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Tarp padedančių naciams 

amerikonų valdininkų Vo
kietijoje, Nixonas suminėjo 
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Bell, ambasadoriaus Rober
to Murphy štabo nariu? ir 
eilę kitų.
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LIETUVIAI IR KITI BALTAI ATVIRI FAŠISTAI 
PUIKIAI AMERIKONU UŽLAIKOMI VOKIETIJOJ

Washington 
kretorius Schwellenbach r; 
gino senatorių komitetą a 
mest Case’o indžionkšmų 
bausmių sumanymą prii 
streikus.

Kurie Sakė, kad Jie Gerai su Naciais Sugyveno, bet Bijo ir 
Nekenčia Sovietų, Tuos Amerikonai Tuoj Priglaudė

FRANCI JA UŽDARO 
RUBEŽIŲ SU 

ISPANIJA
Kariniai Amerikos Valdinijikai 
Vokietijoje Varinėja Sąmokslus 

Su Anglais prieš Sovietus

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Drg. S. Reikauskas, sekre
torius LLD 10 kp., Philadel
phia, prisiuntė duokles už 86 
narius, jų tarpe 14 naujų na
rių. Taip pasirodė Philadel
phia! Pereitais metais 10 kuo
pa gavo virš 50 naujų, narių, 
šiemet ir stovi pirmoj vietoj. 
Bravo, draugai!

nužudė 10 respublikiečių, 
kurių vadas kovojo drauge 
su Francijos partizanais 
prieš vokiečius. Dabar tei
siama eilė socialistų ir kitų 
demokratinių žmonių.

Falangistai lobsta iš vers
lo juodojoj rinkoj. Franko 
of icier iai vagia kariuome
nės maistą ir pardavinėja 
juodajame turguje. Gausiai 
pelnosi baudžiaviniai dvari-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

16,000 
komunistinę tironiją.”

Giannini L’Uomo
- ’’Paprastų žmo-

partiją, į kurią

Vargiai britams ir 
tai pavyks. Sąžiniški 
čiai socialistai mato, 
kelias tas pats, kaip ir komu 
nistų. Gi dešinieji pasiliks Iš 
vien su Hitlerio liekanomis.

Paryžius, vas. 26.—Frai 
cūzų valdžia nusprendė ui 
daryt sieną tarp Francijc 
ir Ispanijos nuo kovo 1 < 
vidunakčio. Kartu valdži 
nutarė vėl prašyti Jungt 
nes Valstijas ir Anglij 
kad sutraukytų ryšius s 
Franko diktatūra Ispanijc 
Menama, kad Franci j a n 
užilgo sutraukys santyki! 
su Franko.

Po gerą skaičių duoklių 
prisiuntė sekamos kuopos: 1 
kp., Brooklyn, sekr. Geo. Wa- 
resonas; 8 kp., Cambridge, se- 
kret. V. Kvietkus» 35 kp., So. 
Bend. sekr. K. Bagdonas; 39 
kp., Scranton, sekr. P. Šlekai
tis; 29 kp., Rockford, sekr. 
K. Liaudanskas; 44 kp., Lo-

(Tąsa 5-me pusi.)

STALINAS — VISŲ JĖGŲ 
KOMANDIERIUS

vadą Kurtą Schu- 
kad jis neprileistų 

ir komunistų

Tokio. — Pernai gruody
je Japonijos Komunistų 
Partija turėjo 1,200 narių, 
o dabar 6,800. Japonų ko
munistų laikraštis Raudo
noji Vėliava turi 250,000 
skaitytojų. 800,000 unijinių 
darbininkų pritaria komu
nistams.

Chungking. — Chinijos 
tautininkų (Kuomintango) 
ir komunistu kariuomenės 
atstovai ir Jungtinių Vals
tijų prezidento pasiuntinys 
gen. George C. Marshall va
sario 25 d. pasirašė sutartį, 
kad bus sumažintos ir ap- 
vienytos chinų komunistų ir 
tautininkų armijos. Po 18 
mėnesių teliks tik 60 tauti
ninkų ir 10 komunistų ka
riuomenės divizijų. Toliau 
abiejų pusių kariuomeijė 
bus sujungta į 20 valdinių 
armijų, šešiolikos armijų 
komandieriai tada bus tau
tininkų oficieriai, o ketu
rias armijas komanduos ko
munistai karininkai.

Kariniai vadai dar pirmą 
kartą turės klausyti civilės 
valdžios.

Tautiniai Chinijos 
monstrantai reikalavo 
Sovietai atšauktų savo ka 
riuomenę iš Mandžurijos.

Italijoj, kuri yra vyriausiai 
po Anglijos globa, atsigaivina 
fašistu veikimas. Romoj fašis
tai turėjo mitingą, kuriame 
dalyvavo 16,000. Jie šaukė 
prieš 
Jie sutvėrė 
Qualunque 
nių” partiją, į kurią mano 
greitai sutraukti 1,000,000 na
rių. Vadais yra buvę žymūs 
Mussolinio sėbrai.

Bombay, Indija. — Kilo 
nauji streikai prieš anglus 
Madras, Trichinopol in Ka
rachi miestuose, Indijoj. 
Anglų policija šaudė į de
monstruojančių s t reikierių 
minias. D e m o n s t rantai 
Madrase akmenimis apmėtė 
anglų kareivines. Indėnų 
laikraščiai skaičiuoja, kad 
per kelių dienų riaušes In
dijoj užmušta 276 asmenys 
ir sužeista 1,760.

neseniai sugrįžęs iš Berly
no. Nixon, buvo vieno ka
rinės amerikonų valdybos 
skyriaus galva Berlyne. 
Tarp kitko, jisai sake sena- 
tinei komisijai:

“Mes tragiškai leidžiame 
Vokietijai išlaikyti ir užsie
niuose ekonomini pagrindą 
trečiam pasauliniam karui.”

Naciai turi pusantro iki 
trijų bilionų dolerių turtų 
tokiuose “b ė p u s i š ktiose” 
kraštuose, kaip A Ispanija, 
Argentina, Šveicarija, Por
tugalija ir Švedija. “O net 
ir šiandien naciai ir nacių 
agentai persiunčia savo tur
tus į įvairias pasaulio dalis, 
paslėpdami juos visokiomis 
priedangomis.”

liais ir revolverių buožėmis, 
kankinami elektros srovė
mis; lupama jiems akys; jie 
priverčiami laikyt rankose 
žarijas, pakabinami už ko
jų riešų.”

Franko falangistai ir ka
riavusieji prieš Sovietus fa
šistų divizijų veteranai vei
kia išvien su tūkstančiais 
užsilikusių Ispanijoj nacių.

Praeitą savaitę Franko

tai ir 
ime 
žodžiu

Italijoj Atsigauna Fašistai.
Bravo, Phila. Draugams!
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Anglija ir Amerika remia 
Vokietijoj socialistus prieš ko
munistus ir demokratus. Britai 
atsigabeno Į Berlyną dešiniųjų 
socialistu 
macharį, 
socialistų

tijo kraštų pilietis bendra
darbiavo su naciais, tai tuo- 
jaus automatiškai nustoja
ma elgtis su juom kaip be- 
nemiu ir jis paleidžiamas iš 
tokios stovyklos.

Kaip Iš Tikrųjų Yra
Daugelis k o r espondentų 

tiktai nusistebėjo iš to pa
reiškimo, ypač tie, kurie bu
vo aplankę baltų ir jugosla
vų benamių stovyklas. Nes 
aišku; jog prieš - demokra
tiniai elementai ne tiktai 
nėra išsiunčiami iš šios sin
ties, bet juos vis saugo am
erikonų karinės \ vyriausy
bės sargai ii’ jiems teikia
ma gana geri šių stovyklų 
patogumai.

Stovykla Telltower Dems- 
trasse amerikiniame Berly
no ruože, turbūt, patogiau-

nauti Vokietijos apsiginkla
vimui.
Naikina Didžiųjų Talkinin

kų Vienybę
Senatinės komisijos pir

mininkas, demokratas sena
torius Harley Kilgore pa
stebėjo, kad Amerikos vals
tybės departmentas tokiais 
veiksmais naikina keturių 
didžiųjų talkininkų vienybę 
ir žengia pirmąjį žingsnį, 
kad padarytų bejėge Jung
tinių Tautų Organizaciją.

“Tai jau ne pirmutinis 
žingsnis, bet vienas iš žings
nių,” atsakė Nixonas.

Amerikonai ir anglai Vo
kietijoje neareštuoja di
džiųjų fabrikantų ir banki
ninkų, kurie dalyvavo kari
nėse nacių nedorybėse. An
glų ir amerikonų vyriausy
bė dar neparodė jokios in
tencijos nubausti 100,000 
aršiausių slaptųjų Hitlerio

Washington 
amerikonų valdybos nariai 
Vokietijoje, dažnai su Ame
rikos valstybės departmen- 
to pritarimu, stengėsi at
augini karinę Vokietijos 
pramonę, sulaužyt Ameri
kos ir Anglijos pasirašytą 
su Stalinu sutartį Potsda
mo - Berlyno konferencijoj 
ir sudaryt vakarinių valsty-

ninkai ir dvasiškiai, žmonių 
dauguomenė badauja arba 
pusbadžiai gyvena.

Franko abejoja, ar jo ka
riuomenė ir padaužos galė
tų nuslopint gyventojų su
kilimą; todėl jis įgabena vis 
daugiau žiaurūnų maurų 
kareiviu iš Afrikos.

*- —

Anglija intriguoja su 
Franko dėlei karaliaus val
džios įvedimo, nekliudant 
paties fašizmo.

Paryžius.—Ispanijoj vieš
patauja žiauri fašistinės 
Ašies diktatūra ir teroras, 
rašo New Yorko Times ko
respondentas C. L. Sulzber
ger/, kuris neseniai lankėsi 
Ispanijoj. Žmonių minios 
kenčia alkį. Milžiniška gy
ventojų dauguma priešinga 
diktatoriui Frankui ir ple
čiasi partizanų kova prieš 
fašistus, ypač Biskajaus pa
jūryje ir Leon, Galicijos, 
Asturijos ir Andalusijos

Shanghai, vas. 26.—Tau
tininkai chinų studentai ir 
nuduodami st u dentus 
Chiang Kai-sheko slaptieji 
policininkai vėl kėlė trukš- 
mingas demonstracijas 
prieš Sovietus Shanghay’uj, 
Chungking©, Nankinge ir 
Peipinge. Shanghay’uj jie 
užlipdė Sovietų konsulato 
duris plakatais su obalsiais 
prieš Sovietus.

ciais, iki atėjo tie prakeikti 
rusai ir viską suardė”.

Tūli Įnamiai, su kuriais 
aš kalbėjausi, nedvejodami, 
prisipažino, kad jie laisvu 
noru sykiu su naciais aplei
do savo gimtąjį kraštą.

Užklausus, kodėl jie bijo
jo rusų, dauguma atsakė, 
kad jie daugiausiai bijojo 
sovietinės valdžios, kuri 
baustų juos kaip vokiečių 
bendradarbius.

Užklausus, kaip jiem ga
lėjo būti taip gerai prie na
cių, jie atsakė: “Vokiečiai 
gerai apmokėjo už mūsų 
patarnavimus.”

Paprašius, kad jie paaiš
kintų, kuom jie patarnavo 
naciams, daugelis atsisakė 
duoti atsakymą, o kiti pri
sipažino, kad jie turėjo val
dinę tarnybą.

Beje, tarp tų, su kuriais 
aš mačiausi, buvo tik mažai 
valstiečių ar darbininkų; 
dauguma sakė, kad jie gana 
pasiturinčiai gyveno pirm

Turčių laikraštis, išstoda
mas prieš tautų laisvę, rašo, 
kad kolonijų tautų nepriklau
somybė gali pavirsti tik j “ne
tvarka ir tyroniją,” kuri suda
rytų blogesnę padėtį, negu da
bar turi kolonijų vergai.

Štai, kaip imperialistai ga
lutinai nusimaskavo! O nusi- 
maskavo todėl, kad jų pasa
koms, būk Anglijos ir Ameri
kos “demokratija” gina “tau
tu laisve,” padarė galą Tary
bų S«jungos pozicija Jungti
niu Tautų Organizacijoje.

Daugiau kalbėti apie tautų 
laisvę po to. kai jie užgyrė 
britu ginkluotą intervenciją 
Graikijoj, Indonezijoj, Syrijoj, 
Lebanone ir kitur, jau negali
ma. nes kortos padėtos ant 
stalo..

I garbės kuopas įstojo, tai 
yra, pilnai pasimokėjo: 41 
kp., Aberdeen, Wash., sekr. 
P. P. Grybas: 36 kp., La Por
te, Ind., sekr. M. Bacevičius; 
16 kp., Jersev City, sękr. A. 
Matulis; 118 kp., White 
Plains, sekr. A. Kraujalis; 40 
k p., McKees Rocks, sekr. M. 
Paulauskas ir tSpringfield, 
Ohio, visi nariai pasimokėjo 
per drg. J. A. Dambrauską.

Amerikonai Stengiasi Ataugini Nacių 
Karines Galimybes, Sako Valdininkas

bent 30,000 politinių kalinių, 
sako Sulzberger, o daugybė 

‘kitų suvaryt į katorginių 
darbų stovyklas. Ypač po
žeminiuose Puerta' del Sol 
kalėjimo rūsiuose kenčia 
politiniai kaliniai.

Slaptoji policija “baisiais 
kankinimais stengiasi iš
gauti prisipažinimus iš su
imtųjų,” rašo Sulzberger:

“Suimtieji mušami paga-

estai), bet taip pat yra šiek 
tiek francūzų, belgų ir kitų 
tautų žmonių.
Didžiuojasi, kad Taniavo 

Hitleriui
Ši stovykla pirmiau buvo 

valstybinė pamišėlių prie
glauda; ir dabartiniai jos' 
įnamiai naudojasi tokiais 
patogumais, kaip medeliais 
apsodintos aikštės, erdvin
gos gyvenimui patalpos, ir 
turi daugybę įvairiausių 
drabužių, kaip suaugu
siems, taip ir vaikams. Aš 
dar niekur nesu matęs Vo
kietijoj tiek daug įvairių 
drabužių, kaip čia.

Iš tikrųjų sąlygos šioje 
stovykloje būtų beveik ide
ališkos, jeigu ne įnamių 
dvasia. Ką tai reiškia,*bus 
aišku iš pareiškimo, kurį 
padarė tam tikras skaičius 
benamių, ir už tai buvo čia 
priimti. Jie sake: “Aš ga
na gerai sugyvenau su na-

Tokio. — Japonų Komu 
nistų Partijos suvažiavima 
vas. 25 d. pareikalavo pd 
naikint cariniai - dvarinir 
kišką, baudžiavinę Japon; 
jos santvarką; sudaryt žmc 
nių išrinktą demokratin 
valdžią su seimu tiktai i 
vieno atstovų rūmo, traul 
imperatorių Hirohito teis 
man už karinius nusikalt 
mus ir nubaust visus kar 
nius kriminalistus ir žmi 
nių teisių mindžiotojus.

Komunistų suvažiavind 
taipgi reikalavo konfiskui 
karinių kriminalistų nuos; 
vybę, panaikint monopoli 
kapitalą, nustatyt būtir 
darbininkam algą, įvest 
valandų darbo dieną ir s' 
teikt moterim pilietines te 
sės.

provincijose. Partizanai, ko
munistei ir kiti Franko 
priešai leidžia slaptus laik
raščius.

Franko su savo fašistų 
falanga ir slaptąja policija 
kasdien daro ablavas prieš 
raudonuosius, kuriais vadi
na visus respublikos šali
ninkus ir fašizmo 
Vien į purvinus, 
čius kalėjimus

KRISLAI
Melagiai ir Veidmainiai.
“Gelbėkime Imperiją!”

Durtuvai.

Columbia, Tenn., vas. 26 
—Riaušėse tarp baltųjų i 
negrų sužeista 19 negrai, - 
policininkai ir du šiaip bal 
tieji. Susidūrimai kilo i 
vaidų tarp balto veteran* 
jūreivio ir vienos negrės 
Areštuota daugiau kaip 4 
negrų. Policija ir milidj 
su kulkosvaidžiais ir 
tuvais darė ablavas 
juose blokuose negrų 
namų namų.

Kada Indijoj, Indonezijoj 
Egipte ir Palestinoj britai im
perialistai šaudo žmones 
trokštančius tautinės laisvės 
tai Anglijos parlamente socia
listas Mr. Bevin’as veidmainiš
kai sakė, būk Britanijos impe
rija reiškia: “didžiausią koa
liciją laisvų tautų.” Nei gėdos, 
nei sąžinės pas tokius “sočia 
listus” neliko! Jie virto impe
rialistų įrankiais ir didžiau 
siais melagiais!

