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Šie žodžiai rašomi tuomet, 

kai New Yorko miesto va
žiuotės (transportacijos) dar
bininkai yra pasiruošę bet ku
rią minutę eiti streikan, jei ne
bus įvykdyti gyveniman jų 
reikalavimai.

Tarp kitų reikalavimų, ky- 
šoja du patys vyriausieji:

Pakelti dviem doleriais die
nai važiuotės darbininkams

Sovietų Karo Jėgų Sujungimas f Francija Boikotuoja Franko
Vienoj Komandoj Stiprina Šalį, Ispaniją ir Uždaro Hubežių

'd

Pripažinti Transport Wor
kers Union (CIO) ta įstaiga, 
su kuria miesto administracija 
tartųsi visais važiuotės darbi-

Miesto administracija atsi
sako išklausyti teisėtus darbi
ninkų reikalavimus.

Dėl algų, ji sako, “mes pa
žiūrėsime, palaukite,” gi dėl 
unijos pripažinimo: negalime 
to padaryti, nes tai esą prieš 
New Yorko valstijinius įstaty
mus. Girdi, New Yorko ./va
žiuotės sistema, — požeminiai 
ir viršutiniai traukiniai, taipgi 
gatvekdriai, — priklauso mies
tui, tuo būdu ir visi darbinin
kai. dirbą prie važiuotės, įei
ną į civil service tarnautojų 
kategoriją, — panašiai, kaip 
policija, ugniagesiai, ir kt.

Maskvos Spauda Sveikina Armijos 
Laivyno ir Oro Jėgų Pervedimą 

Į Vyriausią Stalino Komandą

DIDŽIOJI DAUGUMA SOVIE
TINES KARIUOMENES JAU 

APLEIDO MANDŽURIJĄ

Francijos Vyriausybė Ragina 
Jungtines Valstijas ir Angliją 
Sutraukyt Ryšius su Franko

g"

Maskva. — Sovietų laik
raščiai entuziastiškai svei
kina Aukščiausios Tarybos 
(sovietinio seimo) prezidįu- 
mo nutarimą sujungti armi
jos, laivyno ir oro jėgas vie
noje vyriausioje generalis
simo Stalino komandoje.

Raudonoji žvaigždė rašo: 
“Nėra abejonės, kad visų 
ginkluotų jėgų sujungimas 
viename komisariate sustip
rins karinę mūsų tėvynės 
galybę.”

Raudonoji Armija yra 
“budrus sargas kūrybinio 
Sovietų Sąjungos darbo ir 
jos sienų neliečiamybės,” 
tęsia tas laikraštis.

Sovietų vyriausybės laik-

Tačiau važiuotės darbinin
kų unija puikiai žino, kad nė
ra įstatymo, pastojančio mies
tui kelią unijai pripažinti. Tai 
tik pono O’Dwyerio sugalvo
tas skymas, kurio pagalba jis 
siekiasi išvengti unijos pripa- rastis Izviestija sako: 
žinimo.

Tokiuose miestuose, kaip 
San Francisco, Detroitas, Se
attle ir kt., kur važiuotės siste
mos yra miesto nuosavybe, 
darbininkų unijos pripažintos 
kaip unijiniuose fabrikuose.

Jei tai galima padaryti ten, 
—galima ir New Yorke.

New Yorko miesto piliečiai 
turėtų daryti spaudimą į mies
to majorą, reikalaujant, kad 
jis važiuotės darbininkų rei
kalavimus priimtų ir vykdytų.

Jeigu važiuotės darbininkų 
streikas parsidės, tai jis gyvai 
atsilieps į milijonus niujorkie
čių, kasdien naudojančių trau
kinius ir gatvekarius.

Miesto administracija moja- 
si laužyti streiką ugniagesių 
ir policijos pagalba.

Visuomenė privalo prieš tai 
griežtai pasireikšti!

Mes privalome solidariškai 
stovėti su Transport Workers 
Unija!

, (Kai šitie krislai buvo su
rinkti, sužinojome, jog strei
ko nebus, tačiau darbininkai 
nesiliaus kovoję už savo rei
kalavimus.) /

Vengrų Fašistas Washingto
ne Ragina Jungtines Valsti

jas Eit Hitlerio Pėdomis

Washington. — Tibor 
Echardtas, buvusio fašisti
nio Vengrijos diktatoriaus 
adm. Horthy’o pasiuntinys, 
dabar duoda pamokas kata
likų Georgetown Universi
tete Washingtone. Vienoje 
savo lekcijoje jisai sakė: 
“Hitleris suteikė vokie- 
č i a m s tikslą - misiją... 
Amerika taip pat turi išsi
dirbti misiją, nes Sovietų 
Sąjunga pasidarė perdaug 
galinga. Amerikos misija 
turėtų būti pažabot Rusi
ją.”

PHILA. POLICIJA 
ŽIAURIAI PUOLĖ 

PIKIETININKUS

“Raudonoji Armija yra 
galingas piliorius saugoti 
taiką tarp tautų, suvaldyti 
užpuoliką ir užkirsti kelią 
piktadariškų reakcijos pla
nų įvykdymui. Generalissi
mo Stalino vadovybėje gin
kluotos Sovietų jėgos neat- 
laidžiai tobulinsis. Tatai 
bus nesmagu Sovietinės 
valstybės priešams, bet ta- 
t&i tarnaus mūsų . žmonių 
gerovei ir taikos išlaiky
mui visame pasaulyje.”

Washington. — Preziden
tas Trumanas pirm dviejų 
mėnesių ragino kongresą 
nutart suvienyt visas gink
luotas Amerikos jėgas vie
noj vyriausioj komandoj.

Mokslininkai Tvirtina, 
Kad Sovietam Nereikia 
Svetimų Atom-Sekrety

Chicago .— Pu didžiau
siųjų Amerikos mokslininkų 
sakė, jog ir kitos šalys ne
užilgo pasigamins atominę 
bombą; o Rusija, matyt, ne
labai žingeidauja atominiais 
Amerikos sekretais, nes so
vietiniai mokslininkai na
mie gali tuos sekretus , su
rasti. Taip pareiškė prof. 
Harold C. Urey, garsus ato
minis mokslininkas, ir -prof. 
Harlow Shapley, Harvardo 
Universiteto observatorijos 
direktorius, kalbėdami Ne
priklausomam M e n -įninku, 
Mokslininkų ir Profesiona
lų Pilietiniam Komitetui.

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, jog Sovietai 
jau atšaukė didžiausią dau
gumą savo kariuomenės iš 
Mandžurijos. Bet Maskva 
leido suprasti, kad visa so
vietinė kariuomenė tik tuo
met bus ištraukta iš Man
džurijos, kai Jungtinės Vai-

stijos atšauks savo karių 
pulkus iš Chinijos.

