:.’.Uk'.'.-J/ ' . ..■

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Tel. ST. 2-8842

.< 1 u

n
Barry Fitzgerald scenoje 

linksmos komedijos
Club,” dabar Brooklyno Para
mount Teatre prie Flatbush ir 
DeKalb Avės.

is
“Stork

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

< CHARLES
2^5 UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sti. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

esant ir 
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

. $750
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I LITUANICA

Americans All Sueiga
Sąryšyje su J. V. preziden

to paskelbta Brolybės Savaite, 
aukštutinėj New Yorko mies
to dalyje, žinomoje, kaipo 
Parkway, ruošiamas masinis 
mitingas visos susiedijos ska
le. įvyks šio ketvirtadienio 
vakare 8 vai., vasario 21-mą, 
Liaudies Mokyklos No. 96 pa
talpose, Waring ir Olinville 
Avenue.

Kalbų, dainų, liaudies šokių 
programoje dalyvaus kelių ti
kybų ir visų vietos organizaci
jų atstovai ir žymūs veikėjai. 
Įžanga nemokama. Nebus nei 
rinkliavų.

Medicinos autoritetų komi
sija jicško New Yorko miesto 
Sveikatos Departmental virši
ninko. Esamasis, dr. Ernest L. 
Stebbins yra prašęs j j paliuo- 
suoti. Jis išvyksta tarnauti 
Johns Hopkins Universiteto 
Liaudies Sveikatos Mokyklos 
viršininku.

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau laikas atlikti federaliai val
džiai taksų atskaitas bei įplaukų ra
portus. Tuom reikalu bizniams, na
mų savininkam, ir individualums 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P. Zubavičius, 
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 
likite 
kalą.

Jei
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavičium. Jis jums su
teiks legališkus ir teisingus patari
mus.

dieną. Kreipkitės tuojau ir at- 
j laiką taksų atsiskaitymo rei-

jūs turite kokių neaiškumų bei

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

. . Manager 

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

X

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison fr Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.
•

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9.4 p m 
Trečiadieniais f n's p* m 
Penktadieniais '

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

« RESTAURANT
STANLEY RUTKųNAS 

. SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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