Amerikos kapitalistų 
da tik ir šaukia “Gelbėkime 
imperiją!” Keno tą imperiją 
ji šaukia gelbėti? Nagi Angli
jos! Didžiausių turčių organas 
N. Y. Times sako, kad Angli
ja tai sudaro pirmą Amerikos 
apsigynimo liniją ir vardan 
“Amerikos išsigelbėjimo” rei
kia išgelbėti Britanijos impe
riją !

Frankfurt, Vokietija.. — 
Overseas Žinių Agentūros 
korės pondentas Robertas 
Gary vasario 24 d. prane
šė, kaip amerikonai svetin
gai užlaiko naciškus lietu
vius, latvius ir estus stovyk
lose arti Berlyno. Jis rašo:

—Aš tik ką aplankiau va
dinamų benamių stovyklą 
Berlyno srityje. Joje dau
giausiai patalpinta buvusie
ji Pabaltijo valstybių gy
ventojai. Aš atradau, jog 
stovykla knibždėte knibžda 
nacių pritarėjais — dauge
lis jų atvirai išreiškia gilią 
pagarbą hitlerizmiii. Tai vi
sai skirtingas reiškinys, ne
gu generolo Josepho T. 
MčNarney, amerikonų už
imto ruožo komandieriaus, 
pareiškimas. Tame dabar 
išleistame pareiškime gene- 

užginčijo 
paskelbtus Jungtinėse Vals
tijose pranešimus, kad ne
ištikimi benamiai siunčiami šia iš visų stovyklų, kurias 
namo “per prievartą, jei aš esu matęs. Didžioji dau- 
reikia.” Bet jisai sakė, jei- gumą stovyklos gyventojų 
gu būna įrodyta, jog Pabal- yra baltai (lietuviai, latviai,

Maskva, vas. 26. — Visos 
Sovietų armijos, laivyno ir rolas MčNarney 
oro jėgos tapo sujungtos į 
vieną komisariatą su prem
jeru Stalinu, kaip vyriau
siu komandierium, pagal 
Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo įsakymą.

Amerikos* valstybės de
partmentas ( Slaptai suokal- 
biavo su Anglija ir Franci- 
ja, kad nebūtų leista Sovie
tų Sąjungai dalyvauti j ieš
kojime hitlerininkų slepia
mų turtų minimose “bepu- 
siškose” šalyse. Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Fran
cijos valdovai, be kitko, bi
jo, kad jeigu Sovietai daly
vautų, tai galėtų atidengti 
slaptus amerikonų, anglų ir 
francūzų didžiųjų biznių ry
šius su naciais, pareiškė 
Nixonas: Vakariniai talki
ninkai taip pat stengiasi, 
kad Sovietai nieko negautų 
iš tų turtų į karinius atly
ginimus.

Amerikonai, anglai ir 
francūzai valdininkai jų už
imtose Vokietijos dalyse ne
vykdo Potsdamo konferen
cijos nutarimo, įsakančio 
sunaikint milžinišką vokie
čių I. G. Farben pramonę ir policininkų ir smogikų. Jie 
kitus trustuš, galinčius tar

Ispanijoj Šėlsta Žiaurus Fašistinis Teroras, Rašo N. Y. Times Korespondentas;
Politiniai Kaliniai Žvėriškai Kankinami; Dauguomenė Kenčia Nuolatinį Alkį
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Kaip Amerikiečiai Užgrobė Čechoslovakijos 
Dokumentas?

Tai, ką atliko Amerikos agentai ir oficieriai Čecho- 
slovakijoj, jeigu taip būtų padarę Tarybų Sąjungos žmo
nės, tai visame pasaulyj būtų didžiausias skandalas.

Vokietis karininkas G. Achenback pranešė Amerikos 
ir Francijos šnipams, kad hitlerininkai Čechoslovakijoj 
žemėje užmūrino daug svarbių dokumentų ir brangdaik- 
čių.

Jungtinių Valstijų armijos viršininkai, užuot apie 
tai pranešus Čechoslovakijos valdžiai, pasiėmę būrį ka
rių, įsiveržė į Čechoslovakiją, nuvyko prie Steko vice, 15 
mylių į pietus nuo Pragos, ir vasario 11-12 dd., per 38 
valandas kasė, dinamitavo, kol iš žefriės urvo iškasė 30 
dėžių dokumentų ir brangdaikčių. Viską susikrovė į tre
kus ir išsivežė į Vokietijos dalį, kuri yra Amerikos armi
jos okupuota.

Čechoslovakija buvo pasiuntusi policiją, o vėliau ar
mijos dalinį, bet Amerikos kareiviai ir oficieriai apšaudė 
čekus. Visgi trys Amerikos armijos nariai, kapitonas S. 
M. Richard, štabo saržentas T. R. Fulton ir sarž. P. J. 
Urquhart pateko į čechoslovakų rankas.

Čechoslovakijos vyriausybė iškėlė prieš tai protestą. 
Išlaikius dokumentus dvi savaites, Amerikos ar
mija juos grąžino, o Mr. Byrnes “atsiprašė.” Bet Jay 
Reid iš Washingtono rašo, kad svarbesnių dokumentų 
amerikiečiai, veikiausiai, pasidarė nuotraukas.

Mr. Jay Reid rašo, kad tie “dokumentai turėjo būti 
labai svarbūs, jei imtasi tokių žygių.” ‘ i

Šis Amerikos šnipų ir armijos viršininkų pasielgi
mas yra nesiskaitymas su kitos šalies nepriklausomybe. 
Tik pagalvokime, kokis tai būtų pasaulyj skandalas, jei
gu taip Tarybų Sąjungos armijos viršininkai būtų pasi
elgę? Įsiveržti į svetimą ir draugišką valstybę, viešpa
tauti ten, užgrobti dokumentus, turtą ir išsivežti į savo 
pusę, tai yra visiškas paneigimas tos valstybės teisių!

Žinoma, turčių spauda teisina, būk ten buvę nacių 
dokumentai, bet jeigu ir taip būtų, tai Amerikos vyriau
sybė turėjo susitarti su čechoslovakijos vyriausybe, o ne 
-daryti tokį užpuolimą.

Jay Reid sako, kad ten buvo ir čechoslovakijos pre
zidento Benes’o dokumentai, o Mr. L. S. B. Shapiro rašo, 
kad ten būta ir Bohemijos brangakmenių. Kas ten bu
vo, ne tiek svarbu, bet svarbu neleistinas Amerikos slap
tų agentų ir armijos viršininkų pasielgimas.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KRITIKUOJA URUGUA- 

JAUS ATSTOVŲ ŽYGĮ 
Uruguajaus lietuvių laik

raštis Darbas (š. m. vas. 9 
d.) šitaip užpila kritikos to 
krašto atstovams Jungt. 
Tautų Organizacijos seime:

“Nei iš šio, nei iš toį, Uru
gvajaus atstovai Jungtinių 
Tautų. Organizacijoje, kuri 
tebelaiko savo sesijas Londo- 
he, pakėlė savo balsą prašy
dami pasigailėjimo nacizmo 
ienoms, kurias šiuo metu tei
sia Tarptautinis Tribunolas 
Nurenberge, ir kurios savo 
gyvybėmis turės atmokėti už 
Maidaneko, Dachau, Panerių 
ir kitų koncentracijos stovy
klų masines žmonių žudynes; 
už Lietuvos, Bąltgudijos, Uk
rainos, Framcūzijos, Belgijos, 
Jugoslavijos, .'čechoslovaki
jos ir kitų valstybių nuterio- 
jimą. i ' '■• ' ■

“Vis- tik-.pakako moralės 
drąsos tiems poneliams Uru
gvajaus vardu užsistoti už 
žiauriausius mūsų laikų bu
delius, ir tuo sukompromi
tuoti šio krašto įgytą tarp
tautinį prestižą. Kuo pateisi
namas šis beprotiškas išsišo
kimas?' Humnizmu? Tole
rancija? Vjisai ne- Tai vis 
pastangos prikelti ir vėl ant 
kojų pastatyti nacionalizmo 
jėgas. Tai vis žygiai ruošian
tis prie trečiojo karo. Ir la
bai apgailėtina, kad Urugva
jus taip* lengvai pasiduoda

įveliamas į šias imperializmo 
pinkles. Prašyti dovanoti 
gyvybę tokiems, kaip Goer- 
ingas, Hessas, z Ribbentropas 
ir kt., reiškia paneigti pa
žangiosios žmonijos pergalę; 
reiškia pateisinti hitlerinių 
žmogžudžių dar istorijoje 
negirdėtus kruvinus darbus 
ir statyti pavojum pasaulio 
taiką.

“Kodėl gi tie poneliai, vie
toj užsistoti už Goeriijgą, 
jeigu jau tokiais humanistais 
troško, pasirodyti, nepareika
lavo, kad Ispanijos budelis 
Franko nenužudytų respubli- 
kiečių kovotojų, kaip Alva
rez, Zapirain, Ramon Via ir 
šimtus kitų ?

“Gėda ir pasižeminimas- 
Urugvajaus kraštui mestis 
tokion nešvankiom avantiū
rom! Laimei,/tokį šio krašto 
atstovų įnešimą Jungtinių 
Tautų Organįžącijoje iš kar
to atmetė ir pasmerkė. Ki
taip būti ir negalėjo.

“Pati Urugvajaus liaudis 
reagavo į tokį savo atstovų 
poelgį. Mat, liaudis nepa
miršta ir nepamirš savo bro
lių, kurie su laivu ‘Maldona
do’ buvo nacių į jūrų dugną 
nugramzdinti.”

ARGENTINIEČIŲ VIENY 
BĖ UžVEžA K. NORKUI

Argentinos lietuvių sa
vaitraštis Vienybė (1945 m. 
gr. 12 d.) rašo:

Nepavyko Socialistui Blum’ui
Dešinysis Francijos socialistų vadas Leon Blum, ku-! 

ris anais metais atsisakė pagelbėti Ispanijos liaudžiai 
kovoj prieš fašistus, norėjo “pataisyti” Socialistų Par
tijos principus. Jis siūlė išmesti iš principų deklaracijos 
pareiškimą, kuris sako, kad socialistai veiks “sunaikini
mui kapitalizmo ir įsteigimui socialistinės arba komunis
tines visuomenes.”

Socialistų Partijos nacionalis kongresas didele di
džiuma balsų atmetė tą Mr. Blum’o “pataisymą” ir pa
sisakė už tuos vadus, kurie stoja už glaudesnį socialistų 
ir komunistų bendrą veikimą.

Blum’as pasijuto, pralaimėjęs, todėl jo šalininkai 
grūmoja suskaldyti Francijos Socialistų Partiją.

Lavonai ir Kraujas Indijoj
New York Times pareiškė, kad Indijoj “gaujos ne

gali atsilaikyti prieš kulkosvaidžius, kanuoles, tankus ir 
lėktuvus, kuriuos Anglijos valdžia gali prieš jas panau
doti.”

Anglija meta moderniškiausias armijos dalis su
triuškinimui Indijos liaudies išstojimo. Lėktuvai, tan
kai, kulkosvaidžiai—viskas britams tinka jvykinimui 
“tvarkos.” Tokia jų “demokratija”! Jau pirmadienį vien 
Bombay’aus mieste anglai buvo nužudę 223 indusus ir 
1,037 sužeidę. Lavonų kalnai auga. > Kraujas liejasi.

Bet perankstyvas imperialistų džiaugsmas. Indijos 
ir kitų kolonijų žmones kovos, iki laimės.

Chinijos Liaudis Smerkia Suokalbį
Chinijos demokratų ir komunistų partijos pasmerkė 

taip vadinamas studentų demonstracijas prieš Sovietų 
Sąjungą. Jos buvo dirbtinai sudarytos reakcininkų, prie
šakyj su generolu Chiang Kai-sheku ir užsienio imperia
listų pagalba. Jų tikslas suardyti atsiektus susitarimus 
Chinijoj tarpe įvairių partijų ir išprovokuoti karą prieš 
Tarybų Sąjungą.

Kad tos demonstracijos buvo dirbtinos, tai patvirti
no ir tas: nepaisant, kad dalyvavo generolo Chiang Kai- 
sheko kareiviai ir studentai su profesoriais, jos buvo 
menkos. Liaudis joms nepritarė.

' Kovo 1 d. turi įvykti susirinkimas Kuomintafigo 
nartiios centro, tai vra. irpncroln Chiancr Kai-sheko na«r-
tijos, ir užtvirtinti ar atmesti susitarimą su Chinijos ko
munistais. Reakcija neriasi iš kailio, kad sukelti audrą, 
kad susitarimą atmesti. •• • <

“Amerikiečių d i e n r aštis 
Laisvė, Nr. 243 smarkiai plie
kia musų ‘demokratą’ K? 
Norkų* ir ‘A. L. Balsą’ už jų 
gynimą fašisto Vlado Požė
los, kurį Norkus perstato di
džiausiu Jemokratu. Laisvė 
klausia: ‘Kodėl p. Norkus 
mato reikalo fašistą, lai bus 
ir lietuvis, taip girti?’

“Atsakysime mes. Todėl, 
kad K. Norkus yra lygiai 
toks pat ‘demokratas’ kaip 
Vladas Požėla. Požėla tar
navo Vokietijos naciams, K. 
Norkus Argentinos ‘Seccion 
Especial’ darydamas ‘verti- ginative “news 
mus,’ nuo kurių nukentėjo 
daugybė Argentinos lietuvių, 
Villa Devoto, (Neuquen, La 
Platos kalėjimuose ir Martin 
Garcia salos koncentracijos 
stovykloje. ’• ;

“(Taigi, (toks, .tokį ir giria 
stengdamasis užslėpti neuž
slepiamus liaudžiai prasižen
gimus.”
Jeigu šitaip, tai, iš tikrų

jų, ne kokiame vežime p. 
Norkus sėdi!

THESE ARE THE TIMES
By Hiatt Sholomskas

• -. i . .i . ■

Inflation is not only something. NYBE can assure these ‘Dis
one associates with 'dollars 
and cents these days. It is a 

practice now quite common 
with some sections of the news
paper profession. -Run of the 
mill . stories are being inflated 
to spy-scare proportions. In this 
respect we believe a local Lith
uanian paper surpassed even 
the sensation screaming metro
politan papers.

“Vienybe,” which often comes 
up with the most highly ima- 

i” stories, out
shone all of the newshounds 
with their version of the Cana
dian “spy-story.” It even un
covered a sinister spy-ring at 
work in the United States; (See 
^Vienybe,” Feb. 22, 1946.)

placed Persons’ an oportunity 
to present their case through 
our columns,” Buksnaitis 
writes in the February 22, 
1946 edition of the paper.

Now “Vienybe” will be able 
to boast that it was the first 
paper to invite quislings to 
write for it.

But such practices are to be 
expected from “such as VIE
NYBE.”

Redakcijos Atsakymai
K. M., Baltimore, Md. — 

Apie lietuviškų fašistų pra
kalbas jau tilpo kito pirmiau 
prisiųsta korespondencija. Dėl 
to jūsų korespondencijos šiuo 
tarpu nesunaudosime.

Važiavimas ir Suvažiavimas
ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS

Rašo Jonas Kaškaitis
(Tąsa)

Trumpą įvadą padaro Dr. 
Kaškiaučius. . Ir štai čia 
pat ant pastolio’ yra atėjęs 
Pitsburgo majoro' atstovas, 
Jam duodama proga oficia
liai pasveikint Suvažiavimą 
miesto valdybos vardu. O 
paskui jau nustatyta visa 
Suvažiavimo mašinerija. Į 
prezidiumą išrinkta visas 
tuzinas įvairių miestų ame
rikiečių ir dar dadėčkui -— 
du broliški delegatai net iš 
Kanados.

Tuoj paskui prezidiumo 
nariai paskiria iš savo tar
po pirmininku pirmam po
sėdžiui T. Žebraitį. Ir pir
mininkas Žebraitis, gražiai 
sklandžiai, veda visą proce
dūrą.

Atsisėdau, nurimau ir tė- 
miju. Jaunas čiagimis či- 
kagietis Žebraitis gražiai 
rodo savo gabumus. Lietu
viškai kalba mikliai, ištaria 
taisykliškai. Balsas jam 
skambus ir malonus ausiai.1 
Suvažiavimas išsirenka vie
ną paskui kitą įvairias ko
misijas. Sekretoriauja Ja- 
silionis, jam padeda J. Ske- 
berdytė. Bežiūrint šešetas 
vikrių jaunuolių prisegto j a 
delegatams mėlynas stūge- 
geles. Na, tai dabar jau 
pilnateisiai delegatai! . '

Ant estrados prie stalo 
stropiai užrašinėja protoko
lą Jasilionis. Kartais pasi
kužda su padėjėja Skeber- 
dyte. Šalia stalo — Suva
žiavimo pati didžioji ašis 
R. Mizara. Aptartas ir pri
imtas dienotvarkis — ir Su
važiavimo ratai jau sukasi 
nustatyta vėže. Dabar tik 
ausim, akim darbo! ir pro
tui ir širdžiai!... Nutiesia
ma gairės visai pažangiajai 
demokratinei darbuotei, vi
sose svarbesnėse gyvenimo 
šakose.
. Ten pat giliau ant estra
dos pusračiu susėdę* prezi
diumo nariai. Veiklioji

Sliekie
nė — iš pat krašto, prie du
rų: jai’, kaipo* vietine^ pri
einą.

when the Nazis plung- 
Ljthuariia in the first 
the invasion there was

■But this is not surprising for 
“Vienybe.” When Hitler invad
ed Lithuania in June, 1941, 
this paper was the first to dis
cover that Hitler “dreed” Lith
uania. It even published a spe
cial edition on June 24 with a 
cross-page banner screaming : 
“Lithuania is Independent!”