Pati Chinijos valdžia bu
vo du kartu įprašius dar 
palaikyti Sovietų armiją 
Mandžurijoj; bet nuo sau
sio 16 d. Raud. Armija nuo
lat traukiasi iš ten.

Anglai per Ablavas 
Palestinoj įkalino 

Dar 5,000 Žydų
Jeruzalė, — Anglų polici

ja, lakūnai ir kareiviai per 
ablavas visuose namuose 
Lyddos apylinkėje, Palesti
noje, areštavo ir įkalino 
dar 5,000 žydų. Jie stabdo 
ir krečia visus praeinančius 
ir. pravažiuojančius žmones 
ištisoje Palestinoje. Dabar
tines ablavas anglai pradė
jo po to, kai, žydai sunaiki
no bei sužalojo 20 karinių 
Anglijos lėktuvų pačiose jų 
aikštėse. Tuomi žydai pa
darę $2,000,000 nuostolių, 
kaip skelbia Anglijos val
džia. Tuos lėktuvus anglai 
naudojo sargybai, kad žy
dai iš kitų kraštų negalėtų 
slaptai atvykti į Palestiną 
apsigyventi.

Prancūzai Darbininkai 
Pirmi Pradėjo Boiko- 
tuot Franko Ispaniją

Mandžurijoj Sovie
tai Pagal Sutartį Ima 
Kai Kurias Mašinas

Mukden, Mandžurija. — 
Sovietų kariuomenės ko- 
mandierius Mukdene, gene
rolas Andrius Kovtun-Stan- 
kevičius sakė amerikonam 
korespondentam, jog Sovie
tai Mandžurijoj paėmė sau 
kai kurias japonų karinių 
pramonių mašinas. Nes pa
gal Jaltos ir Potsdamo su
tartis, Sovietai turėjo teisę 
pasiiųiti tas mašinas į kari
nių nuostolių 
pridūrė gen. Kovtun-Stan- 
kevičius.

New Yorko 
pondentas Henry R. Lieb
erman rašo, jog chinų gove- 
dos ten išplėšė didžiąją 
daugumą mašinų ir sandė
lių krovinių; bet užsieninė 
spauda primėtė Raudonajai 
Armijai tuos plėšimus.

■ ’■ ............ T

Mikolaičikas Apleidžia
Demokratinį Lenkų 
Bloką Rinkimuose

atlyginimus,

Paryžius.—Francijos vai- kare prieš Ispanijos respub- 
džia vienbalsiai nusprendė likieČius. 
sustabdyt visokią prekybą 
su fašistine Ispanija ir už- 
daryt sieną tarp Francijos 
ir Ispanijos, pradedant nuo 
vidunakčio iš ketvirtadienio 
į penktadienį. Prancūzų 
ministerių kabinetas nutarė 
vėl daryt spaudimą Jungti
nėms Valstijoms ir Angli
jai, kad sutraukytų diplo-

(Vienas aukštas Anglijos : 
valdžios .narys Londone pa-! 
kartojo, kad girdi, “mes ne-J 
kenčiame Franko,” bet An- ■ 
glija neketina sutraukyt di-' 
plomatinius ryšius su Fran
ko artimoje ateityje.)

komunistai Francijos mi
nisterių kabineto nariai rei- .

' _ M 
santykius su Franko. Tam ffi 
ypač priešinosi užsienio rei
kalų ministeris Bidault su 
savo “liaudiškais republiko- 
nais” (katalikais.) Jie siu*

matinius ryšius su Franko kalavo tuojau sutraukyt j 
diktatūra Ispanijoj.

Prancūzų spauda rašo, 
jog dideli junginiai ispanų 
ir Afrikos maurų kariuo
menės jau atsiųsti į šiauri
nę Ispaniją, arti Ęrancijos lė palaukti, kol Anglija bei 
rūbežiaus. Tuos maurus Amerika sutiks tokį žin^s 
Franko vartojo pilietiniame nį padaryti.

Neracionuoto Maisto 
Kainos Sovietuose 
Žymiai Numuštos

Didvyris Partizanų Vadas 
Kankinamas Fašistiniame

* Kalėjime Ispanijoje

1

■

Times korės-*

Maskva. — Sovietų vy
riausybė sekamais, nuošim
čiais. numušė neracionuotų 
produktų kainas prekybinė
se valdžios krautuvėse: 
Duona 57 nuošimčiais, kiti 
grūdiniai valgiai 53 iki 63 
nuoš., cukrus 33, mėsa 10 iki 
20 nuošimčių, žuvis iki 30, 
cigaretai 50 nuošimčių.

Racionuoti maisto pro
duktai valstybinėse krautu
vėse perkami daug pigiau. 
O valstiečiai viešose rinko
se gali pardavinėt savo pro
duktus tokiomis kainomis, 
kokias tik gauna.

Tolouse, Francija. — AbH 
tradienį Franko fašistai 
Madride, Ispanijos sostinė
je, suėmė Antonio Munezą,

■ -

I
didvyrišką partizanų vadą, * 
grįžusį iš Francijos. Dabai* 
Munez kankinamas Alcala 
de Henares kalėjime. Grę- 
sia pavojus, kad Munez bufc 
be jokio teismo nužudytas. 
Munez vadovavo respubli- 
kiečiam ispanam Franc, ka
re prieš nacius. Ispanijos 
patrijotai šaukia savo drau
gus gelbėt Munezo gyvybę

g

I

^rgentinoj balsavimai (sek
madienį) praėjo be kraujo 
praliejimo. Kol kas dar neži
nia, katras prezidento vietai 
kandidatas laimėjo: fašistas 
Peronas ar demokratas Tam- 
borinis. Daugiau spėjimų, kad. 
Tamborinis gavo kur kas di
desnį skaičių balsų.

Peronistai šiuo metu kitą 
skymą turi: jei jie matĄs, kad 
jų kandidatas nebus išrinktas, 
tai jie iš visos Argentinęs žy
giuos į šalies sostinę, Buenos 
Aires miestą. Atmaršavę, — 
jie grėbsią valdžią į savo ran
kas’ smurto, pagalba.

Kada bus baigti skaityti 
balsai, sunku pasakyti. Spėja
ma, kad tam ims savaites lai
ko. Bet fašistai gali nelaukti 
ligi visi balsai bus suskaityti.

Kitais žodžiais: Argentino
je padėtis Įtempta.