Indirectly, the “Vienybe” 
scooped even John O’Donnell 
of the Daily News in the Tyler 
Kent case. Mrs. V. Tysliava, 
the wife of “Vienybe’s” editor, 
came out in defense of a man 
convicted of traitorous action 
ten days before John O’Donnell 
did so in his column in the 
•News.

Readers who have been fol-
1 užgožia kitus minkšteS- '"»7 John Oran’s series of 

. . j-ix articles on Lithuanian DPs

ką tam, kitam ir vėl ateit. 
Sėdėdamas greta, tarsteliu 
jai kai ką apie šitą didžiu
lį sambūrį.. Iš kito šono — 
malonūs kanądiečiai Z. Jan
kauskas iš Toronto ir J. Le- 
sevičius iš Montrealo., žo
džiu, kitu persimetam ir su 
jais. Vis pą^nabždom, ži
noma, ir tik kada nekada, 
kad nesudrumsčius bendros 
rimties.

Toliau iš eilės susėdę Dr. 
J. Baltrušaitienė ir Dr. - A. 
L. Graičūnas. Tuščia kė
dė. Toliau P. Jočionis, J. 
Pacauskas, F. Abekas, A. 
Vasaris, prof. Kubilius. 0 
gale stalo visas susitelkęs 
R. Mizara. T. Žebraitis sto
vi prie garsiakalbio. Tai ir 
visi prezidiumo nariai.

Kartkartėmis dirsteliu tai 
į tą, tai į tą, seku veido iš
raišką. Abekas laiko ant 
kelių pasidėjęs kokį įkastą ir 
vis pasižiūri, skaitinėja. Ir 
fie be« reikalo: tai esama jo 
raporto. Rengiasi. Jį pir
mąjį ir pakviečia pirminin
kas Žebraitis prie garsia
kalbio, pranešdamas publi
kai, kad pirmas raportas 
bus apie prez. Trumąno vi
dinę šalies politiką, apie jo 
pasiūlymus kongresui. Abe
kas skaito raportą, atsisto
jęs gal kiek perarti mega
fono. Balsas išeina per- 
skardus. Užpakaly * sėdint, 
net sunkoka sekti ir supras
ti.

Svetainėj, bent ant estra- 
d o s, vės oka. Pasalingas 
skersvėjis savo šaltu alsavi
mu šiurpiai lyžteri tau per 
kaklą, per ausis. 0 gal tik 
čia, prie durų. Et, geriau 
persikelsiu kur labiau į vi
dų, užuvėjon. Dirstelėjau į 
Dr. Graičūną. Mudviejų a- 
kys susitiko ir jis pamojo 
mane į gretimą sėdynę. Pa
taikė į fiziologišką momen-. 
tą. Kilstelėjau ir atsisėdau 
šalia jo. Pasikratėm ran
kas. Daktaras, krutinda

nius garsus, vis dėlto man 
darosi nejauku: va, žiūrė
kit, pats prezidiumas neuž
silaiko pavyzdingai ramiai. 
Dažnai atsikosėdamas, dak
taras brūkšt išsitraukė > iš 
vidinės, kišenės'pluoštą .po
pierių. Parodė keletą fo
tografinių nuotraukėlių ir 
ėmė karštai kuždėt apie 
greitą reikalą sukelt' fondą 
moksleiviams šelpti, apie 
LLD archyvą ir dar ten 
apie, ką.

Galvos linktelėjimais ro
dau pritarimą, bet vis dėl
to, žinote, čia dabar nepa
togu mitingauti pašaliniš- 
kai. Kitą kartą kada, pas
kiau Pasilenkiu labiau 
priekin, lyg kad bandyda- padaryta ant kambario sie-

mas savo ilgus baltus ūsus, 
vis dėbteli po kokią pasta
bą, kartais ir pusbalsiai. 
Nors ^čeršk^ gąi^Įę balsąs

Back 
ed into 
days of 
much joy in the editorial of
fices of that newspaper. Joy 
was so complete that it oozed 
into the printed pages of the 
now infamous VIENYBE ex
tra edition of June 24, 1941.

Here are some of the expres
sions of joy that appeared that 
day. Under the heading “Lat
est,” “VIENYBE” munched 
these choice morsels:

“Minsk and Mogilev have 
been joined to Lithuania.”

Not only did Hitler “liberate” 
Lithuania but he gave Lithua
nia parts of White Russia!

“Today the radio from Kau
nas reported definitely that the 
German 
Kaunas 
Vilnius.

“The
been swept from Lithuania.”

Happy, happy days!
“On June 23 in Kaunas, Vil

nius and throughout all of 
Lithuania the tri-color of Lith
uania was raised. Lithuania is 
helping to liberate Latvia and 
Estonia.”

Such is the stuff that appear
ed in :“newspapers such as 
VIENYBE” at that time!

Army had entered 
and later even entered

Soviet remnants have

have a good idea of types of 
persons generally found 
amongst the • “displaced per
sons.” j ’

The reader has gotten to 
know that hiding -amongst the 
DP’s are \many : former Nazi 
collaborators, guilty of every 
type 6f erime including mur
der. But Vitąlis Buksnaitis, who 
writes an English column for 
“Vienybe,” even offers 
throw open his column to 
war criminals.

to 
those

“We who publish and 
port newspapers such as

sup-
VIE-

rūpestingai paaiškino, ką 
ženklina simbolingo M. 
Čiurlionio piešinio kopija,

mas gaudyt Abeko raporto 
punktus. Taip manievruo-' 
damas, sugebau padaryt ra
mesnę nuotaiką.„ Tačiau 
mano gerbiamas kaimynas, 
kiek palūkėjęs, ir vėl pradė
jo savo nuomones dėstyt. 
A t s a r g i ai, nenorėdamas 
įžeistu ir vėl minievrus pa
kartojau, ir galų gale dak
taras atsikosėjo, susidėjo 
popierius vėl atgal kišenėn 
ir pakilęs išėjo į užscenį.

Klausau Abeko raporto, 
apie tokį ir tokį įnešimą 
kongresui, apie tokį ir tokį 
bilių. Kai man, tai dalykai 
daug kartų lukštenti, . tai, 
manau sau, netaip jau svar-

nos. Vis tai labai gyva ir 
labai įdomu.

O tuo tarpu Abekas bai
gia savo politinį raportą. 
Salė nuaidi katučių ploji
mais. Skaito raportą J, Ga
šlūnas. Jis jau kiek tolė
liau atsistoja ties garsio 
galvuke, tai ir balsas jam 
skamba natūraliau ir pri- 
imbliau ausiai. •

Protarpiais vis ką vėl pa- 
tėmija Dr, Baltrušaitienė. 
Įdomi asmenybė. Veido 
bruožai iškalbingai nusako 
pergyventus prityrimus ir 
kariones,. Prieš kelioliką 
metų buvusi, atsilankiusi

But this, wasn’t all!
Prominently displayed on the 

front page of the “Extra” edi
tion were pictures of General 
Raštikis and Colonel K. Škir
pa. Under the picture of the 
former was a caption telling 
that the General had been ap
pointed Defense Minister of 
the “new” Lithuanian govern
ment. Under that of Škirpa 
was a caption telling that he 
had taken over the Lithuanian 
consulate in Berlin for the 
“new” Lithuanian government.

In this -column last Tuesday 
it was revealed that Raštikis 
and Škirpa were incriminated 
by Nazi documents in posses
sion of the prosecutors in 
Nuremberg.

That damning evidence prov
ed that Raštikis was being 
groomed for leadership of those 
collaborating with the . Nazis.

The only “contribution” that 
Škirpa made for Lithuania 
was to try to sell that country 
down the river to thė Nazis. He 
was the go between fer the 
Smetona government and tried 
to work -out a deal with the Na
zis.

bu, jei kokį punktą ir aplei- iLietuvoj. Buvo apsistojusi 
siu nesugaudęs. O čia da- pas įžymųjį rašytoją My-
bar tuščia vieta šalia Dr, 
J. Baltrušaitienės. Eit ‘ ir 
prisėst tenai. Ir prisėdau. 
Pasisveikinom. Tarstelėjom 
po sakinį,- kitą. Daktarė 
jau nebe taip. Labai atsar
giai, pašnabždom, arti į au
sį ką pasako. • Ar buvau, 
pasižiūrėt lietuvių kamba- • 
rio prie Pensilvanijos uni
versiteto? Ne, nebuvau, gai
la, progos nebuvo. 6 ji prieš * 
atėjimą'į Suvažiavimą bu
vo, kartu su būreliu svečių.

Daktarė maloniai padavė 
man knygely tę The Lithu-, 
aniari Classroom. - 
dėkui. Tamsta man

Labai 
tu bu-

vot atsiuntę tokią knygelę 
prieš keletą metų. Ir aš ją 
atsidėjęs bent keliais atve
jais peržiūrėjau. Daktare

kolaiti-Putiną, kur ten :apie 
Anykštėnus. Malonus tai 
esąs žmogus.

Paskui Gasiūną išeina su 
raportu jaunuolis Mot. Šo- 
iomskas. Prabyla angliš
kai — lengviau jam taip iš
sireikšti. Pakviečia daly
vius minutei atsistoti —ka
re kritusioms kovūnams pa
gerbti. Raportuoja apie už
sieninę J. V. politiką, kas 
gera ir kas ypač negera. Šo- 
lomsko balse junti nuovar
gio ir nervingų smūgių pėd
sakus.

(Daugiau bus)

Amerikos žydai pradėjo 
vąj<|. sukelti 100 milionų do
lerių savo tautiečiam pagel
bėti Europoj.

Rastikis-is w of the so- 
called displaced persons today. 
The whereabouts of Škirpa is 
unknown.

While VIENYBE may not 
be able to contact Škirpa, Raš
tikis might come through with 
a column if he is contacted. We 
hoar that he’s somewhere in the 
American zone of occupation. 
Drop him a note, Vitalis, Tm 
sure he’ll be glad to take advan
tage of your offer.

It isn’t every paper that is 
as generdus to quislings as 
yours.

When Consul Budrys hears of 
a new arrival of a Lithuanian 
citizen in this country he makes 
a special point to contact him 
immediately. Jf he is fortunate 
to establish contact then he

person into making a state
ment denying that there -are 
any pro-Nazis among the dis
placed persons, ’

I 

i
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Sodelyje

Vis Vien Jaunesnė

skaito

žinia

ŽINIOS Iš LIETUVOS

Today’s Pattern

strei

Netoli Japoni
Today’s PatternIš šiais metais

Eva Simans

Kaina 35 centai
DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

suknelę ir

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

Vilnijos Darbo Moterų 
Delegates Pasitarime

Motery Dienos Šventė 
Nebus Pilna, Jeigu--

Darbo moterų tarpe* dele 
gates jautėsi drąsiai. Dau

nare 
lėtai, Tokio, 

jos iškyla iš jūros nauja sa 
la ar saliukė.9287 

sizes
S • 14. 16
M - 18, 20 
L-40.42 

£x.L. 44, 46

9158 
SIZES 
2 10

Žiursteliui su vazonu forma 
gaunama keturių dydžių, 14

K. Petrikienė, Lietuvos 
Žmonių Šalpos Reika

lais, Lankysis

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga» 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

siuvėja ir 
Marcelė Yakš- 

/paaukojo $10, Mrs. 
- $2, priduota nuo

Atidaromas Profesinių 
Sąjungų Kliubas

VILNIUS
18 d.

Perkelta Suvažiavimo Vie
ta, Nuskirta Metiniam Pa

rengimui Diena ir Vieta 
Šiuomi siekiamės praneš

ti visom moterų ir mišriom 
organizacijom, kurios jau 
išrinko delegates į Naujo
sios Anglijos Moterų Sąry
šio metinį suvažiavimą ir 
kurios dar rinks, kad suva
žiavimo vieta likosi pakeis
ta. Kvietimo laiškuose ir 
spaudoje buvo duota suva
žiavimui 318 Broadway, So. 
Boston. Negavus salės ren
giamom prakalbom po pie
tų, tapo viskas nukelta į

Atidarytas Naujas Lopšelis
Vilniaus miesto Stalino ra

jone, Vivulskio gt. 6, atidary
tas naujas vaikų lopšelis. To
kiu būdu, rajone šiuo metu 
.jau veikia 2 lopšeliai.

Į Alytaus moterų delega
čių konferenciją susirinko 
visų valsčių darbo moterų 
atstovės. Jos tvyko noromis, 
patenkintos, kad dabar Ta
rybų valdžia rūpinasi jųjų 
— darbo moterų reikalais. 
Birštono valsčiaus moterų 
delegatės net pėsčios atėjo 
25 kilometrus į susirinki-

Brooklyno Moterų Apšvie- 
tos Kliube, laikytam susirin
kime vasario 21 d., plačiai 
kalbėta apie iškeltą klausimą 
—įrengimui Vilniuje Tiriamo
sios Medicinos ir Vėžio Ligos 
Instituto. Narės entuziastiškai 
pasižadėjo sukelti vieną tūks
tantį dalerių. Ruošiamoje Kliu- 
bo pramogoje, kuri įvyks ko
vo 9 d., visą pelną nutarta 
skirti Instituto naudai.

Būsimai pramogai kliubie- 
tės ruošiasi labai rūpestingai: 
dd. šalinaitė ir Kazokytė ren
gia įdomią muzikalų progra
mą; kietos pasižadėjo pakalbė
ti moterų judėjimo,ir Lietuvos 
šalpos klausimais, o dar kitos 
narės planuoja prikept ir pri- 
virt visokių skanėsių, kad atsi
lankiusieji turėtų kuomi gerai 
pasivaišinti.

. Darbas pradėta dideliu pa- 
simojimu: dvi draugės pasi
žadėjo greitu laiku surinkti 
po šimtinę. Atsižymėjusi dėk 
Lietuvos žmonių 
darbuotoja 
tienė - 
Zeidat 
Aleksandro Butkevičiaus $2, ir 
Mrs. Louis Kuremski — $1. 
Tai tik pradžia, kitam susirin
kimui arba būsimai pramogai 
kliubietės ateis pasiruošusios.

Kadangi mezgimui vilnų vis 
darosi sunkiau gauti, tai nu
tarta imti medžiagų iš RR

Franci jos naujojo Seimo 
nariais yra 31 moteris. Tu
rint mintyje, kad tai buvo 
pirmieji rinkimai, kuriuose 
moterys turėjo teisę balsuo
ti ir būti renkamomis, tai 
yra didis moterų laimėji
mas. Amerikoje balsuojame 
jau 26-ti nletai, o tiktai .9 
teturime su išrinktomis ir 
gubernatorių paskirtomis 
(tūlos valstijos skiria,' ne 
renka, pabaigti mirusių na
rių terminą).

Dar didesnė yra ta skir
tumą, kada pažiūrime į su
dėtį jų ir mūs narių aukš
čiausioje šalies įstatymams 
leisti įstaigoje. Septynioli
ka iš tų 31 yra komunistės, 
daugelis kitų artimos komu
nistėms. Kaip jos to atsie
kė? Kuo remdamiesi žmo
nės jas rinko?

Komunistės moterys ir 
komunistai vyrai išrinkti 
remiantis jų darbo rekor
du. Jie buvo pirmieji kovo
tojai prieš fašizmą, pirmie
ji nacių persekiojami ir žu
domi. Naciai, padedami sa
vo pakalikų Vichy valdžio
je, išžudė 75,000 komunis
tų. Partija buvo gavusi' net 
antrą vardą: “Nužudytųjų

Kąs nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Cleveland, Ohio, kovo 
trečią, White Eagle svetai
nėje, 8315 Kosciuszko Avė. 
šaukiamoj tos apylinkės ko
lonijų Lietuvos Šelpimo rei
kalu konferencijoj. Pradžia 
10 vai. ryto. Vakare, kaip 
5, toje pat svetainėje įvyks 
prakalbos ir koncertas.

. — Lapkričio me
nes. 18 d. Lietuvos TSR Pro
fesinių Sąjungų Centro Tary
bos patalpose (Didžioji gt. 
66) įvyko Vilniaus miesto 
profsąjunginio aktyvo konfe
rencija, skirta profsąjungi
niam kliubui Vilniuje suorga
nizuoti. Konferencijoje buvo 
apsvarstyti steigiamo kliubo 
darbo priemonės rudens ir 
žiemos metu ir buvo taip pat 
išrinkta kliubo valdyba.

grinėja rinkimų nostatus. 
Rinkimų nuostatų nagrinė
jimą organizavo Alovės 
valsčiaus moterų organiza
torė komjaunuolė Zose Pi- 
liukaitė. Ji žymiai prisidė
jo ir prie privalomųjų pri
statymų vykdymo organiza
vimo, įtraukdama į šį dar
bą valsčiaus moterų aktyvą. 
Tokių pavyzdžių yra ir 
daugiau.

Darbas moterų tarpe tik

Jaunieji Gydytojai Komandi 
ruojami i Leningradą

VILNIUS 
baigusių Vilniaus Valstybinio 
Universiteto medicinos moks
lus 33 naujų' gydytojų 6 gydy
tojus Sveikatos Apsaugos 
Liaudies Komisariatas koman
diruoja į Leningradą pasitobu
linti valstybiniame Lenino var
do gydytojų .pasitobulinimo 
institute.

šie jaunieji gydytojai, ku
rie vėliau dirbs krašto svei
katos apsaugos įstaigose, siun
čiami į Leningradą 3 mėnesių 
laikotarpiui.

Anglų cenzūruota 
sako, jog; per 4 riaušių die 
nas Indijoje užmušta 22( 
asmenys ir sužeista 1052.

ir apsiaustukui 
gaunama 2 iki 10

Suknytei 
forma 9158 
dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merj ir dydį, sykiu su 20 cen* 
ty, siųskite: Mary Sincus> 427 
Lorimer St, Brooklyn 0, N< Y

Pavyzdingos Krautuvės 
Sostinėje

Vilniaus mieste atidarytos 4 
pavyzdingos maisto produktų 
krautuvės. Be to, Vilniaus 
miesto Valstybinė Prekyba 
“Rūta” netrukus atidarys di
delę užkandinę.

Gaunamas Laisvės Adm
427 Lorimer StreetUžsakymą, pažymėjus nu- 

mer ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincua, 427 
Lorimar St, Brooklyn N. Y.

Lietuvių Piliečių Kliubą, 
823 Main St., Cambridge, 
Mass.

Draugės c a m b r idgietės 
dirba su nepaprastu entu
ziazmu tos dienos iškilmei, 
tai yra, suvažiavimo posė
džiam, kurie prasidės 10 v. 
ryto ir prakalbom, kurios 
rengiamos tą popietį drau
gei Petrikienei, kuri daly
vaus suvažiavime. Sąryšio 
K o m i t e t as pasitiki, kad 
darbščioje garsaus Cam-. 
bridge Moterų Kliubo narės 
atliks gražiai visą prisiren
gimo darbą abelnai. Pra
šom visų jau išrinktų dele
gačių ir kurios bus išrink
tos, įsitėmyti, kad Moterų 
Sąryšio suvažiavimas bus 
Lietuvių Piliečių Kliube, 
Cambridge. Prasidės 10 v. 
ryto, kovo 10 dieną (diena 
nepakeista).
Mūsų Metiniam Parengimui 
Nuskirta Sekmadienis, 12 
Gegužės, Municipal Audito* 

rijoj, So. Boston, Mass.
Mūsų tradicinis meninis 

parengimas šį metą bus 
itin gražus. Komitetas, su 
pagalba bostoniečių drau
gių, pasirūpino, kad šių me
tų koncerto programa būtų 
nauja ir savo sudėčia reikš
minga. Metinio koncerto 
programą sudarys trijų Pa
baltijo tautų menininkai, 
tai yra: lietuvių, latvių ir 
estonų. Tai naujas, gražus, 
savaime reikšmingas daly
kas mūsų apylinkėje. Šiam 
darbui jau išrinkta komisi
ja nustatys tolimesnį pa
rengimo planą ir 10 kovo 
įvyksiančiame suvažiavime 
draugės jau turės pilnesnių 
pranešimų - raportų.

Sąryšio Komiteto posėdy
je, 10 vasario, pasisakyta 
sukelti gražią sumą Vil
niaus Tiriamosios Medicinos 
Institutui, kuriam jau pa
skelbtas vajus per Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite
tą. Kokią sumą mūsų są
ryšis nusistatys sukelti ? 
Tai priklausys nuo suvažia
vimo. O draugės kolonijo
se jau rengkitės su pasvei
kinimais suvažiavimui ir 
sumanymais šiam ir kitiem 
svarbiem reikalam abelnai.

M. S.

Tūkstantis Dolerių Vilniaus 
Institutui

Sekretas Franci jos Moterų 
Greito Pakilimo

nekalbėjusios susirinkimuo
se, dabar aktyviai išstoja. 
Varėnos valsčiaus moterų 
delegatė Vandą Navickienė 
ligi šiol nesidomėdavo vi
suomeniniu darbu. O dabar 
ji nebenori likti nuošalyje. 
Išrinkta savo valsčiaus .mo
terų delegate, ji aktyviai 
dirba ir jau priimta į Leni- 
no-Stalino partijos kandi
datus. Į partiją stojo ir 
Druskininkų valsčiaus ma
žažemė valstietė drg. Eidu- 
kaitienė, ir valsčiaus mo
terų organizatorė drg. Kir
šienė, ir eilė kitų.

Aktyviai pasidarbavo taip 
pat Butrimonių moterų de
legatės.

Moterys delegatės padeda 
raudonarmiečių ir daugia
vaikių motinų šeimoms. 
Valstietė Mickūnienė — 5 
vaikų motina, kurios vyras 
žuvo partizaninėje kovoje 
prieš vokiškuosius okupan
tus, gavo karvę, pašaro ir 
kt. t To valsčiaus. 10 dau
giavaikių motinų, jau išrū
pinta pašalpa. Drg. Seiliū- 
vienė aiškina savo valsčiaus 
darbo moterims “Rinkimų į 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą nuostatus.”

Rinkiminį aiškinamąjį 
darbą moterų tarpe pradėjo 
ir Daugų valsčiaus moterų 
organizatorė, mažažemio 
valstiečio duktė, drg. čes- 
nelevičiūtė. Šiame valsčiu
je 57 moterys delegatės na-

neseniai prasidėjo. Tačiau 
jau dabar pasiekti rezulta
tai rodo šio darbo svarbu
mą ir reikšmę. Į šį darbą 
partijos apskrities komite
tas, o ypač partiniai orga
nizatoriai valsčiuose, turė
tų atkreipti rimčiausią dė
mesį ir įvairiai padėti dar 
jaunoms ir nepatyrusioms 
valsčių moterų organizato
rėms jų darbe. Tada dar
bas moterų tarpe padės 
mums sėkmingiau išspręsti 
visus iškilusius uždavinius.

Q. Ęagočienė, 
LKP (b) Alytaus apskr. 
komiteto darbui moterų 

tarpe skyriaus vedėja.

Jeigu turite vaismedžių, da
bar laikas pradėti sodu rūpin
tis. Vaismedžiai reikia apge
nėti pirm sulos tekėjimo laiko
tarpio. Jaunus gene j a prare
tinti arba pritaikyti medelį į 
pageidaujamą formą ir vie
tą. Seniems medžiams išgeni 
apdžiūvusias arba kad ir stip-< 
rias, bet vaisiaus jau nenešan- 
čias šakas. Jaunos šakos yra 
vaisingesnės. Pragenėtas me
dis taipgi turi daugiau jėgų 
auginti didesnius ir geresnės 
rūšies vaisius.

Norint geriausia patarnauti 
sodui ir, žinoma, sau, verta 
pastudijuoti šis tas apie genė
jimą ir abelną priežiūrą. Dau
gelyje vietų yra žemdirbystės 
Departmento nemokamos kla
sės, kuriose galima daug ko 
įdomaus sužinoti daržininkys
tės ir sodininkystės srityje.

Anglijoj, Flintshire srityje 
gyvenanti Siobella Shepherd 
tikrina, jog moteries amžių 
•reikia spręsti ne pagal skaičių 
metų, bet pagal tai, kaip ji
nai jaučiasi. Jinai tikrino 
esanti tik 106 metų. Tačiau 
pensijos išmokėjimo viršinin
kai (tūli jau kelintieji toje' 
įstaigoje dėl pirmesniųjų nu- 
senimo) viens kitam mirktelė- 
jęn už jos akių, sako, būk ji
nai ištikro esanti jau 112 me
tų senumo.

Niekas tikrai neišaiškino, ar 
ta jos dirbtinoji jaunytė ką 
nors reiškia dabartiniame jos 
gyvenime, ar gal užsilikusi iš 
to amžiaus, kada 6 metus mo
tel’s gyvenime svietas 
dideliu kalnu.

K. PETRIKIENĖ

Kovo 4 d., vakare, įvyks 
pasitarimas su Clevelando 
moterimis. «

Kovo 5 d., Rochester, N. 
Y., Gedimino svetainėje, 
575 Joseph Ave., kaip 7:30 
įvyks prakalbos. Rengia 
Moterų Mezgėjų Kliubas.

Montello, Mass., prakal
bos įvyks kovo, 9 d., Lietu
vių Tautiškame. Name, Vine 
ir Main Sts.

Boston ir apylinkėj, kovo 
10 d., kaip 10 ryto, dalyvaus 
Naujos Anglijos Apskričio 
šaukiamoje moterų konfe
rencijoje. Po pietų, Bostone, 
įvyks koncertas ir į 
__  Liet. Piliečių 
Kliube, 823 Main St., Cam
bridge, Mass.

Worcester, Mass., kovo 10 
d., 17:30 vakare, Endicot St. 
įvyks prakalbos. ■ Rengia— 
Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis.

Į suminėtus parengimus 
yra prašomi atsilankyti vi
si Lietuvos žmonių nuošir
dūs rėmėjai, kad būtų gali
ma plačiau pasidalint min
timis tolimesniam darbo tę
simui.

įstaigos siuvimui blanketų 
Medžiagų parūpinimui ir to 
liau apsiėmė O. Depsienė.
• Paskirta $5 Maspetho 
kieriams^

Į Kliubą įstojo nauja 
—Mary Patraška. Nors 
bet kliubiečių šeima nuolat di
dėja.

Kliubo pirmininkė, Mary 
Wilson raportavo iš Laisvės 
dalininkų suvažiavimo ir pra
nešė, kad Kliubo vardu ji pri
sidėjo ruošiamam sugrįžusių 
kariškių priimtuvių pokyliui, 
kuris įvyks 14 d. balandžio, 
Grand Paradise svetainėj.

X-Ray krūtinės masinis nuo
traukų ėmimas buvo sėkmin
gas ir tarta, ūž kiek laiko, su
sitarus ' su Miesto Sveikatos 
Departmento darbuotojais, vėl 
tai pakartoti.

Į susirinkimą, kaip ir visuo
met, dalis narių neatėjo tuš
čiomis: vienos turėjo dovanų 
dėl Lazaro, gi kitos dėl Lie
tuvos žmonių. R. Laukaitienė 
Lietuvos žmonėms atnešė 2 
gražiai numegstus, su ranko
vėmis svederius, porą bateliu 
ir pundą kitokių rūbų; Kas- 
močienė 
pirštinių; M. Yakštienė pasiu
vus mergytei suknelę.

Susirinkimas skubotai baig
ta, nes narių laukė 3 vakarų 
darbas Laisvės bazare.

Žmona.

Pasigirdus kritikai nesvie
tiškai aukštų kainų moterų 
drabužiams ir garsinimuose 
beveik dievinimo tų brangių
jų, tūli spausdiniai New Yor
ke išmetė kainas iš garsinimų. 
Aukštos kainos nors kiek ge
resniems drabužiams ir vi
siems, žinoma, tebepasilieka.

Partija.” O vistiek ji išėjo 
ne tik gyva, bet ir galin
giausia : turinti milioną na
rių, gavusi daugiausia bal
sų už visas kitas partijas 
pirmuose rinkimuose po iš
vijimo nacių.

Pernai čionai lankiusis 
Madame Viollis, Francijos 
žurnalistė, atkviesta Ame
rikon per OWI, Chicagos 
rųitinge buvo užklausta:

“Ar tiesa, kad visas na
ciams priešinimosi judėji
mas buvo komunistai?”

“Ne, mano mieli draugai, 
visas požeminis judėjimas 
nebuvo komunistinis.» Bet 
visi Francijos komunistai 
buvo požeminiame judėji
me,” atsakė viešnia. .

Kova už savo tėvynės iš
laisvinimą nuo fašizmo bu
vo viena iš vyriausių sąly
gų gavimui narystės Komu
nistų Partijoj. Moterys tą 
sąlygą priėmė, didžias už
duotis pagirtinai vykdė. Tai 
dėlto jas žmonės rinko. O 
kad duoti pirmu kartu kan- 
d i datuojančioms moterims 
progą, Komunistų Partija.bos. Vieta 
jas išstatė tuose distriktuo-l 
se, kur laimėjimas atrodė 
užtikrintas. M-tė.

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

■k -k -k -k -k -k -k -k -k’ -k-k-k-k-k-k-k-k

VILNIES
PERGALES METŲ

KALENDORIUS
1946

Neturėjote ar permažai 
turėjote knygelių apie Lie
tuvių Tautos Didvyrę Mari
ją Melnikaitę.

Knygelė išleista prieš pus
metį, tačiau tiems, kurie 
neskaitė, tebėra -nauja nau
jutėlė. Kur jos išparduota 
šimtais, ten patenkinti per- 
skaičiusieji knygelę taip iš- 
garsino, kad vis daugiau 

prakal- ■ parduodama. Knygelės kai
na yra 20 centų. Pardavinė
jančioms organizacijoms ar 
asmenims, užsisakant ne 
mažiau 5 kopijų, duodama 
po 12c. Užsakymą siųskite: 
LLD Moterų Komitetas, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn 6,
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Trečia Jlenis. Vasario 27,

AKIMIRKA PEKINE
STEBĖTINA KNYGA

JONAS KAŠKAITIS —20

HiS

(Tąsa)
Po vakarienei, besirengiant lošti ma- 

jong’ą, pribuvo ir Tijen’as. Susėdo visi 
už stalų lošti. Lifu’s lošt nemokėjo, o 
Mulan’a irgi nepaisė, tai jiedu nuoša
liau sėdėjo tam pačiam kambary, kalbė
josi, ir Mulan’a pradėjo Afei’jui plauke
lius šukuot, pint, ėmė ir nupynė dvi ka
sas, su skyrimu, kaip ir mergytės, kaip 
ir Raudonrožės. Paskui ji Afei’jų ir 
Raudonrožę pasiuntė pas jos motiną. Su
sikabinę rankom ir nuėjo. Lifu’o moti
na net patėmijo, kad vaikučiai atrodo 
kaip dvynukai.

Afei’jukas ir sako Raudonrožei, girdi, 
mudu būkime užsieniečiai, žaiskime būk 
aš vyras, o tu—pati, eime, vaikštinėkime 
rankom įsitvėrę. Raudonrožė labai jaut- 
rutė, ištraukė rankutę ir nubėgo pas mo
tiną verkdama. Feng’ienė, ją numaldy- 
dama, sako, kad broliukas gražiai žai
džia, — eik ir tu su juo žaist. Bet ji 
nėjo. O Sutan’a ta proga patėmijo, kad, 
kol jiedu užaugs, tai chiniečiai, vyrai su 
pačiomis vaikštinės, rankom įsitvėrę, 
kaip ir užsieniečiai, ir bus laisvos ves
tuvės.

Afei’jukas tad pradėjo žaisti su Lifu’o 
sesute Huan’ute, rankom susikabinę 
vaikščiojo po kambarį, net motinos pra
dėjo juoktis. O Raudonrožė net raudot 
pradėjo: septynių metelių mergytė, o to
kia keista, ir neina nuo motinos. Tuo 
tarpu Huan’a šmakšt ir pabėgo nuo 
Afei’juko, tai jo motina Jao’ienė patarė 
jam, kad jis persiprašytų prieš Raudon
rožę, tai tasai, priėjęs artyn ir sako:

—Meimei, aš su tavim žaisiu visą gy
venimą ir su niekuo kitu nežaisiu, ar 
gerai ?

Mergyte prajuko ir nurimo, patenkin
ta savo pergale.

Tuo tarpu Mulan’a su Lifu’m kalbėjo
si apie knygas. Lifu’s jos klausė, kada 
ji skaitė Ivanhoe ir darė savo patėmiji- 
mus pieštuku. Nuo vienos knygos prie 
kitos. Mulan’a labai mėgo Lin činnan’o 
kūrinius. Lifu’s taipgi, ir jiedu gyvai 
perkratinėjo Lin’o gražmenas.