Philadelphia, vas. 27. — 
1,000 raitų ir pėsčių polici
ninkų žiauriai puolė 8,000 
streikierių pikietą prie Ger 
neral Electric fabriko. Tarp 
pikietininkų vadų buvo ir 
armijos oficierius. Polici
ninkai sunkiai sužeidė vieną 
streikierį ir suėmė 6. Strei- 
kieriai daugmeniškai pikie- 
tavo, nepaisydami apskričio 
teismo indžionkšino, kuris 
uždraudžia pikietuot skait- 
lingiaū kaip po 10 asmenų.

Bloomfieldo, N. J., majo
ras šaukėsi šerifo talkos 
prieš elektrihinkų streiko 
pikietus.

KRUG-NAUJAS VIDAUS 
REIKALŲ SEKRETORIUS

Francijos valdžia prašo 
Sovietų kviečių.

Washington. — Preziden
tas’ Trumanas paskyrė de
mokratą inžinierių J. A. 
Krugą vidaus reikalų sekre
torium vietoj pasitraukusio 
Haroldo L. Ickes. Krug bu
vo Karinės Gamybos Gal
va, o dar pirmiau—vedėjas 
didžiojo Tennessee Valley 
v a 1 d i n io vanden-elektros 
projekto.

P a r y ž ius. — Francijos 
pašto darbininkai ir tar
nautojai pradėjo stabdytį 
paštinius siuntinius ir te-4 
legramas tarp Francijos ir 
Ispanijos pirma, negu fran- 
cūzų valdžia nutarė uždary
ti sieną tarp tų dviejų ša- 
liį.

Francijos geležinkeliečių 
Sąjunga jau vasario 25 d. 
pertraukė keleivinių ir pre
kinių traukinių važiavimą 
tarp Francijos ir Ispanijos. 
Prancūzų laivakrovių Są
junga uždraudė prikrauti 
bei iškrauti laivus, atplau
kiančius iš Ispanijos arba 
plaukiančius į ją.

Varšava. — Lenkijos vi- 
ce-premjero Stanislovo Mi- 
kolaičiko v a d o v a u j ama, 
Lenkų Valstiečių Partija 
atsisakė dalyvauti viename 
bloke su socialistais, komu
nistais ir kitomis demokra
tinėmis lenkų partijomis 
būsimuose rinkimuose. Len
kų Darbininkų (komunistų) 
ir Socialistų Partijų vadai 
apgailestauja, kad Mikolai- 
čiko> partija atsimeta nuo 
bendrojo demokratinio są
rašo. Jie įtaria, kad ir de
mokratijos priešai namie jr 
užsieniuose paveikė Miko- 
laičiko' partiją.

Paryžius.— Demonstravo 
30,000 minia, reikalaudama! 
sutraukyt diplomatijos ry
šius su Ispanijos Franko 
valdžia. Demonstrantai 
korė Franko pavidalą.

AMERIKA KLAUSIA 
APIE BŪSIMĄ IS
PANŲ VALDŽIĄ

pa-

MĖSA PUSANTRO NUO
ŠIMČIO PABRANGINAMA

London, vas. 27. — Ame
rikos valdžia atsiklausė An
glijos, kaip reikėtų sudaryt 
laikinąją Ispanijos valdžią, 
jeigu būtų nuversta Franko 
diktatūra. •?

ORAS.—Bus šalta.

Washington. — Valdžia 
įsakė pakelti algą skerdyk
lų darbininkams po 16.cen
tų per valandą; už tai leido 
pabranginti pirkikams mė
są pusantro nuošimčio. 
Chester Bowles, ūkinio pa
stovumo direktorius, sako, 
kad jis tik labai nenoriai 
sutiko mėsą pabranginti.

Pirmi Argentinos Balsai 
Už Demokratą

GYVA, IŠKILMINGA RINKIMŲ DIENA TARYBINĖJ LIETUVOJ

Buenos Aires.—45-kiuose 
rinkimų apskričiuose San 
Luis ir San Juan provinci
jose suskaityta 4,115 balsų 
Josei Tamboriniui, demo
kratinių jėgų kandidatui į 
Argentinos prezidentus, ir 
tik 2052 balsai Peronui, da
bartiniam diktatoriui, fa- ♦ 
šistų kandidatui. Bet tai 
dar tik mažytis visų balsų 
nuošimtis.

M

Laisvės bazaras 'šiemet buvo 
didesnis negu bet kuriais me
tais praeityje.

Tai parodo lietuviškos vi
suomenės meiję savo dienraš
čiui.

Dabar ruošiamės prie 35-rių 
metų Laisvės gyvavimo sukak
ties minėjimo, kuris bus ba
landžio mėnesį.

(Tąsa 5-me pusi.)

Rašo P. Petrauskas
Lietuvos miestuose ir kai

muose dienoje rinkimų į 
Aukščiausią Tarybą (vas. 
10) žmonės buvo nepapras
tai smagūs ir judrūs? Vil
niaus gatvės skambėjo mu
zika ir dainomis. Dauge
lis organizacijų su savo or
kestrais atėjo į balsavimo 
vietas ir jų nariai buvo ap
sirengę tautiniais • rūbais. 
Vieno būrio pryšakyje mar
ša vo odos darbininkas Va-

. -N

I

Ką Sakė Balsuodami Darbininkai, Vienuolės, 
Partizanai, Profesoriai, Artistai ir Kiti

liukevičius. Įmesdamas pir
mąją kortelę į balsavimų 
dėžutę, jis pareiškė: — Aš 
žinau, kad mano kandida
tai labiausiai brangina Lie
tuvą ir linki jos žmonėms 
laimės.

Krovinių traukinio gar
vežio mašinistas Svetickas 
balsuodamas pasižadėjo at-

vežt Vilniui daugiau me
džių, negu planas reikalau
ja.'

-Katalikų klioštoriaus vie
nuolės balsavo Valstybinės 
Filharmonijos rūmuose. — 
Ar jūs žinote kandidatus? 
—jos buvo užklaustos. Vie
nuolės atsakė:
< —Mūsų kandidatai yra

kandidatai tų žmonių, kurie 
užtikrins mums religijos 
laisvę, kaip kad ji buvo už
tikrinta, kuomet Raudonoji 
Armija išvijo hitlerininkus, 
persekiojusius katalikų baž
nyčią. \

Kauno kandidatė į Sovie
tų Sąjungos Tautų Tarybą 
(senatą) buvo Lukoševičie-

H-----------------------------------
nė, kurią nominavo Silva 
fabriko darbininkai.

Tarp balsuotojų buvo 22 
metų amžiaus studentė Ire
na Kazlauskienė su pen
kiais, garbės ženklais ant 
krūtinės. Jinai sykiu su 
Raudonąja Armija numar- 
šavo visą kelią iš Stalingra
do į Berlyną. Irena džiau- 

, gesi, kad po pergalės gavo 
progą sugrįžt į kolegiją ir 
tęsti mokslą.