Ant stalų lošimas pasibaigė. Tijen’as 
sakėsi esąs pavargęs. Rūpestinga jo 
motina pasakė, kad Smilkalo Kvapsnis 
jam atneštų ką apsisiaust, vėsu. Jis ap
sivilko apsiaustu ir, neužsisegęs, išsikė
tojęs, sėdėjo. Močou’a jam patėmijo, 
kodėl jis nebūva užsisegęs gražiai, kaip 
va Lifu’s, o vis atsilapojęs; net ir lieme
nės apatinį guziką vis atsisegęs vaikšto.

Tijen’as atšovė, kad tai tokia užsienie
čių mada, toks Kėmbridžio stilius. Mo
čou’a jam: — Tu da Anglijoj nebuvai, 
tai kur tu tokius mokslus įgijai? O Ti
jen’as: — O, tai nuo savo -siuvėjo iš
mokau.

Lifu’s pasileido juoktis, net arbatą iš 
puoduko paliejo. Močou’a jam tuoj pa
davė rankšluostėlį. *

Įėję tėvas su dėde mato, kad visi links
mi, juokauja—ir jiem buvo smagu. Su
tan’a paskui papasakojo juokingų prie
tikių apie krikščioniško kunigo pamoks-

Mulan’a su Močou’a mokėsi mokykloj 
iki 1908 m. vasarai. Močou’a susirgo, 
tai ją. sesuo pridabojo. Be to, Mulan’ai 
jau reikėjo pradėt rengtis ir santuokoms.

Da tebebūdama mokykloj, Mulan’a pa
tyrė, ka§ tai yra persiskyrimas. Lifu’s- 
niekad jai atvirai nepareiškė savo meilės, 
neigi jos seseriai. Ji neturėjo tos lais
vė, ką turi naujoviškos merginos. Ne
buvo jokių susirašinėjimų. Senovinė 
tradicija da nebuvo palaužta.

Sunkiausia buvo Mulan’ai pavasarį. Ji 
dažnai buvo nuliūdusi ir ilgėjosi* Lifu’o, 
jo kalbos, jo balso. Nei Močou’ai, nei 
Sutan’ai ji nesisakė savo sielos verpetų, 
bet anos nujautė. Sūtan’a dažnai im
davo dainuot linksmas daineles, bet jos 
Mulan’ai nelipo. Jinai velydavo skaityt 
meiliškas eiles, muzikingai sukurtas po
etes Li čingčao.

Vasarą sugrįžę sesutės atrado namie 
paviršutį ramumą pusėtinai išlaikytą.

• Tijen’as vėlai grįždavo vakarais. Vis 
sakydavo buvęs pakviestas ant vakarie
nės ar į teatrą. Kai kada, jis pareidavo 
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namo po vidurnakčiui apie antrą. Visi 
miegodavo, bet motina budėdavo, jo 
laukdavo, pašviesdavo jam taką. Ji ma
nė, kad tokiuo pasišventimu ir atsidavi
mu ji jam paveiks širdį ir padės jį iš
laikyt nant gero kelio. Jam buvo drovu 
ir jis ją prašydavo nelaukt.

Kai jis apie tai pasakė Sidabrinei Už
laidai, tai ji paskui tyčia da ilgiau jį lai
kydavo: tegul gi ta jos buvusi ponia 
nors tiek pakenčia...

Motina būkštavo, kad jis iš pinigų lo
šia, bet kitiems to nesisakė. Tėvo nuo
monė buvo mišri: veikiausia tai bus pa
prastas jaunatvės siausmas. Jis, žino
ma, nieko nežinojo, ką žinojo jo žmona 
ir jos brolis, kad Tijen’as tūkstančiais 
melžė jų biznį.

Kartą Tijen’as pareikalavo iš dėdės 
dviejų tūkstančių dolerių — skolai atsi- 
teist už praloštus pinigus. Prašė tik tė
vui nieko nesakyt, o motina ir taip ži
no. Tai tarp jų trijų slaptybė.

O Sidabrinė Užlaida mokėjo pinigus 
sunaudot. Prisipirko . puošmenų, bran
gių rūbų, — atrodė, kaip tikra turtuolė. 
Šeimininkė Hua’ienė pėrkėlė jų į didžią
ją seklyčią. ’ Jiedvi pasidarė prisaikintos 
sesutės. Po gerą saujelę gaudavo iš Ti- 
jen’o ir* šeimininkė. 'Jai ji daugiau ne
beturėdavo vyrų svečių, o labiau susi* 
kuopė ant jo vieno.

Kartą ji ką tai pašnabždom pasakė Si
dabrinei Užlaidai. Toji nusijuokė:—Taip, 
tai bus geriau, jei jis su mudviem savo 
meile dalysis, negu kad su kokiomis sve
timomis moterimis. Jos abidvi stengėsi 
stipriai jį laikyti savo globoj. Ir kada 
jis vieną vakarą pusiau juokom ką tai į 
ausį Sidabrinei Užlaidai šnibžtelėjo, ji
nai, didelei jo nuostabai ir malonei, leng- 

-vai sutiko. Ir jis jai dėkojo už tokį 
duosnumą. Ir taip abi jbs jį naudojo 
ir džiaugėsi.

Vieną dieną visi Jao namiškiai didžiai 
nustebo, kai Tijen’o šuva-kalė grįžo na
mo. Tijen’as tada buvo krautuvėj. Se
nis tarnas Lota nusliūkino pranešt šei
mininkei.

Mat, pereitą vakarą grįždamas iš Si
dabrinės Užlaidos Tijen’as pamatė, kad 
j o1 kalė seka paskui rikšą. Norėdamas 
ją pravaryt atgal, jis iššoko iš rikšos, 
nuvijo ją atgal ir vėl nuvažiavo—į krau
tuvę.

Beveik metus namiškiai nebuvo matę 
tos kalės, o dabar štai ji. Tai veikiausia 
ir Sidabrinė Užlaida tebėr čia pat kur 
mieste. Kalė atrodė nedrąsi, prieis, pa
uostys ir vėl kur pašalėn. Linksmoji 

. Giesmė spėliojo, kad gal kas atsitiko Si
dabrinei Užlaidai ir dėlto besivalkioda
ma kalė surado ir namus.

Bet Jao’ienė 'ilgai tylėjo, manydama, 
k^d tai bus koks piktas ženklas.—Tai to
ji kurvelė vis dar čia kur... Mulan’a 
norėjo manyt, kad gal jinai kur išvažia
vo, o kalės pasiimt negalėjo.

Kai vakare Tijen’as grįžo iš krautu
vės, kalė linksmai apie jį šokinėjo. —Tai 
reiškia, Sidabrinė Užlaida tebėr kur 
nors Pekine,—tarė jis, — bent jos paieš
kotume!: gal kur badu miršta.

—Tai jos pačios kaltė,—piktai atkirto 
motina, — kalė vis kalė.

Kalės dabar nelabai kas paisė, nepri
žiūrėjo. Kaipo skalike, ji užpuldavo kur 
vištas, gaudavo mušt ir kartais ilgai 
namo nepareidavo. Kai užėjo vasara, 
jai atsirado ketvertas šunyčių. Tijen’as 
paėmė vieną* šunytį, būk norėdamas nu
nešt savo draugui, bet atnešė Sidabrinei 
Užlaidai.

Vieną kartą grįžo Tijen’as vėlai nak
čia, girtaš girtutėlis. Tarnas sakė jam 
pasisaugot kalės, bet Tijen’as, bekever- 
zodamas po kondorą, paėmė vieną šu
nytį. Kalė ėmė piktai lot. Jis kažkaip 
paslydo ir parvirto ant aslos. Šunytis 
pradėjo unkšt. Kalė kad šoks ir jam 
už rankos. Tarnas nesuspėjo, ne apgint. 
Šunyčiai unkščia, kalė loja. Subėgo- na
miškiai. Atbėgo ir motina ir ji irgi, ko 
užkliuvusi, pargriuvo, rėkdama. Sping
sulė apsivertė ir užgeso. Patamsy atbė
go ir tėvas. Tarnas atnešė lempą ir su 
lazda nuvijo šalin kalę su šunyčiais.

(Daugiau bus)

Gražiai Sušelpė Sovietų 
Žmones

Nuo karo nukentėjusiems 
Sovietų Sąjungos žmonėms ke- 
noshiečiai 19^5 metais išsiun
tė 7,062 svarus naujų ir ap
dėvėtų drabužių, maisto, ir 
knygų $7,584 vertės, kaip 
praneša A. R. Kneibler, vie
tos drabužių rinkliavos pirmi
ninkas.

Per visą Wisconsin valstiją 
surinkta ir pasiųsta 134,335 
svarai ,vertės $121,918. Ke
li oshiečiai gerą dalį kvotos su
rinko. Sovietų Sąjunga vis įgy
ja daugiau draugų ir simpati- 
kų mūsų mieste ir mūsų vals
tijoj.

Įvairios drabužių siuvimo 
grupės Wisconsine pa’siuvo 
13,500 kavalkų. šiame darbe 
dalyvavo Amerikos Legiono 
pagelbinė (auxiliary), Giri 
Scouts, International Ladies 
Garment Workers Unijos na
riai ir kitps įvairios grupės.

Pereitą metą Wisconsin 
valstijoj' -Russian Relief orga
nizacija vedė knygų rinkimo 
vajų. Surinkta virš 20,000 
įvairių; knygų. Knygos dau
giausiai buvo suneštos į kny
gynus. Mokyklos taipgi priė
mė‘knygas, taipgi ir įvairios 
organizacijos ir pavieniai.

Bet to dar neužtenka. Rus
sian Relief prašo žmonių, ir to
liau aukoti, nes visko dar rei
kia. Lynn T. Hannahs ir A. R. 
Kneibler, vietos rinkliavos ve- 
'dėjai, prašo visų dar aukoti, 
ką turi ir ką gali.

Kenoshietis.

PHILADELPHIA, PA
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Chicagos Žinios
Įdomus Buvo Mitingas— 

Koncertas
Chicagos Lietuvių Organi

zacijų Bendras Komitetas at
liko gerą darbą, surengdamas 
didelį mitingą su koncertine 
programa vasario 17, Lietuvių 
Auditorijoj.

Vienu žvilgsniu, šis mitin
gas buvo ypatingai reikšmin
gas ir svarbus : Jame žymiau
sia figūravo jauni žmonės. 
Pirmininkavo Tex žebraitis, 
kuris tokiom pareigom labai 
tinka. Kalbėjo jaunas CIO 
PAC atstovas Robert Travis, 
taipgi trumpas kalbas pasakė 
jauni lietuviai — žebraitis, 
Mikas Batutis ir Juozas Saka
las, pastarasis neseniai sugrį
žęs iš karinės tarnybos.

Kalbėjo ir F. Abekas, pa
brėždamas svarbesnius' dienos 
įvykius, taipgi apibūdindamas 
buvusią Lietuvos 
tautininkų režimo, 
bar yra.

Verta pastebėti,
davė daug faktų, kaip didžio
sios korporacijos manipuliuoja 
savo pelnais, kad sunku val
džiai jas aptaksuoti, jis taipgi 
nurodė Amerikos darbininkų 
ekonominius laimėjimus, sykiu 
ir politinius pralaimėjimus 
Kongrese.

Travis sukėlė ypač daug 
ovacijų, kada jis pareiškė, 
kad Amerikos valdžia turi pri
pažinti Lietuvą tokia, kaip da
bar ji yra.

Programoje dalyvavo šie:
Agnė Kenstavičienč — dai

navo Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Roselando Aido Choras pa
dainavo kelias gražias dainas, 
taip ir Ciceros Moterų Choras. 
Abu vadovybėj D. Yuden.

padėtį prie 
ir kaip da-

kad Travis

Leonas 
bet ta- 
Choras 
gražiai

Prie chęro solo dainavo H. 
Maziliauskaitė.

Marčįūette Parko Ba Falai* 
kištų Sekstetas, vadovybėj 
Dolores. Onušaitytės, gražiai 
pagrojo keletą gabalėlių liau
dies melodijų. Jisai, palydėtas 
griausmingais delnų plojimais. 
Pažymėtina, kad sekstete yra 
trys Onušaičių. vaikai — dvi 
mergaitės ir berniokas.

Povilas Dauderis ir 
Jonikas dainavo duete, 
me punkte, kai LMK 
dainavo. Kankiiečiai
pasirodė. Duetą sirgi žmonėm 
gerai patiko.

Abelnai mitingas gerai pa
vyko. žmonių buvo daug. Kal
bos ir programa abelnai išė
jo gerai.

Beje, verta pagirti Roselan
do Aido Chorą. Jie visi susi
rinko. Prieš pat mitingą pasi
praktikavo ir gražiai dainavo. 
Chore, matyti, yra gera dis
ciplina ir gera tvarka.

GLOBK • ląbai dėkingas vi
siems programos dalyviams ir 
visiems dirbusiems.

Po programai buvo šokiai 
iki vėlyvos nakties.

Tokių mitingų, artinantis 
kongresinėms nominacijoms, 
reikia daugiau turėti. Jie yra 
naudingi ir smagūs. Jie taipgi 
ir medžiaginiai apsimoka.

K. N.

Vakarienė Pagerbimui 
Mezgėjų

Sekmadienį, kovo 3 d., 735 
Fairmount Ave., 4:30 vai. po 
piet, yra rengiama vakarienė 
pagerbimui mūsų mezgėjų, 
kurios per visą karo laiką pa
sišventusiai mezgė, aprengia
mos šimtus ypatų šiltais sve- 
deriais, panČiakomis, pirštinė
mis nuo karo nukentėjusius 
žmones Lietuvoje. Kiek jos 
darbo valandų įdėjo. Kitos sa
vo kaštais pirko vilnas ir mez
gė. Tai milžiniškas pasišven
timas. Kviečiame visus kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. 
Ypač kviečiame ALDLD na
rius. Nesigailėsite atsilankę. 
Bus ir muzika pasišokti.

Patarlė sako: kas dirba, 
tam ir sekasi. , Ketvirtadienį, 
21 d. vasario, įvyko Moterų 
Kliubo susirinkimas. Baigiant 
susirinkimą, prieina drg. Anta
nas Bakšys ir sako: “Jūs, mo
terys, dirbate, mezgate, tai ir 
aš prisidėsiu, per jūs kliubą 
aukodamas Vilniaus Medika-

liam Institutui $25, ir 
Laisvės namo serą už 
Viso padėjo $50. Tai 
garbė mums, 
mes dirbame, 
mums padeda.

Varde kliubo, 
Bakšiui.

Visi ir visos 
gėjų pagerbimo 
d. kovo.

perku 
$25.” 

ar ne 
moterims? Jei

tai ir vyrai

tariu ačiū d.

būkime mez- 
vakarienėj, 3 
i

New York. — Kailiasiu- 
vių Unija paskyrė $42,500 
reikmenų paramos Sovietų 
žmonėms.

Anglų policija vėl šaudė į 
Indijos demonstrantų mi
nias Karachi mieste.

Ribbentropas, buvęs Hit
lerio užsieninis ministeris, 
p a r *e i k a 1 avo Number go 
teisme pašaukt jam į liudy
tojus buvusį Anglijos prem
jerų Churchillą.

Baltimore, Md.

O vestuvės įvyko 
svetainėje, 745 W. 
St. Buvo labai daug 
visi linksmai laiką 
Galbė Deltuvams,

Apie Vestuves
Vasario 16 d. Deltų vų duk

tė Milda apsivedė su Petru 
Ščuku. šliūba ėmė šv. Petro 
bažnyčioj, 
Redman 
Baltimore 
svečių, ir 
praleido.
kad tiek daug svečių suprašė 
ir visus taip gražiai pavaišino.

Kovo 3 d. vėl bus vestuvės, 
tai Linos D. Bartuliutės su Al
fredu E. Valaičiu iš Philadel- 
phijos. Vestuves bus Lietuvių 
svetainėj. \

’ M. J anoniene.

Hartford, Conn
Pataisymas Klaidos

\

Mano aprašyme apie Lietu
vių A. Piliečių Kliubą buvo 
praleistas valdybos narių są
raše vardas trečio raštininko, 
kuriuo yra Juozas Kazlaus
kas. šiuomi pataisau tą klai
dą.

Kliubo Reporteris.

LENGVINA

gt STRĖNŲ GĖLĄ
> X. dREITAI!
Į » I 1 Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 
/ r) I /į paprasta strėnų gėlų. Johnson’s 
•' /_ , Į ] Back Plaster! Lengvina skausmą,

sustingimą, {veržimą. Jautiesi pui- 
7 lSSL~' kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 

Johnson & Johnson kokybes.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
■ su1 dviem koplyčiom ir 
> grabų parodos kambariu.