(Tąsa 5-me pusi.)

f

RIBBENTROP AS ŠAU-, B 
KĖŠI CHURCHILLO—
Nurnberg. — Teisiamas 

Ribbentropas, buvęs nacii 
užsieninis ministeris, reika
lavo pristatyt į jo liudyto
jus W. Churchillą, buvu 
Anglijos premjerą. Reikale-..į 
vimas atmestas.

-VU: »
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Kas Stovėjo Užnugary Tų “Demonstracijų?”
Turčių spauda daug šaukė apie “studentų ir profe

sorių” demonstracijas prieš Sovietų Sąjungą. Vieni iš jų 
reikalavę, kad Raudonoji Armija pasitrauktų iš Man- 
džurijos, kiti- smerkė Krymo Konferencijos nutarimus, 
o'didžiausi “demokratai” draskė chinų komunistų dien
raščio įstaigą!

Kas tas demonstracijas organizavo ir koks jų tiks
lias? Pirma, jų užnugary stovėjo Chinijos reakcija — 
generolas Tai-Li, vadas generolo Chiang Kai-sheko geš- 
tapininkų; broliai Chen, kurie yra dideli turčiai ir nori 
amžinai išnaudoti liaudį. Taip pat stovėjo Amerikos im
perialistai, kurie nori, kad Chinijoj viešpatautų toki, 
kaip Chen, Chiang Kai-shekas ir, Chinija jiems būtų 
plati rinka. Buvo ir anglų imperialistų, kurie likosi nu- 
jnaskuoti Jungtinių Tautų Organizacijoj ir kurių im
periją purto žmonių sukilimai. Jiems labai reikalinga, 
kad kur nors būtų “masių” išstojimai ir prieš Sovietų 

į- Sąjungą. ' . .. Mj*’
Bet “masių” jie neturėjo! Nepaisant viso riksmo, po

licijos ir kareivių dalyvumo, profesorių agitacijos, 
Chungkinge iš miliono gyventojų susirinko tik 10,000 
“patrijotų,” o Peipinge iš 1,600,000 tik 100 “mandžu- 
rų”! Reiškia, masių nebuvo. Bet turčių spaudos kores
pondentams ir to užteko, kad parėkauti ir patriukšmauti.

Fašistai išdraskė komunistų dienraščio išleistuvę. 
■ Šaukė prieš Raudonąją Armiją, reikalaudami jos pasi

traukimo iš Mandžurijos, kuri tą šalį išlaisvino iš Japo
nijos vergijos ir kurios ten buvimo prašė patsai Chiang 
Kai-shekas. , Amerikos imperialistai pašūkavo apie 
“atdaras duris” į Chiniją,Jų bizniui, jų viešpatavimui.

Patsai Chiang Kai-shekas turėjo pripažinti, kad Chi- 
/ nija turi laikytis sutarties su Sovietų Sąjunga. Jo gene

rolai turėjo pasirašyti sutartį su liaudies armijos vadais, 
komunistais generolais, apie armijų paskaidymą ir per- 

I organizavimą.£.\
Chinija, nepaisant reakcijos ir užsienio imperialistų 

užmačių, povaliai eina prie susitvarkymo. Ir nepaisant, 
kiek fašistai ir reakcininkai šauks prieš chinus komunis
tus, jie turės su jais skaitytis, nes komunistų poziciją 
remia Chinijos liaudis.

Baisi Ta Anglų “Demokratija”
■ Anglijos užsienio ministeris Bevin’as, teisindamas 

anglų viešpatavimą kolonijose, pareiškė, būk Britanijos 
imperija su jos kolonijomis, tai yra “didžiausia laisvų 
tautų sąjunga,” teikianti “žmonėms gerbūvį.”

Tą “laisvę” kiekvienas mato,—mato, kaip anglai žu
do Indijos ir kitų kraštų žmones! O kokį “gerbūvį” an
glai duoda kolonijų žmonėms, tai stambaus kapitalo 
dienraščio N. Y. Times korespondentas, Mr. George E. 
Jones, patiekia iš Bombay miesto, Indijos.

(

■
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
NACIAI ŽYDŲ VIETOJ
Žinių agentūra ONA pra

neša iš Jeruzolimo, kad bri
tai valdininkai Palestinoje 
yra nutarę paleisti iš dar
bų, tęsiamų prie britų mili- 
tarinės statybos, 600 žydų 
ir jų vieton atgabenti tiek 
pat ar daugiau vokiečių ka
ro belaisvių.

Šis britų žygis sujaudino 
Palestinos Žydų Darbinin
kų Federaciją, kuri kreipė
si telegrama į Anglijos Dar
bo Partiją, prašant, kad vo
kiečiai belaisviai nebūtų 
siunčiami Palestinon dar
bams Birbti. Be kitko, te
legrama nurodo, atgaben
tieji v o k i e č i ai belaisviai 
(kurių dauguma yra naciai 
arba pro-naciai) paskleistų 
nemažai naciškos propa
gandos tarp arabų ir tai 
dar labiau pagilintų tąją 
prarają, kuri skiria Palesti
nos gyventojus — žydus ir 
arabus.

“Negalima reikalauti žy
dų,” toliau sako telegrama, 
“kad jie sutiktų ramiai žiū
rėti į atgabenamus Palesti
non nacius, kurių tarpe ma
tytume milijonų žydų sker
dikus. Mes negalėtume pa
kelti to pažeminimo, jei tek
tų su jais (naciais) gyventi 
mūsų pažadėtoje žemėje.”

Ne vienam bus nuostabu,

kodėl britai imperialistai 
pasimojo Palestinon gabent 
vokiečius karo belaisvius, 
užuot įsileidus ten daugiau 
žydų, neturinčių kur pasi
dėti.

KUN. MIRONAS, CESE
VIČIUS IR KT. LAISVI 
Kiek daug triukšmo ka

daise kryžiokų spauda su
kėlė dėl to, kam 1941 m., 
karo išvakarėse, tarybų vy
riausybė išgabeno į Tarybų 
Sąjungos gilumą tam tik
rus asmenis, kaipo potenci- 
jalius Hitlerio talkininkus.

Mes tuomet rašėme, jog 
vyriausybėj e v a k u o dama 
žmones į gilumą Tarybų Są
jungos, žinojo, ką ji daro; 
būtų visam reikalui buvę 
kur kas sveikiau, jei būtų 
buvę suspėta daugiau jų 
evakuoti. Po karo, kai vis
kas a p s i r a m ins, rašėme 
mes, jie sugrįš atgal į Lie
tuvą."