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

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.

f

ATEIKITE PASIMATYTI' SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brboklyne •

£ŽF PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□ ' '

45b GRANDEST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro} ' Telefonas EV. 4-8698
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Tiems, Kurie Nori Pradėt ar Didint Smulkųjį Biznį!

Gaukite Biznio Pagalbą Dovanai 
per NEW YORKO VALSTIJĄ!

štai proga gauti—dovanai—pamatinių 
biznio žinių, svarbių sėkmingam biznio 
vedimui! Teikiama jums per New Yor
ko Valstijos Planą Smulkiajam Bizniui 
Didinti—planą, siekiant} kiekvienam 
patarnaut šioj Valstijoj! Pasako, kaip 
gaut , naudingas knygutes, nurodymus, 
patarimus nuo sėkmingų vietinių biznio 
žmonių! Reikalaukite dovanai knygu
tės, kuri duoda smulkmeniškas žinias! 
Vengkite brangių klaidų! Negaišuokite. 
Šiandien išpildykite šį kuponą žemiau 
ir pasiųskite!

DOVANAI! IŠKIRPK! T—PASIUSKIT ŠIANDIEN!

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF COMMERCE 
Room SOB, 112 State Street, Albany 7. New York.
Malonėkite tuojau atsiųsti dovanai knygutę, duodančią pilnas žinias apie 
pagalbą, teikiamą pagal New Yorko Valstijos Planą Smulkiajam Bizniui 
Didinti.
Vardas..
Adresas.
Miestas. Zonc............ Valstija

Telef. HUmboldt 2-79Q4

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

VALANDOS: g g Sekmadieniais nėra valandą.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Gr abortas
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

Liūdėsio valandoj kreip- J 
kites prie manęs dieną 9 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- J 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų Šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • 
būsite patenkintu > •

1113 Ml Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Mes Suorganizavom Uniją.
Reakcionieriai Griauna Ją
MONTREAL. — Laike ka

ro, Montrealo priemiestyje 
Cartierville, įsikūrė stambi or
laivių sustatymo įmonė, Cana
dair Ltd. Ji samdė ir samd^o 
tūkstančius darbininkų. Darbi
ninkai laike karo susiorgani
zavo į International Associa
tion of Machinists uniją, loka
lų 712. Suorganizuotas loka- 
las gyvavo gražiai. Tvarkėsi 
demokratiniai. Išsikovojo dar
bininkams daug pagerinimų 
darbe, , aukštesnes algas ir 
unijos pripažinimą.

Kadangi unijos organizavi
me ir kovose už darbininkų 
reikalus daugiausia darbavosi 
progresyviai darbininkai, tai 
ir unijistai juos daugumoje iš
rinko į lokalo vadovybę. Tas, 
žinoma, nepatiko reakcionie
riams unijos vadams, sėdin
tiems unijos viršūnėse, ir mė
nuo atgal, iš Suvienytų Ame
rikos Valstijų, iš unijos viršū
nės čia atvyko keli viršininkai, 
kurie šu Montrealo policijos 
pagalba padarė pogromą ant 
unijos lokalo raštinės. Užgro
bė raštinę, unijos lokalo kny
gas ir unijistų išrinktus lokalo 
viršininkus, su policijos pagal
ba, prašalino iš raštinės. Bet 
su tuo viskas nepasibaigė.

Tūlas vietos reakcionierius, 
Leslie Adamson,’ paskirtas 
dirbtuvės skundų pirmininku, 
pradėjo darbą. Jo iniciatyva 
sausio 28 d. už unijinį veiki
mą paleista iš darbo 21 darbi
ninkas. Unijistui Harriui už-

klausus, kodėl be jokių rim
tesnių priežasčių paleidžiami 
iš darbo darbininkai, Leslie 
Adamson su kumštimi pagrą- 
sino ir pasikėsino mušti jį 
klaususį jaunuolį. Tą pastebė
jęs kitas darbininkas kaip be
matant pribuvo apginti jau
nuolį ir to rezultatai: reakcio
nierius Leslie paguldytas ligo
ninėje, trys darbininkai areš
tuoti ir kiti 24 sekančią dieną 
atleisti iš darbo.

Dabar reakciniai lokalo vir
šininkai išleidinėja lokalo 712 
vardu atsišaukimus, kuriais 
visaip bjauriausiai šmeižia lo
kalo organizatorius ir visus 
unijistus. Bendrai, uzurpato- 
riški unijos viršininkai dabar 
pasiryžę, žūt-būt, sugriauti 
taip sunkiai suorganizuotą 
mūsų uniją.

Tokiai padėčiai esant, mes, 
eiliniai unijistai, su talka bei 
vadovybe pirmiau mūs išrink
tų lokalo viršininkų, viską da
rykime, kad išlaikius mūsų 
unijos atsiekimus dėl darbi
ninkų ir kad atkovojus loka- 
le demokratines teises, kurias 
reakcionieriai dabar po kojo
mis mina.

Čia dirbantieji lietuviai, lai
kykimės vienybėje su unijis- 
tais, prieš bosus ir unijos grio
vikus .

Unijistas.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

VITAMINŲ SANDELIS ^8
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 nepervelu.

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

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą.. Tūks
tančiai vyrij ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą.

Minėjimas Lietuvos (Smetoni
nės) Nepriklausomybės

Vasario 17 d. buvo minėta 
28 metų Sukaktis nuo paskel
bimo buržuazinės Lietuvos ne
priklausomybės. šią sueigą la
bai garsino » visokio plauko 
smetonininkai, per’ radio ir 
kunigai Visose apylinkės baž
nyčiose. Kadangi diena pasi
taikė labai graži, tai ir buvo 
tikėtasi labai daug žmonių.. 
Todėl buvo įtaisyta garsiakal
bis ir lauke, viršum svetainės 
durų, ant gatvės" klausytis 
žmonėms, netelpantiems į sve
tainę. Bet tai nebuvo reika
lingas. Svetainėje kėdžių ei
lės buvo sustatytos taip toli 
viena nuo# kitos, kad tarpais 
galima liuosai vaikščioti. Mat, 
taip retai kėdės sustačius, 
greit galima svetainę pripil
dyti ir paskiaus atėjusius 
žmones priversti stovėti lauke, 
ir tuomet galima sakyti: žmo
nių prisirinko tiek daug, kad 
netilpo į salę.

Netoli estrados sukinėjosi 
keletas kunigų, o apie juos 
nuolankiai ir maloniai sukinė
josi Smetonos kavalierius P. 
Pivariunas, “socialistą s” 
streiklaužis P. Dargis, neza- 
ležninkų bažnyčios organizuo- 
tojas ir uolus rėmėjas J. Vir
bickas, “socialistas” Baka- 
nas ir kiti. Jie visi vis žiūri 
į duris ir galeriją, kuri dar vis 
tuščia. Matomai, vis dar lau
kia daugiau žmonių, o šie, 
kaip tyčia, vis rečiau ateina. 
Atėjusiems aiškinama, kad 
jau nėra sėdynių, suprask, 
stovėkite stati, tai bus galima 
sakyti, kad žmonių buvo pilna 
svetaine stačių, o jeigu dar 
būtų galima kokį pustuzinį iš
stumti laukan, tai būtų atiti
kę prisirengimui ir t.t. Bet 
žmonės eina ant galerijos ir 
tos neužpildo. Jau 15 po ketu
rių, o programos dar vis ne
pradeda, nors buvo sakyta, 
pradės 3:30 po jrietų — lau
kia daugiau žmonių.

Matau, 
lietuviškus 
kuris per 
k i ai dirbo

sėdi kandidatas į 
ponus —• žmogus, 
daugelį metų sun- 
geležies fabrike ir

skūpiai taupė dolerius. Susi
taupė jis jų daug. Prie Sme
tonos viešpatavimo nuvažiavo 
Lietuvon, nupirko dvaro cen
trą ir vėl sugrįžo Amerikon, 

__ , __ _______, ___ _______________ , ___ ___ .. daugiau dolerių užsidirbti, o 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.1 paskui važiuoti Lietuvon ir

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

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

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

. tik $7.75.
Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 

išlaidas. 
WONDER LIVE FOUNDATION 

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

Fersodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėljų: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

/

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

ATDARA VAKARAIS j
MOV*

Tel. ST. 2-2173

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

well, sekr. J. Blazonis; 54 kp., 
Elizabeth, sekr. C. Andriunas; 
55 kp., Ridgewood, sekr. P. 
Babarskas; 72 kp., Great 
Neck, sekr. F. Lideikis; 68 
kp., Hartford, sekr. B. Mule- 
ranka; 86 kp., Chicago, sekr. 
J. Rubis; 87 kp., Pittsburgh, 
sekr. II. Kairiene; 138 kp., 
Ma^peth, sekr. P. Cibulskas ir 
140 kp., sekr. dr. A. L. Grai- 
čiunas. Ačiū, draugai. Dar- 
buokitės, kad visi nariai iki 
liepos '1 dienai . pasimokėtų 
duokles. 1

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks! 
vasario 28 d., 8 V. v. 318 Broadway. 
Kviečiame visus narius dalyvauti 
susirinkime, nes bus daug aptarimų 
tolirtiesnidm veikimui, taip pat rei
kės tartis ir Lietuvos žmonių pagal
bos reikalu. Atsiveskite' ir naujų na
rių į susirinkimą. •— Kviečia Rašti-. 
nirikas. (47-48)

B RIDGE PORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

1 d. kovo, 8 v. v. 407 Lafayętte.' 
Draugai, dalyvaukite , susirinkime, 
kurie dar nesate užsimokėję šių rrie- 
tų duokles, prašome užsimokėti, nes 
palengvintumėt sekretoriui. — A. 
Jocis. (48-49)'.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Moštis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui 
žmonių pagelbėjo Ir tamstai pagel
bės. Nejauk įlgiaus, ale tuo jaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė-! 
žė 16^02. $5.00. |

DEKEN’S OINTMENT CO. 1~ T 
P.QUkum Newark JUK,’* , Svirnui.

būti dideliu ponu. Matau ir 
kitą tokį kandidatą į -ponus. 
Atsimenu, kaip tie į ponus 
kandidatai dūko ir draskėsi 
prieš Sovietus, kurie įsisteigė 
Lietuvoje 1940 metais, žino
ma, jie turėjo ir už ką pyk
ti, nes įsisteigimas sovietinės 
tvarkos Lietuvoje sumaišė pla
nus ir gražias, poniš*kas sva
jones šimtams prasisiekusių 
finansiniai lietuvių čia Ame
rikoj. Mat, prie sovietinės 
tvarkos uždraudžiama ponams 
išnaudoti darbininkus. Ot, kas 
juos visus suvienija rėkti ir 
niekinti sovietinę tvarką. Kad 
ir -šioj svetainėj: kandidatai į 
ponus, kunigai, redaktoriai ir 
biznieriai, visus juos vienija 
vienas ir tas pats tikslas: 
truks, laikys, turime atsteig- 
ti Lietuvoje ponų tvarką, kad 
vėl ponai ir kunigai galėtų iš
naudoti savo brolius lietuvius 
ir turėti rojų, žiūriu į gražiai 
nutukusius kunigėlius ir mąs
tau : A, tai būtų gerai, kad da
bar išsipildytų ta biblijos pa
sakėčia, kuomet Kristus išpla
kė anų laikų kunigus lauk iš 
bažnyčios už pavertimą baž
nyčios į turgų. O dabar būtų 
laikas, kad Kristus su geru 
rimbu išplaktų šių dienų ku
nigus iš politikos svetainių į 
Dievo namus—bažnyčias, po
terių kalbėti ir Dievą garbinti. 
Sovietinėj tvarkoj taip ir yra. 
Kunigams sako: kalbėk po
terius kiek nori, bet nepoliti- 
kauk. Bet tada kun. šaukia: 
teroras, teroras, 'bolševikai 
mus- persekioja ir t.t.

Pagaliau prasideda progra
ma. Pivariunas atidaro susi
rinkimą ir pakviečia Dargį 
pirmininkauti, šis pakviečia 
kun. Mišių, N. S. kleboną, at
kalbėti maldą už atgavimą 
smetoniškos tvarkos Lietuvoje. 
Paskui šv. Kazimiero Choras 
sudainuoja Amerikos ir Lietu
vos himnus,1 ’porą dainelių ir 
maldą už atgavimą smetoniš
kos valdžios Lietuvoje. Pa
kviečia kun. Mulevičių iš 
Braddock, Pa. Tas irgi kalba 
ir Dievo prašo sugrąžinti Lie
tuvoje smetoninę tvarką. Pa
kviečia vietos lietuvį advoka
tą E. Schzultz. šis kaip ad
vokatas, tai labai prastas kal
bėtojas. Apart jo be saiko 
malonaus ir nuolankaus pa
sveikinimo pirm, ir gerbiamų 
tėvelių — kunigų, tai vargu 
jis pats galėjo suprasti, apie 
ką jis kalbėjo.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
Vaidyla, Sandaros redakto
rius. Jis, atsirekomendavęs sa
ve ir suteikęs Pittsburgh o lie
tuviams Gibraltaro uolos tvir
tybę, kad jau riktelės: “Tie... 
apsidangstę raudonoms ska
roms. . . Užteršė šitą pačią 
svetainę, subjauriojo jos sie
nas...” Pažvelgiau į šienas, 
nieko bjauraus nematyti., Gir
di, jie neseniai čia susirinkę 
pasiuntė į Washingtona rezo
liuciją, reikalaudami nebemo
kėti žadeikiui ir kitiems algų. 
Vaidyla atrodė toks nervuo- 
tas, piktas, kad, rodosi, jis 
tuoj tuoj eksploduos iš pyk
čio. Jis šaukė toliau. “Dalina 
Lietuvoje žemę. Bet kam dali
na? Keno žemę? Dabar Lie
tuvoje nevalia rašyti nei kal
bėti lietuviškai, viskas ruskai. 
Lietuvius išgrūdo į Sibirą, o į 
Lietuvą privežė kacapų, bo- 
mų ir jiems žemes dalina.”

Ar yra dabar Lietuvoje lie
tuvių? Ponas Vaidyla ir jo 
kamavo tai mėgsta sakyti, kad 
Lietuvoje nebera lietuvių. Jei
gu taip, tai kam dar jūs ap
gaudinėjate savo pasekėjus, 
šaukdami juos gelbėti savo' 
brolius • ir seseris Lietuvdj e ? 
Pagal jūsų teoriją, visi lietu
viai iš Lietuvos ištremti į'Si
birą, o kada nebėra lietuviš
kų žmonių, tai tada nebėra, 
nei Lietuvos. Tai ką’ tada va
duoti ?

Jeigu Lietuvoje nevalia lie
tuviškai rašyti, nei kalbėti, tai 
kam leidžiama tas laikraštis 
Tiesa, kurį Vaidyla rode?

žinoma, visa tai yra nohseun 
sas, apgaudinėjimas žmonių/ 
kurie jus aklai seka ir duoda 
jums savo sunkiai uždirbtus 
dolerius, neva Lietuvos, vada-'

Lietuvis. >.

LLD 11 Kuopos Susirinkimas
LLD 11 kuopos susirinkime, 

vasario mėnesį, pirmininkas 
pakvietė visus draugus atsisto
ti pagerbimui mirusio mūsų 
gero draugo LLD 11 kp. nario 
P. Palevičiaus. Petras Palevi- 
čius pasiliks ilgai mūsų atmin
tyje, nes visada paremdavo 
aukomis darbininkų judėjimą, 
kada tik buvo reikalas. Ilsė
kis, drauge, Amerikos žeme
lėj, o mes, likusieji, dirbsime, 
kol gyvensim.

Drg. S. Janulis perstatė 
naują narį, kurį susirinkimas 
vienbalsiai priėmė.

Draugai Laisvės skaitytojai, 
kurie nepriklausote prie Lie
tuvių Literatūros Draugijos, 
dabar patys įsirašykite ir sa
vo draugus įrašykite. Sekantis 
susirinkimas įvyks kovo 10 d., 
11 vai. ryto, 29 Endicott-St.

Knygius P. Plokštis sakė, 
kad išpardavęs skirtą 11 kuo
pai kvotą 1946 metų Vilnies 
kalendoriaus. O Laisvės agen
tas d. Bakšys sakė, kad gau
na naujų skaitytojų ir po va
jaus.

Kadangi visiems žinoma 
buvo apie įvykstantį Laisvės 
bazarą, tai susirinkimas nuta
rė -paaukoti iš iždo $5 ir šie 
draugai aukojo:. •

Po $1: J. M. Lukas, S. Ja
nulis, B. Mizara, J. J. Bakšys, 
A. Pilkauskas, V. Žitkus.

Po 50 centų: P. 'Banionis, 
F. Statkus ir Ig. Lozatavičia. 
Tai iš šio susirinkimo sveiki
nom Laisvės bazarą su $12.50. 
Bet aš manau, kad d. Janulis 
mėgins gauti daugiau sveikin
tojų.