Dabar “N a u j i enose” 
(vas. 20 d.) tūlas pabėgėlis 
iš Vokietijos praneša, kad 
grąžinimo darbas jau vyk
domas gyvenimam

Buvęs (klerikalų valdy
mo laikais) “Lietuvos Dar
bo Federacijos” vadas, Ka
zys Ambrozaitis, jau sugrą
žintas, — gyvena Lietuvoje.

Buvęs Lietuvos Tautinin-

kų Partijos pirmininkas, 
Cesevičius, gyvena Tarybų 
Lietuvoj. i.

Buvęs liaudininkų parti
jos vadas, žygelis, jau Lie
tuvoje.

Kunigas Mironas, tauti
ninkas - klerikalas, buvęs 
Smetonos laikais ministerių 
pirmininku, laisvai gyvena 
Tarybų Lietuvoje.

Štai jums, jei norit!
Suminėtieji yra buvę pa

tys aršiausieji komunistų 
priešai, bet jie šiandien su
grąžinti Lietuvon ir ten sau 
laisvai gyvena. O tai dėl to, 
kad Tarybų Lietuvoje gali 
laisvai gyventi kiekvienas, 
kuris tik nėra nusikaltęs 
Lietuvos liaudžiai vokiško
sios okupacijos metu, kuris 
nėra tarnavęs Hitlerio bes
tijoms; kuris arba kuri at
sisakė hitlerininkams padė
ti žudyti lietuvių tautą.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė ne sykį pareiškė: Lie
tuvoje užtenka vietos ir 
darbo kiekvienam padoriam 
žmogui, nepaisant, kokių jis 
kada nors buvo politinių 
pakraipų arba kokių jis yra 
religinių įsitikinimų. Už
tenka tik to, jei jis arba ji 
nedirba prieš liaudies inte
resus ir stoja lietuvių tau
tai talkon naujam socialis
tiniam gyvenimui kurtį.

Ateiname į Talką 
Su Šimtine

Binghamton, N. Y.
1946 m. vasario 6 d.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, 
Brooklyn, N. Y.

Mūsų senąją tėvynę Lietuvą plėšė okupantai vokie
čiai. Ją plėšė ir iš savosios tautos kilę darbo liaudies 
priešai, kurie šiandien yra vadinamųjų pabėgėlių eilėse.

Tie pabėgėliai tebekalba keršto kalbas prieš tėvynę, 
nes tėvynė nebe jų valdoma. Jie išsižada tėvynės, nes 
jie baiminasi liaudies teismo už papildytas blogdarystes 
ir už pralietą brolių kraują...

Atsikėlusiai tėvynei iš po okupacijos slėgimo rei
kalinga parama, reikalinga talka atstatyti visa tai, kas 
buvo sugriauta ir išvogta. z

Sumanymas įrengti Sveikatos Institutą Vilniuje yra 
iš tikro remtinas žygis. Šitokią talką, sudėti dvidešimts 
penkis arba trisdešimt tūkstančių dolerių, Amerikos lie
tuviai gali duoti be apsisunkinimo. Ir, žinoma, juo grei* 
čiau, tuo gerįau!

Kad pasimojimas nenusitęstų per ilgai, mes ir atei
name su parama. Siunčiame $100 ir manome, kad kiti 
ištikimi sūnūs ir dukterys senosios tėvynės, taip pat 
greitai pasirodys į šią talką!

Stasys ir Paulina Jasilionis.

Redakcijos Atsakymai
St. Jasilioniui, Bingham

ton, N. Y. — Dėkojame už 
rašinius: jūsų gražią auką 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas yra gavęs.

Mrs. Anna Donovan’ienei, 
Naugatuck, Conn. — Tams-

Pirmasis Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresas

Jis rašo apie Bombay gatves. Dabar ten karšta ne 
vien nuo anglų .kulkų, bet ir nuo saulės kepinimo. Žmo
nės gyvena po aštuonis “kambary,” o tas “kambarys,” 
didžiumoj, tai tamsus urvas, iškastas žemėj. Kada sau
lė kepina, tai tokiame “kambaryj” negalima gyventi. Jo 
įnamiai einat į gatvę ir ten miega, jeigu tai galima pava
dinti “miegu.”

Kai dėl jų uždarbio, tai indusas darbininkas per me
tus dirba už $50 amerikoniškų dolerių, gi valstietis tik 
už $18. Beraštija, tamsumas, žmonių atsilikimas bai
siai didelis. Ligos ir mirtingumas pasibaisėtinas. Val
gis—taip menkas, kad vos išlaiko juos nuo mirties, vos 
palaiko daikte žmonių kaulus ir odą!

• Štai tau ir anglų “demokratija,” štai tau ir suteik
tas “gerbūvis”! Taip gyvena Bombay miesto gyventojai, 
taip gyvena visoj Indijoj, kuri turi 400,000,000 žmonių, 
kuri yra turtinga.

Taip aprašo korespondentas, kuris yra Indijoj. Bet 
N. Y. Times ponai redaktoriai, kurie šaukia gelbėti Bri
tanijos imperiją, nepritaria Indijos žmonių kovoms už 
laisvę, net gązdina juos, kad išsilaisvinus iš po anglų, 
“gali būti dar blogiau, gali užviešpatauti netvarka ir ti
ronija.” O kas gali būti blogiau žmonėms, kurių bent 
100,000,000 dabar gręsia badas? Kas gali būti jiems blo
giau, kada jie gyvena, kaip koki žvėreliai/ kaip darbo 
gyvuliai? Blogiau gali T)ūti ir bus, bet ne Indijos gy
ventojų masei, o visokiems tos masės išnaudotojams —

Brangūs Broliai ir Seserys!
Į Pietų Amerikos kraštus 

emigravusią lietuvių tautos 
dalį sudaro darbininkai ir 
valstiečiai, kurie, nepakęs- 
dami neapsakomo medžiagi
nio skurdo ir dvasinio bei 
politinio persekiojimo tuo 
metu viešpatavusios fašisti
nės klikos mūsų gimtinėje, 
iškeliavo į svetimus nepa
žįstamus kraštus, kad savo 
rankomis pelnytis didesnį 
dųosnos kąsnį ir atitolti 
nuo to juodo reakcijos siau
bo.

I

Tačiau lietuvis' išeivis sa
vo mielosios žemės niekad 
nepamiršo. Jis sielojosi jos 
likimu ir troško visa širdimi 
padėti savo broliams ir se
sėms atsikratyti klerikalų- 
fašistų priespaudos. Todėl, 
nuo pat ątkeliavimo pirmų
jų dienų buvo pradėti vieni
jimosi sambūriai, pradėta 
antifašistinė veikla. Šioji 
veikla, visose skaitlingesnė- 
se kolonijose, — nežiūrint 
Lietuvos diktatorių pasiųs
tų agentų dedamų pastan
gų net kraštutiniausiomis 
priemonėmis pastoti kelią, 
—turėjo masinį pritarimą 
ir į savo tarpą įtraukė ryž
tingiausius, darbščiausius ir 
sąmoningiausius lietuvius.

Mūsų broliai Argentinoje, 
Brazilijoje ir Urugvajuje, 
susibūrę į pažangiąsias or
ganizacijas, n e nu idstamūi 
vedė kovą su Lietuvos žmo
nių laisvės ir nepriklauso- 
m y b ė s p r i ešais. Taipgi 
daug savo energijos ir net 
fizinio pasiaukojimo pridė
jo solidariai kovodami už 
demokratinę santvarką ir 
už darbininkų teises kartu 
su šio kontinento liaudimi, 
prieš reakcinius gaivalus ir 
prieš penktąją koloną. To
kių pavyzdžių nemažai ran
dame Argentinoje ir Brazi
lijoje, kur lietuvių, nukentė
jusių kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose, pri- 
skaitoma šimtais.

Dėka šiai darbininkiškai 
veiklai, Lietuvos tikrieji

nuslopinti priešų užmačias 
suskaldyti ir apgauti mūsų 
brolius su “n e p r i k lauso- 
mos,” “p r d g resuojančios” 
Lietuvos šūkiais. Dėka pa- 
ž a n g i a jai spaudai, meno 
mėgėjų rateliams, paskai
toms, konferencijoms ir, 
bendrai, organizacinei veik
lai Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijose, mųsų tautiečiai 
turėjo progų pažinti tikrą
jį fašizmo veidą, pasmerkti 
jo barbarišką valdymo for
mą ir reikalauti mūsų tėvy
nėje liaudies santvarkos, be 
ponų, be išnaudotojų ir be 
kalėjimų' laisvės kovoto
jams.

Toks laisvės rytas mūsų 
tautos gyvenime patekėjo 
1940 metais. Pietų Ameri
kos lietuviai — absoliutiš
koje daugumoje — sveikino 
ir džiaugėsi įsikūrusia ta
rybų santvarka.

Bet, fašizmo ir karo pa
vojus prieš laisvę mylinčiai 
tautas dar kartą turėjo iš
provokuoti pasaulinę žmo
nių žudynę. Grobuoniškieji 
pasaulio imperialistai, nuo 
pat 1914-1918 m. xkaro pa
baigos pradėjo telkti visas 
reakcines jėgas, kad krau
juose paplukdyti Spalio Re
voliucijos vaisius: sugniuž
dyti socializmo santvarką. 
Tuo tikslu parengė mūsų 
tautos amžinuosius priešus, 
Vokietijos junkerius — Va
karuose, ir agresyviškąją 
Japoniją — rytuose. Tačiau 
šį karą laimėjo pažangioji 
liaudis. Nacifašizmo kari
nės jėgos, dėka Tarybų Są
jungos ir Sąjungininkų su- 
bendrintoms pastangoms, 
tapo nušluotos iš pačių pa
matų.

Pietų Amerikos lietuviai 
patriotai laike šio tėvynės 
karo visaip stengėsi atlikti 
savo antinacines prievoles. 
Organizavo materialę pa
ramą ir siuntė Tarybų Są
jungos k a ržygiams, ku
riems teko atlaikyti sun
kiausia karo našta.

Dabar, po didžiosios per
galės, žmonija statydinasi

fašizmas nugalėtas mūšių 
laukuose. Bet jis dar ne
nugalėtas savo esmėje, jo 
dar nepaliestos šaknys glū
di finansiniame; imperializ
me, monopoliuose, trestuo
se, kolonijų pavergimo poli
tikoje ir tt. Tatai puikiai 
matosi iš jų dedamų žygių 
neprileisti liaudį prie demo
kratinių laisvių tose šalyse, 
kur panaikintos fašistinės 
santvarkos; tatai matosi iš 
jų dedamų pastangų sutrik
dyti didžiųjų’ valstybių ben
dradarbiavimą; išlaikyti fa
šistinius režimus Ispanijoje, 
Argentinoje ir visais gali
mais būdais iššaukti tretįjį 
pasaulinį karą.

Laisvosios Lietuvos prie
šai, buvusieji fašistinės dik
tatūros šalininkai, impul- 
suojami minėtų imperializ
mo jėgų, taipgi dar kelia sa
vo pardavikiškas galvas. Jie 
dar svajoja mūsų tėvynėje 
atsteigti buvusią provokiš- 
kos ir antitarybinės klikos 
sauvalę. Ir jie imasi ‘ viso
kiausių būdų prisiųsti į šį 
Amerikos kontinentą kuo- 
daugiau Lietuvos liaudies 
priešų, hitlerinės Vokietijos 
bendradarbių, budelių, ku
rie sykiu su naciais išspru
ko į įvairias Europos vals
tybes. Tie mūsų tautos 
pardavikai trokšta patekti į 
Pietų Ameriką, kad čia dar 
susidarius sąlygas savo at- 
žagareiviškai veiklai prieš 
Tarybų Lietuvą, ir, kad pa
sipinigavus.

Broliai ir seserys, lietu
viai!

Mūsų pareiga yra pastoti 
tam kelią ir tvirčiau susi
telkti kovai su mūsų Tėvy
nės ir demokratijos prie
šais.

Todėl, susidarė neatidė
liotinas reikalas sušaukti 
Pietų
kongresą
Kongresas bus kategorišku 
įrodymu, kokio nusistatymo 
laikosi P. Amerikos lietuvių 
didžiuma. Kongresas bus 
geriausias būdas pasitarti, 
kaip išeivi jose pravesti mū- 
• < . m t •. i , . » j

Ką gi reiškia nužudyti keli 
pikietai? George P. McNėar 
Sumetimu, jie nieko nereiškia. 
Jo, Toledo, Peoria ir Western 
Railroad prezidento, pasam
dyti mušeikos iš ginkluoto va- 
gdno apšaudė beginklių žmo
nių minią, pikietuojančių už- 
streikuotą gelžkeli prie skers- 
kelio, netoli Gridley, Ill. Du 
vyrai tapo užmušti, trys su
žeisti. McNear yra žinomas, 
kaipo fanatiškas darbininkų 
nekentėjas, unijų daužytojas.

Amerikos lietuvių 
suvažiavimą.

kad padėjus jai atsistatyti 
ir greičiau išsigydyti nuo 
vokiškųjų okupantų žaizdų.

Kongresas pas ekmingai 
nukaukos mūsų Lietuvos 
priešų pro narinę propagan
dą ir siekius, iškels švieson 
už kokią “nepriklausomą’’ 
Lietuvą jie dar mėgina šū
kauti ;r apgaudinėti žmo
nes.