Dar noriu priminti, kad da
bar .eina vajus verbavimui 
naujų narių į Lietuvių Litera
tūros Draugiją. Vajus baigsis 

1 su pirma diena gegužės. Tai 
geriausia proga dabar pasilik
ti visiems nariais, nes per tą 

i laiką įstojimo ’nereikės mokė- 
, ti. Už $1.50 metines duokles
■ visi būsit pilnais Draugijos 

nariais ir gausit visas Draugi-
• jos išleistas šiais metais kny-
■ gas. J. M. L.

New Yorko Važiuotes 
Darbininką Derybos

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Detroit, Mich

šiuos žodžius berašant, 
pasinaujino derybos tarp 
New Yorko mjesto valdžios 
ir CIO Važiuotes Darbinin
kų Unijos — požeminių ge
ležinkelių, “e I e v e i t erių,” 
gatvekarių ir miestinių au- 
to-busų. Unija reikalauja 
pripažint ją vienintele mies
tinių važiuotes darbininkų 
atstove ir pridėt algos. 
Miesto valdyba nesutinka 
laikyt šią uniją vienintele 
atstove. Amerikos Darbo 
Federacijos vadai pasižadė
jo pristatyt kelis tūkstan
čius streiklaužių, jei CIO 
paskelbs streiką. Jeigu uni
ja nesusitars su miesto 
valdyba, tai skirta streikui 
prasidėt nuo vidunakčio iš 
antradienio į trečiadienį.

MERGINOS 
ABELNAM DARBUI 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Taipgi Paprastam Mažiną 
Darbui, Guzikų ir Skylių 
Siuvimo Mašiną Operatorės 

GERA ALGA '
Ideališkos Darbo Sąlygos 

Vakacijoa Su Alga 
Nemokamai Grupinės Andraudos ir 

Medikais Pagalbos Planas. 
Unijine Dirbtuve

KREIPKTTftS

LOUIS BRODSKY
AND SON 

1 MARTIN AVENUE 
South/River, N. J. 

(W)
L. I

Nepripažįsta Lygios 
Algos Indėnams

MERGINOS
Dirbti Prie Saldainių Standų 

Teatruose.
Geros Valandos -— Gera Alga 
MATYKITE MISS KRONIS

Nuo 3 iki 5 pas 
CONFECTION CABINET CORF. 
234 Central Ave., Newark, N. J.

(60)

I
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New Delhi, Indija. — Vy
riausias anglų komandie- 
rius gen. Claude Auchinleck 
Indijoj pareiškė, kad Angli
ja negali mokėti indėnams 
jūreiviams ir lakūnams to
kios pat algos, kaip an
glams laivyne ir oro jegose.

Amerikos Lietuviai Nekenčia 
Fašistų

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas turėjo savo metinį pa
rengimą, kuris įvyko sausio 26 
d., 1946 m. Buvo suruošta ba
lius su dainų ir krutamu pa
veikslų programų. Tuose pa
veiksluose buvo rodoma ir bu
vęs Lietuvos diktatorius Anta- 
mas Smetona.

Dalyvių tarpe buvo įvairių 
žmonių, ten matėsi socialistų, 
ekstra kairiųjų, tautininkų ir 
katalikų.

Kaip tik parodė filmoje bu
vusį Lietuvos žmonių engėją, 
Antaną Smetoną, tai iš publi-. 
kos pasigirdo stiprus baubi
mas. O turime atminti, kad 
publika buvo maišyta. Tas pa
rodė, kaip 
Smetonos, 
žemėje.

Nežinau,
buvę socialistai ir ekstra kai
rieji? šiaip ai* taip, tiek galiu 
pridėti, kad tie žmoneliai ga
lutinai nusigyveno.

Minėtas kliubas yra pašal- 
pinis ir gyvuoja gerai. Puikus 
narių tarpe sutikimas, nėra jo-, 
kių ginčų. Aš manau, kad nė-, 
ra kito tokio pašalpinio .kliu- 
bo, kuriame būtų tiek daug 
įvairių, pažiūrų žmonių, bet 
jame vienybė tarpe narių yra
tgana gera.

Keletas metų atgal, šis kliu-, 
bas susivienijo, su DLK Keis-j 
tučio. Draugija. Keistutięčiai 
su kliubieČiais sugyvena gerai, 
ir.didžiuma yra patenkinti vie-, 
nybe. Tik nežinau, kodėl ma-. 
žai ima- dalyvumo veikime. 
Nfažai lankosi į susirinkimus, 
taip pat neapsiimu į valdybą. 
Tui” -būt, keištutiečiai mano, 
kad jij darbas jau atliktas? 
Taip herai Darbo yra daug it. 
visi turime dirbti, kad tas dar
bas eitų phfrfiyh. Keistutiečių 
tarpe buvo daug veiklių narių.

žmones nekenčia 
nors jis jau ilsisi

kaip jautėsi ten

Philadelphia, Pa
Padaryta Gerų Nutarimų
Darbininkiškų organizacijų 

veikiančio komiteto 'laikytam 
susirinkime, 17 d. vasario pa
daryta pagirtinų nutarimų. 
• Nutarta paaukoti dienraščio 
Laisvės bazarui $25. Iš susi
rinkusių draugų pasipirko Lie
tuvių Darbininkų Namo Ben
drovės (Brooklyne) Šerų už 
$175. Kurie neturėjo pinigų 
prie savęs, tai pasižadėjo pa
sipirkti vėliau.

Buvo atvažiavęs Laisvės gas- 
padorius Buknys ir paaiškino, 
dėl ko reikia pastatyti Brook
lyn e lietuvių kultūrinis namas. 
Išklausius jo paaiškinimo, ta
po išrinkta šeši agentai dėl 
pardavimo kultūrinio namo 
šėrų. Išrinkti šie draugai: R. 
Merkis, A. J. Pranaitis, A. 
Galkus, S. Reikauskas, J. Rai
nys ir P. Puodis.

Laisvės skaitytojai. įsitėmy- 
kite šiuos asmenis. Jeigu bile 
kuris iš jų atsilankys pas jus, 
pasipirkite kultūrinio namo 
šėrų.

Taipgi nutarta pergabenti 
stalus iš Deer Parko į naują 
parką — į Crescent 
Ground, 56 Cornell
Gloucester Heights, N. J., ku
ris randasi labai gražioj vie
toj, veik prie pat Crescent 
Blvd. Tai ta vieta, kur laikėm 
Laisvės piknikus, čia ir bus 
laikoma vienas piknikas gegu
žės 19 d. ir Laisvės piknikas 
rugsėjo (September) 1 d.

Taipgi girdėjau, kad Deco
ration Day tam parke turės 
parengimą Lietuvių Pašalpi- 
nis Kliubas, kuris randasi ant 
Wallace ir Camak gatvių.

P. Puodis.

Picnic 
Avė.,

PATYRUSIOS 
OPERATORES

Prie Singers Sewing Mašinų 
Dirbti ant Brassieres
Puikiausios Darbo Sąlygos 

ir Valandos 
Gera Alga

ALOMA FOUNDATIONS
1 Little Bumet St. 

New Brunswick, N. J.
Tel. New Brunswick 2-7091

(64)

VALYTOJOS. Ofisų budinke. vakarais. $27 
iki $35 į savaitę, patyrimo nereikalinga. J 
Užmokame laike mokinimosi, puikios darbo I 
sąlygos. Matykite MR. INGE. 3 iki 4:80 v^l.

59 Pine St.. New York City.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

UPHOLSTERERS
NUOLATINIS DARBAS, GERA 

ALGA MODERNINEJE, SANITA
RIŠKOJE DIRBTUVĖJE, 

PUIKIAUSIA PROGA 
TINKAMAM VYRUI.

TAIPGI SLIP COVER 
KIRPĖJAI 
KREIPKITĖS

WHITE FURNITURE 
& BEDDING CO.

147 MAIN ST, 
ASBURY PARK, N. J.

385

T

i

i

«

t
3

(51)

BUŠELMANAI
Geros darbo sąlygos 

Nuolatinis darbas
KREIPKITĖS

COLLEGE CLEANERS 
46-50 GRACE ST. 

IRVINGTON, N. J.
ESSEX 2-9556

(61)

PAGELBININKAI PRIE RAKANDŲ 
KRAUSTOMOJO VEŽIMO 

Nesikreipkite, jei nesate patyrę ir 
pageidaujanti nuolatinio darbo. 

RIMBACK STORAGE CO. į
MILLBURN AVE., MlLLBUltN, N. J. 

SOUTH ORANGE 2-S444 ar 
MILLBURN 6-2000

_____——_ffi

Seattle, Wash.

3

n

3

Ką sakote, draugai? Jau pa
silsėjote, laikas stoti prie dar
bo I

Kažin, dėl kokios priežas
ties mūsų kliubas neprisideda 
su pagelba dėl mūsų brolių ir 
sesučių Lietuvoje, kurie tiek 
daug nukentėjo nuo nacių su
rengto karo ir jų kruvinos 
okupacijos? Mes žinome, kad 
parama Lietuvos žmonėms la
bai reikalinga, nes vokiški fa
šistai viską nuo jų atėmė. 
Kliube yra gerų žmonių, kurie 
gausiai prie to reikalo prisidė
tų. Aš patarčiau pirm. Ch. 
Martin, kad sekančiame kliu- 
bo susirinkime pakeltų šį klau
simą ir 
į LPTK 
sakysi, 
stengk! k 
niekada.

išrinktame delegatus 
Detroito SkyriQ. Ką 
Kazimierai ? Pasi- 
Geriau vėliau, negu

Žemes Drebėjimas
Vasario 14 d. čia buvo 

mes drebėjimas, apimantis 
300 myl. ilgio ir 60 mylių plo
čio, nuo Spokane, *Wash.» iki 
Portland, Ore. Įvyko 7:1.8 va
kare, kai tik žmonės buvo pa
valgę vakarienę. Sakoma, kad 
tai buvo vienas iš smarkiausių 
drebėjimų, kokis kada buvo 
Pacifjko šiaurvakarinėj dalyj. 
Bet tik tiek, kad tęsėsi trum
pai — apie 7 sekundas. Jeigu 
toks drebėjimas būtų tęsęfcis 
ilgiau, tai, sakoma, būtų su
griuvę namai. Tačiau ir Šis 
drebėjimas padarė daug nuo
stolių :' vandens “paipos” Su-1 
trūko, daug plytinių namų su
griuvo, stubų tinkas susprogo, 
o kai kur ir nupuolė. Gamta 
padarė žmonėms daug iškaš- 
čių ir nesmagumo.

Antras drebėjimas įvyko į 
valandoms vėliau. Tai buvo 
15 d. vasario, 4:16 iš ryto. 
Bet antras drebėjimas buvo 
visai mažas. Kitas dalykas, tai 
žmonės miegojo, todėl nejau
tė. Pranešama, kad daug nuo
stolių padaryta. Frye kompa-| 
nija praneša, kad jos namas;* 
Sugriuvo ir nuostolių padary
ta už $30,000. Sears Roebuck 
kompanija sako, kad jos na
mui padaryta nuostolių už 
$40,000. Bet kiek viso nuosto
lių padaryta, tai sunku pasa
kyti.
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Kliubo Narys.
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NewWko<^K0zfe?lnlos
Įstatymą Žinovai Apie 

Subway Darbininką 
Reikalavimus

Geriausi įstatymų žinovai 
sako, kad nėra priežasties, dėl 
ko Transporto Darbininkų 
Unijos (CIO) reikalavimai ne
turėtų būti išpildyti. Jie sako, 
jog kalbos, būk įstatymai ne
leidžią pripažinti unijos agen
tu kolektyvėms deryboms, pa
silieka tik kalbomis, kad joms 
nėra įstatymiško pagrindo.

žinovai pabrėžtinai sako, 
kad korporacijos advokatas 
John J. Bennett kalba nuo au
sies arba tiksliai sako netiesą, 
kuomet jis tikrina, būk pripa
žinimas unijos esąs prieš įsta
tymus.

Harry Sacher, unijos vy
riausia patarėjas iššaukė Ben- 
nett’ą įrodyti jo kalbos teisin
gumą. Jis sako, kad Bennet- 
t’as neparodė nei vieno įstaty
mo, kuris uždraustų bile ku
riai vyriausybinei įstaigai pri
pažinti organizuotų darbinin
kų teises kolektyviai derėtis.

Sacher nurodė, kad Detroi
te, Bostone, San Francisco, Se
attle, Muncie ir South Bend, 
Ind., ir kitur darbininkai turi 
tokias teises.

Tokias teises, nurodo Sa
cher. yra pripažinęs leistino
mis Kalifornijos generalis pro
kuroras Robert W. Kenny, se
natorius Morse, Philadelphijos 
Miesto Taryba, Vyriausio Teis
mo teisėjas Lloyd Church, Co
lumbia Universiteto prof. Ar
thur McMahon, autorius Da
vid Ziskind. Pastarasis savo 
knvgoje tuo klausimu rašo:

“Patyrimai mūsų šalyje, tu
rėjusioje virš tūkstantį strei
kų vyriausybinėse įstaigose, 
leidžia manyti, kad streikai 
vyriausybinėse įstaigose. . . bu
vo paveldėtai įstatymiški.’*

Colonel Charles Karazi
ja Užbaigė Tarnybą
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14 Metų Vaikas Pasmaugęs 
Jam Pavestą Saugoti Kūdikį

Laisves Bazaras Puikiai 
Pavyko

turėtos
dainuoja gražiai

aprūpinti svečius,

Kiti du bazaro vakarai, 
kaip kad ir pirmasis, taipgi 
puikiai pavyko. Abiejuose tu
rėta gražios publikos, padary
ta geroka apyvarta ir naudos 
dieraščiui Laisvei. Abiejuose 
buvo dainų programa.

šeštadienio vakarą, sviete
lio buvo tiek daug, kad per 
minią teko skverbte skverbtis 
—abi didžiosios salės pilnutė
lės. Didelė grupė darbininkų 
nedaspėja
gaspadipės vos spėja, kartais 
palauktinai, privirti - prikepti 
užkandžių.

Vakarą gražiai paįvairino 
atvykęs Great Necko Choras 
Pirmyn, vadovaujamas jau
nuolės Almos Kasmočiūtės. 
Taipgi labai maloniu priedu 
buvo choristės Petronaites ir 
Almos gražučiai duetai.

Sekmadienį bazaras prasi
dėjo anksti po pjet, tad vie
ni svečiai dalyvavo po piet, ki
ti vakarą. Tačiau vakarop vis- 
tiek prisirinko gana daug pu
blikos. Tai buvo nupiginto iš
pardavimo (bargenų) vaka
ras, išparduota viskas, net ir 
maistas beveik iki paskutinei 
plutai duonos.

Sekmadienio vakarą pro
gramoje turėjome jau senokai 
girdėtą Sietyno Chorą iš New- 
arko. Karo sunkumų paspaus-

tas, netekęs mokytojos, choras 
buvo laikinai pertraukęs pa
mokas. Dabar, sugrįžus iš ka
ro Walteriui Žukui,' choras at- 
sisteigė. Ir puikiai jis pasiro
dė bazare; nežiūrint 
Pertraukos,
ir stipriai. Įvairumo dėlei jie 
šauniai sudainavo ir vieną ru
sišką dainą, Tadui Kaškiau- 
čiui tikrai “kazačkai,” ener
gingai išpildant jos solo.

Programose pirmą vakarą 
pirmininkavo D. M. šoloms
kas, antrąjį — G. Kuraitis, 
trečią — R. Mizara.

Visais vakarais šauniai ir, 
mano supratimu, darbščiai 
grojo Antano Pavydžio orkes
trą.

Dovanų bazarui buvo gra
žių, ypatingai namams graž
menų skyriuje buvo daug4 įvai
rių smulkių daiktelių - rank
darbių. Bet šiemet, kaip ir vi
su karo laiku, dar vis trūko 
mašininių - elektriškų \ įrankių, 
kadangi jų dabar negalima 
gauti. Tikimasi, kad sekamas 
bazaras jau bus turtingas ir 
tais daiktais, 
pirm karo.