Atsišaukiame i visus lie
tuvius patriotus, į visus są
žiningus mūsų tautiečius, 
kad prisidėtų prie šio kon
greso įvykdymo. Visų par
eiga prisidėti moraliai ir 
medžiaginiai. Prisiųsti kuo 
daugiau atstovų iš tų vietų, 
kur raudasi lietuvių. Pri
sidėt-; su sveikinimai, au
komis, su aktyviu darbu, 
kad kongresas atsiektų sa 
vo tikslo.

Pirmąjį Pietų Amerikos 
lietuvių kongresą numaty
ta šaukti Montevidėjujei ir 
kuo artimiausiu laiku.

Tad, visi ir visos į talką, 
už įvykdymą šio istorinio 
kongreso!

Kongreso šaukimo 
Komisija.

PASTABA: Visais kon
greso reikalais kreiptis: 
Agraciada 2783, Montevi-

ta klausiate: “Kas * išvijo 
liuteronus, Martino Liute
rio pasekėjus iš Lietuvos, 
komunistai ar lietuviški na
ciai?” Komunistai niekad 
nevarė iš Tarybų Lietuvos 
jokių žmonių dėl jų religi
nių įsitikinimų, tad negalė
jo varyti ir liuteronų. Ko
munistai traktuoja visas re
ligijas vienodai, suteikda
mi žmonėms laisvę, jei tik 
jie nori, melstis, kaip jie 
nori. Katalikų, protestan
tų (jų skaičiuje ir liutero
nai), žydų tikybos lygiai 
traktuojamos. Jeigu iš Ta
rybų Lietuvos koki žmonės 
vyko nacių Vokietijon, tai 
vyko tik smetonininkai ar
ba tie, kurie (1941 m. pra
džioje) savanoriškai- buvo 
pasivadinę vokiečiais ir pri
ėmė Vokietijos- pilietybę. 
Tuomet buvo tokių, kaip 
social-demokratų lyderis ad. 
Požėla, kurie pasisakė esą 
hitlerinės Vokietijos pilie
čiais ir jie išvyko pas Hit
lerį, o grąžon, iš Vokietijos 
grįžo Tarybų Lietuvon tie, 
kurie buvo pareiškę norą 
būti Tarybų Lietuvos pilie
čiais. Tamsta klausiate: 
“kaip aš galėčiau susirast 
mano tėvus, ar gyvi jie?” Iš 
tikrųjų, sunku dabar pasa
kyti, kaip praktiškiausiai 
būtų galima juos susirasti. 
Gal turėtumėt parašyti Ta
rybų Lietuvos spaudai pa- 
jieškojimą, nurodant, iš kur 
jie paėjo, kur jie gyveno, 
vardus, pavardes ir savo 
adresą. Didžiausias Tary
bų Lietuvoje dienraštis Š4uo 
metu yra “Tiesa.” Rašyti 
jam galima: “Tiesos” Re
dakcija, Vilnius, USSR.

Roman Stashis, Camb
ridge, Mass. — Draugas ra
šote, būk jums vienas žmo
gus sakęs, kad, jei žmogus 
nusivežtų į Tarybų Lietuvą 
20 tūkstančių dolerių, tai 
tarybinė valdžia pusę tos 
sumos atimtų. Jis nežino, 
ką sako. Niekas jų neat
ims. Tarybų Sąjungoj yra 
žmonių, turinčių sūtaupų 
daugiau negu paminėtoji 
suma, ir niekas jų nekon
fiskuoja.

Joe Rauiinaitis, Rumford, 
Me. — Klausiamų gyduolių 
mes neturime; apie jas bu
vo parašyta tik kaip infor
macija “Įvairumų puslapio” 
skaitytojams.

W. J. Tumaniui, Worces
ter, Mass.—Dėkojame drau
gui už prisiųstąją iškarpą; 
prie progos pasinaudosime.

Istorija yra perdėm vals
tybių ir valdonų klaidomis 
užpildyta.

princams, ir užsienio
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Lith. Nazi Collaborators Are Playing
Up to British and Americans Hoping 

They Will Lead New Anti-Soviet War

was told at the Lietuvių Sąjun
ga, “that General Plechavičius, 
(founder of the Lithuaniaii Le
gion in. the Wehrmacht to com-

Lithuanian and other persons 
who are classed as DPs (dis
placed persons) in Germany 
and elsewhere 'today, are not 
all victims of the Nazis. Some, 

• and it is a very large percent
age today, held good jobs in 
Germany, mainly with the Go-, 
ebbels propaganda ministry 
while Hitler, their master, was 
yet alive. Others were volun
teers on the various German 

• military units, such as the va
rious groups in the SS, the SA 1 
and the Wehrmacht. Still; 
others were in Germany under) 
various other pretexts during, 
and after the war. There were 
those who were entertainers 
for the German army groups, 
German army camp followers, 
those who married German sol
diers during the German occu
pation of Lithuania.

■They are placed in a peculiar, 
position today — looking to-' 
ward America and England foių 
help, while during the war they į 
were fighting us. They are, 
playing up to any anti-Soviet 
manifestation and are contri
buting by their current propa
ganda toward the kindling'of 
another horrible world war.

Let us examine their work a 
little. The chief center of Lith
uanian propaganda and orga
nization of the Lietuvių Sąjun
ga, headed by Rapolas Skipi
tis, who toured the USA in 
1934, and of which Reverand 
K. Prunskis was a secretary, 
was at Charlottenbergstrasse 
No. 2 in Berlin. (Reverand 
Prunskis is since his arrival 
in the United States, a member 
of the Chicago Lithuanian Dai
ly Draugas Editorial Staff.) 
Here, propaganda publications, 
such as “Lietuviai,” edited by 
Bronius Daunoras for the Lith
uanian nazis were issued, news 
service were maintained and 
during the war the link be
tween this center and the al
lied world was through Swit
zerland and Sweden. In Swit
zerland, a “neutral” country, 
Edvardas Turauskas still main
tains contact between the Am
erican Lithuanians and the 
Lithuanian nazi bands now cal
led DPs in Germany.

The address of Pranas Ance- 
vicius, the quisling reporter 
whose radiograms were' fea
tured in Naujienos and Drau- sue 

(Chicago Lithuanian Dai- function.
until December 7th, 1941, 

'Charlottenburgstrasse No. 
Berlin.

Nazi from way back when he 
helped to install the Voldema
ras Smetona clique in 1926) 
has organized two divisions of 
Lithuanian to fight the 
sians this spring. And he 
ganizing it,” the rumor
“with the approval of the Brit
ish Military 
troops are 
British, and 
the General
uniform. Otherwise, he 
around in civilian clothes.