Apie prieš 
laike bazaro 
vanas, taipgi
surištą su bazaru dar teks ma
tyti Laisvės sekamose laidose.

kaip būdavo

pat bazarą ir 
atneštąsias do- 

apie viską kitą

Valstijos CIO Remia 
Transportininkus, 

Kaltina Majorą
Louis Hollander, New Yor

ko visos valstijos CIO prezi
dentas, pareiškė, • kad jeigu 
įvyks New Yorko miesto sub- 
vių streikas, “už tai 
komingas majoras 
■er’is.” Jis sako:

“Darbo žmonės 
kolektyviai tartis, 
kam jie dirba: miestui ar pri- 
vatiškai - samdantiems. Per
skaitęs korporacijos advokato 
Bennett’o aiškinimą įstatymo 
aš nesuradau įstatymuose jo
kio Įrodymo, kuris neleistų 
miestui tartis su unija. Jis tik 
parodo, kad įstatyme nėra au- 
torizavimo tartis. Aš gi sakau, 
įstatyme nėra nieko, kas pa
stotų kelią tarimaisi.

bus atsa-
O’Dwy-

turi teisę 
nežiūrint,

Jack Turk, buvęs skaitomas 
garbės studentu Forest Hills 
Vidurinėje. Mokykloje, įtartas 
pasmaugime 3 metų mergai
tės, kaimynų dukrelės, kurią 
jis buvęs paliktas pasaugoti 
jos tėvams išėjus pas gimines 
pasilinksminti. Policija sako, 
kad berniukas tai padaręs 
tikslu ją sustabdyti nuo verks
mo. Vaikas gi sakė, būk ji 
įkritusi maudynėn ir prigėru
si. Bet skrodimas parodęs, kad 
jinai "jau buvusi uždususi lai
ke įkritimo vandenin.

Po šios nelaimės vaikas bu
vo pabėgęs iš namų, jį paga
vo Whippany, N. J., ir iš ten 
parvežė į Queens apskrities 
kalėjimą. ‘ «

Pasmaugtosios Sybil Gur- 
fein tėvai, gyvenantieji 104-21 
68th Drive, su Turkais, gyve
nančiais tam. pat name, buvę 
artimi draugai per apie 20 
metų, per laikus vieni kitiem 
talkinę pridabojime vaikų ir 
namų.

Bazarui Dovanos

Col. Chas. Karazija?, sūnus 
port washingtoniečių Emilijos 
ir Maikio Karazijų, sugrįžo iš 
kariškos tarnybos, gavęs vi
sišką paliuosavimą. Tarnyboje 
išbuvęs beveik keturius metus. 
Užjūryje išbuvo apie porą me
tų — Anglijoje ir Francijoje.

Col. Charles Karazija yra 
vedęs sų Kizniute iš Manhas
set, L. I. Dabar jie apsigyve
no pas žmonos tėvus. Linkime 
jam gero pasisekimo civiliame 
gyvenime.

Draugai M. ir E. Karazijai 
yra Laisvės skaitytojai 
organizacijų rėmėjai, 
pasitaikins atsilankė į 
bazarą, nors trumpai
dėlei ir ta proga paaukavo 
Laisvės bazarui $3.

Aldona.
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PARDAVIMAI
Parsiduoda 2-jų šeimynų mūrinis 

namas. Vienas. apartmentas šiuo lai
ku tuščias. Naujoviški Įtaisymai. 
Nėra garu šildoma. Vienas blokas 
nuo I. R. T. stoties, taipgi arti prie 
busų stoties. Kainą sužinosite ant 
vietos. Rašykite dėl susitikimo: Jos. 
Ivanauskas, Box 264, East Sbtauket, 
L. I. Stuba randasi Brooklyne po 
numeriu 765 Cleveland St. (49)

ir mūs 
Progai 

Laisvės 
valan-

' Už Ką Transportininkai 
Kovoja?

 ffl—------ -----------------------
CIO Transporto Darbininkų 

Unija yra išstačius! sekamus 
reikalavimus:

Pakelti algas po $2 dienai.
Vienodos mokesties visiems 

viename skyriuje darbo, tai 
yra: jeigu pasiekei to laipsnio 
atlikime darbo, kad gali per
sikelti į aukštesnio darbo sky
rių, turi gauti ir tam skyriui 
tinkamą mokestį.

Po tris savaites atostogų su 
alga po 5 metų darbo.

Nevartotas ligai liuoslaikis 
dadėti prie atostogos .

Pagerinto pensijos
32,000 Transportacijos Tary-

darbinin- 
tarnybos 
iš darbo
buvusios

Žymieji Įvykiai Pirm 
Transporto Streiko

plano

,Jau Laikas Atlikti 
į Taksų Atskaita

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

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

Jei jūs turite kokių neaiškumų bei 
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavlčlum. Jis jums su
teiks legaliAkus ir teisingus patari-

bos žinioje esančių 
kų, kad po 20 metų 
galėtų pasiliuosuoti 
su ne mažiau puse 
algos, kuri turėtų būti moka
ma iš Transportacijos Tarybos 
lėšų.

Veteranams pensija turėtų 
būti mokama ir už karinėje 
tarnyboje praleistus metus.

•Mokėti viršlaikį už darbą 
virš 8 valandų visuose depart- 
mentuose, įskaitant ir gaunan
čius metinę mokestį.

Mokėti po 10c daugiau už 
valandą naktinio darbo.

Vienuolikos apmokamų 
šventadienių, kaip mokama 
visiems kitiems miestaviems 
darbininkams. Taipgi mokėti 
už bile kokį užtrukdymą ii-’ 
giau darbe, laukiant darbo ar 
išleidimo darbą užbaigus.

Pasirašyti su unija sutartį 
užtikrinant unijos saugumą, 
nesusipratimams spręsti maši
neriją, arbitraciją ir neginči
jamą teisę kolektyvių derybų.

Michael Quill, transportinin
kų vadas, įspėjo Transporta
cijos Tarybą, jog unija nejuo
kauja, kad ji pasiryžus kovoti 
ir laimėti ne tik pakėlimą al
gų, bet ir užtikrinimą darbi- 
ninkams unijinių sąlygų.

Unija deda didžiausias pa
stangas susitarti. Tačiau, jei
gu nebūtų susitarta, yra pasi
ruošus streiku ginti darbinin
kų reikalus.

Streikas buvo manyta pra
dėti* pusiaunaktį iš vasario 26- 
tos į 27-tą. Jeigu jis įvyks, di
džiuma miesto turės švęsti, 
nes pėstiems per toli pasiekti 
darbus.

Miesto vyriausybės, korpo
racijų, unijos ir Valstijinės 
Tarpininkavimo Tarybos at
stovai praleido karštose disku
sijose visą pirmadienio popietį 
ir vakarą iki išnakčių, bandy
dami išspręsti, 1— ------
streikas.

Transporto Darbininkų Uni
ja, CIO, griežtai nuginčijo kor
poracijos patarėjo Bennett’o 
pasakojimą, būk valstijos Įsta
tymas draudžiąs miestavai 
taigai tartis su unija.

Majoras O’Dwyer išleido 
Umatumą, pareiškiant, kad 
būsią unijai pripažinta . teisės 
kolektyvių derybų miestavose 
Įstaigose.

Budžeto (estimate) Taryba 
'parėmė O’Dwyer, gązdindama 
uni-jistus bausmėmis už streiką 
(įtraukti į juoduosius sąrašus, 
atimti pensijas).

Miesto vyriausybė pradėjo 
“persijoti” 1,000 tarnautojų iš 
įvairių miesto dępartmentų, kad 
patirti, ar bus galima, kokių 
galima būtų iš jų gauti streik
laužių.

Masinė delegacija, atstovau
janti 1,300,000 piliečių, tarėsi 
su majoru O’Dwyer virš valan
dą laiko pirmadienį, bet išėjo, 
kaip atrodė, prie nieko nepriė
ję. Jie ragino majorą išpildyti 
darbininkų teisėtus reikalavi
mus.

Policijos viršininkas Wallan- 
der Įgalino Police Planning 
Board, vadovybėje ispekto- 
riaus James McElroy, daryti 
•viską paramai korporacijos 
prieš sterikierius. Į tą centrą, 
Įsteigia policijos , stotyje 
Broome Sts., pradėjo ateidinėti 
tie iš Įvairių departmentų at
siųstieji 1,000 mobilizuojamų. 
Daugelis atvirai reiškė pasipik
tinimą jų parinkimu ar .bandy
mu parinkti prieš streikierius.

Kada policijos viršininko už
klausta, kokią galią jis turi pri
versti . civilinės tarnybos darbi
ninkus imti streikierių darbus^ 
jis aitriai atsikirtęs:

“Well, mes negalime jų 
smaugti.”

Daiktais
A. Dobilienė, Brooklyn, N. 

Y. du sveterius ir 68 įvairių 
daiktelių.

E. Kasmočienė, Brooklyn, 
N. Y., 3 žiurkštukus, rankų 
darbas.

Mrs. Banevicz, Brockton, 
Mass., gražiai padarytus ran
kų darbus.

Draugė Grubienė, Brook
lyn, N. Y., 3 bonkas grybtį.

A. Balčiūnas, Brooklyn, N. 
Y., 10 tuz. kiaušinių.

Margaret Tarasienė, Eliza
beth, N. J., 5 \ žiurkštukus, 
ranku darbas.

Millie Simonavičienė, sav. 
lietuviškos užeigos, 426 So. 
5th St., Brooklyn, N. Y., bon
ką geros degtinės.

Viktorija Lietuvninke, B’- 
klyn, N. Y., 1 porą moteriškų 
pirštinių.

Joseph Mironas, sav. mėsi- 
nyčios. 340 Grand St., Brook
lyn, N. Y., 1 kenuką pork ir

K. Rušinskienė, Jackson 
Heights, N. Y., smoking setą.

Geras rėmėjas, 4 bonkas 
geros degtinės. •

Magdalena Mozuraitienė, 
Richmond Hill, N. Y., 2 pot 
holders.

Nellie Wolfle, Brooklyn, N. 
Y., 2 šilkines nosinaites (iš 
užsienių) gražiai išsiuvinėtos.

J. Bondži, New York City, 
N. Y., gražų pudrui kompak
tą ir dvi poras nylons kojinių. 
Tai labai įvertinta moterims 
dovana;

Mrs. U. Kamaitis , Brook
lyn, N. Y. (per Lukšienę),- 3 
paduškaitėm apvalkalus.

C. ir E. Vigūnąi, savininkai 
užeigos 284 'Scholes St., B’k- 
lyn, $'AY., bonką geros degti
nės. x '

Mrs. Goštautienė, Brooklyn,

N. Y., namie darytą keksą. . 1
M. Juškienė, Brooklyn, N. Y., 

dėžę saldainių.
Vincas Deksnys, Slam ford, 

Conn.; i'azo)’ set.
B. Kušlienė, Kearny, N. J., 1 

žiurkštuką, rankų darbas.
Arthur Skučas, Newark, N. 

J., padarė,gražų didelį paveik
slą (oil painting). Vaizdas bu
vo trijų šuniukų. Artūras ir jo 
du broliai tarnavo Dėdei Šamui, 
dabar visi trys broliai yra pa- 
liuosuoti, jau eina.civilių gyve
nimą. Tad iš džiaugsmo, Artū
ras gražiai, artistiškai padarė 
šį didelį paveikslą, ir padovano
jo Laisvės bazarui. 
jam daug pasišekimo 
tyje!

Frances Hwirute,
N. Y., paveikslams frame, ran-;N. Y.: 
komis apipuoštą (numaliavo-. 
tą) kvietkutėmis.

Linnie Pranckaitienė, Brook
lyn, N. Y., moterišką handbag.

PINIGAIS: 
' K. Žukauskienė, Newark, N.. 
J., (blanka) : J. Stanelis, Bay
onne, N. J., $5. G. ir K. Žu
kauskai, East Orange, N. J., 
$2. Viso $7.

A. Bakūnienė, Cliffside Park, 
N. J. (blanka) : G. ir S. Stasiu- 
kaičiai $5. K. Steponavičius $3. 
J. Ališauskas $2. Po $1: O. Bu- 
kaveckienė, J. Gudas, K. Deren- 
čius, A. Bakūnienė, P.' Bakū- 
nas, Mr. & Mrs. H. Petkevičius, 
Mrs. M. Wallasky. Viso $17.00.

M. Tarasienė, Elizabeth N. 
J., (b)anka) : George Stasiulis, 
$3. Po $2: Dan Martin, Mary 
Ražanski. Po $1: P. Poshkus, 
J. Zagreckas, F. šiaulys, J. 
Wizbor, A. Bitis, W. Paulaus
kas, K. Pociūnas, A. Saulėnas,

Linkime 
meno sri-

Brooklyn,

Costy Andrunas, B. Shimkus, 
M. Stadelnikis, R. Vichonis, A. 
Pociūnas,,M. Rudenis. Po 50c: 
B. Makutėnienė, S. Baltutis. 
Viso $22.00.

P. Bečis, Great Neck, N. Y. 
(blanka) : Po $1: Ch. J. Lau- 
zades, Mrs. J. Kriaučiūnienė, 
F. Klaston, J. Kupčinskas, P. 
Bečis, E. Marcinkevičienė, F. 
Marcinkevičia, F. Griškevičia, 
D. C. Kasmauskas. Viso $9.00.

Geo. Kudirka,' Hillside, N. J. 
(blanka) : L. Paulauskas $5. J. 
Bečis $1.50. Po .$1: Frank Siau
bs, George Kazlauskas, John 
Sabenski, T. Skairius, J. Uso- 
nis, A. 
tienė, 
$14.50.

Olga

Stripeika, M. Gasparai-
Geo. Kudirka. ' Viso

Reinhardt, Ridgewood, 
Mrs. Reinhardt $2. Po 
Benson, J. Korys, J.$1: G

Tamkus, B. Demsey. Viso $6.
G. A. Jamison, Livingston,

N. J. (blanka) : Po $1: G. A. 
Jamison, J. Grayson, H. Pal
šom Viso $3.

Ch. Anuškis, Newark, N. J. 
(blanka): Dr. J. J. Kaškiau- 
čius $5. Ch. Anuškis $2.25. Po 
$1: E. Žilinskienė, V. Žilinskas.
O. Casper. Žilionis, 25c.. Viso
$10.00. (Bus daugiau)

WlUsSi

- • - - . Mary Babarskienė, Brook-
bus ar nebus N- Y- 1 vacuum kavinę.

is-

ul-
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New Yorke Pasitarimai 
Dėl Transporto 

Padėties
Laisvę leidžiant spaudon, 

New Yorkan buvo atvykęs 
CIO prezidentas Philip Mur
ray, ėjo pasitarimai tarp mies
to vyriausybės organų ir tran
sporto unijos viršininkų. Ar 
bus pavykę susitarti ir išveng
ti New Yorko miesto subvių 
streiko, dar nebuvo žinoma.Fotografas .

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

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

paveiks- Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

S. Vinikaitienė, So. Ozone 
Park, L. L, 5 žiurkštukus, ran
kų darbas.

S. Thomsonienė, Long Is
land City, N. Y., 1 porą koji
niu, kepuraitę — rankų dar
bas ir du gerus abrūsus. į

Mary Kulikienė, Brooklyn, 
N. Y., bonką gero vyno.

J. W. Thomson, Long Is
land City, N. Y., 4 bonkutes 
Camomile Shampoo, 
Garden Green Herb 1 
dėžes Laxative Herb

D. M. šolomskas i
3 bonkas grybų.

Stefanija Cedronienė, 
tuzino nosinaičių. •

F. Kazakevičienė, Jamaica, 
L. L, 7 žiurkštukus, rankų 
darbas.

Suzana Kazokytė, Jamaica, 
L. L, dickie.

Anna Kvietkiettė, New Hy
de Park, N. Y., 2 gražius kek
sus.

Kastancija Karlonienė, Mas
peth, L. L, 5 abrūsus ir du 
žiurkštukus, ranku darbas.

Helen Kanaporienė,’ Brook
lyn, N. YM stiklinę cigaretų 
dėžę.

O. Čepulienė, Brooklyn, N. 
Y., 3 žiurkštukus, du paduš- 
kom apvalkalai, rankų darbas.

O. Depsienė, Brooklyn, N. 
Y., 3 kavalkėlius džiūlerių.
' Adam ir Ona Walmus, 
Brooklyn, N. Y., didelę harnę, 
kuri įnešė gero pelno.

K. Sukackienė, Brooklyn, 
N. Y., bonką geros degtinės.

F. Vaitkus, Jamaica, N. Y., 
bonką vodkos ir kitą bonką 
geros degtinės.

Emily Keras, Maspeth, N. 
Yn du pot holders ir kitchen • 
sefr.
? Anna KalVaitienė, Maspeth, 
N. Y., gražų sVeterį.

K. Pętrikienė, Brooklyn,. N. 
Y., namie padarytą peach 
cake.

, 4 jars 
Tea ir 5 
Tea.
ir šeima,
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CHARtES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,.

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. Gltenmore 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 dalysi miesto.
Tek Virginia 7-4499

/

Manager

JOHN A. PAULEY
■ ir» ,4

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(T*rp« Harrbon Ir Marcy Are*.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

1

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088
■ , A......... Į ......... . .......- ■,! , 

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Valandos: j

Penktadieniais Uždaryta

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

mi I

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.
' • / » •

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y<

ST. 2-8842

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

. SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tek 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

Telefoną. EVercreen 7-1601