The informant told me that 
one occasion Plechavičius 

his “divi- 
If I do not 

Lithuania with 
this Spring, you 
a hair out of my

Ras
is or- 
goes,

as

to kindle the flames of 
for one of our allies in

minds of Lithuanian

, By JOHN ORMAN 
(Last of a series of three articles) .Switzerland, or by American 

soldiers who are duped by 
these DPs into being in sympa
thy with a new “underdog” are 
full of bitter hatred and fur
nish fuel for American sympa
thizers 
hatred 
war.

The
DPs now residing in Bavaria, 
poisoned by Nazi propaganda 
which the once implicitly be
lieved have taken a rather queer 
twist recently in expressing 
their disappointment in Amer- 

” 1 ican troops. “We waited so 
/J much for the Americans,” one 

I Lith DP told me, “and now we 
are disappointed in them.” 
When asked wherein the disap- 

1 pointment was, the answer in- 
'evitably* was that we did not 
'continue the war until the last 
Russian soldier was dead.

“What did the Russians do to 
you? Were they, in your opin
ion, worse to the Lithuanians 

1 than the Nazis?”
“The were much worse,” is 

the stock answer. “They are 
Asiatic barbarians. You cannot 
understand. I would rather die 
here in Germany than go 
back.”

“How about the Jews. Did 
the Russians mistreat them, 
too, as the Germans did?”’

“Ha, the Jews. Every Jew is 
a communist. The whole Russian 
communist system is a Jewish 
plot to conquer the world. And 
you Americans pamper the 
Jews. In Lithuania, we consi
dered every Jew a communist.”

That is the way the Baltic 
DPs talk among themselves. 
That is the way their leaders 
have taught them to think. That 
is the way their minds are 
warped. It is no wonder, then, 
that more and more American 
soldiers and officers are begin
ning to see that there are se
veral kinds of DPs in Bavaria 
and are beginning to get strict
er with them. This 
prompted an 
ficer, overseer of the Selingen- 
stadt DP camp in Bavaria to is
sue -an order to the inmates 
last September 3rd:

“The Lithuanian Committee 
has no authority find is not re
cognized by the United States 
Government or any of the Al
lies. The Committee cannot is- 

nor exeaiite any other

greater even than the Nazis 
ever were” as their warped Na
zi minds reason.

“This winter, as soon
more US troops are sent home, 
the Russians will attack,” they 
told meat the Headquarters of 
the Lithuanian Committee at 
21 Lemontstrasse; in Munich 
on November 11th.

“They already are preparing 
fortifications to launch an offen
sive against Americans who are 
fools if they let the Russians 
get away with it.”

The talk is reminiscent of 
the early days, about the time 
of the German surrender when 
Germans, poisoned by Nazi pro
paganda, told us the same 
things whenever they saw a 
Russian group building a 
bridge.

“Reports are coming in from 
the English occupied area,” I

Government.” Uis 
inspected by the 
on those occasions, 
wears a full dross 

goes

We shall be the first to join 
you whenever you need us to 
fifth! the Russians,” I was told.

That is the story of the 
Lithuanian DPs. It is not a 
pretty picture. It is one that 
must be solved. There is only 
one solution. Those guilty ot 
crimes against the allies, 
against the war effort, the 
traitors, murderers and sabo
teurs must be returned to 
whore they came from to^ stand 
trial at the scones of their 
crimes. When those are gone, 
the rotten apples will be
moved from the barrel. The 
others will not be contaminated. 
They will, of their own free 
will, see the folly of their ad
venture and will decide to re
turn home, too. There will be 
no Baltic Gestapo to hold them 
back.

PITTSBURGH, PA

is what
American of-

Charlottenburgstrasse

Charlottenburgstrasse 
no more, I am told by

gas 
lies) 
was 
2 in

The address of Ukrainian
nazi movement under the’senile 
czarist nazi general Skoropad
sky was 
No. 2.

But 
No. 2 is
persons who fled Berlin soon 
after the heavy raids began on 
that citadel of Nazi propagan
da.

The employees of all these 
“foreign” prapaganda bureaus 
who escaped the allied bombings 

of Berlin with their hides, are 
now operating in Bavaria, in 
other American or British oc
cupied areas. And do not think 
that they are not active now! 
They maintain contact with the 
USA through Switzerland from 
whose border, at least, mail is 
delivered by courier to the 
Lithuanian Nazi centers, or get 
American soldiers to send their 
stuff to the States. While the 
war was still on, there was a 
group of Lithuanians who were 
allowed radio time over the 
powerful Nazi radio statičn in 
Munich. Lithuanian - American 
and Canadian soldiers often 
heard in the Lithuanian lan
guage that their outfits were 
“wiped out” on the Western 
Front by “Hitler’s invincible 
legions.”

Their letters to the United 
States mailed either through

“The Lithuanian Committee 
has been spreading lies and 
propaganda against the Rus
sians who are our allies to keep 
Lithuanian people from return
ing to their home country 
where they belong.

'‘Propaganda (igainst the Rus
sians or any of the Allied Na
tions is forbidden and will 
cease immediately.”

There is much wishful think
ing about a war against the 
USSR among Lithuanian DPs 
as well as among the remnants 
of the German Nazis.

Last Armistice Day, I visit
ed the Lietuvių Sąjungą in Mu
nich. It is housed in. a nice 
building at number 21 Lomont- 
strasse in the residential sect
ion of the bombed city, not ve
ry far from Hitler’s and Eva 
Braun’s homes.

After introducing myself, I 
was asked when we were going 
to attack the Russians “who are 
even now building fortifica
tions against you in Austria 
and Czechaslovakia.”

“I’m going home in a few 
weeks and I do not think taht 
there will be a war between the 
United States and the USSR,” 
I answered.

Disappointed in the Americ
ans whom they had expected 
to fight the Russians after Ger
many’s surrender, the Lithua
nian DPs have nevetheless not 
lost hope of a war soon with 
the “.world’s greatest enemy—

gal bos reikalingumą. Aukų su
rinkta $167. Buvo apie 500 
žmonių, šiam parengime buvo 
nemažas skaičius lietuvių.

Visokios Žinios
Vasario 17 d. įvyko Lietu

vai Pagalbos Teikimo Komite
to, vietinio skyriaus, susirinki
mas. Vice pirmininkas J. Ma- 
seikis išdavė raportą, pažymė
damas, kad ižde yra $109. 
Yra surinkta drapanų ir čeve- 
rykų. Nutarta nupirkti nuo 
batsiuvių koletą porų pataisy
tų čeverykų.

Nutarta sušaukti metinį vi
sų draugijų ir kliubų atstovų 
susirinkimą paskutinį sekma
dienį kovo mėnesio.

šiam susirinkime buvo pa
žymėta, jog šiuo tarpu suma
žėjo veikimas, kas liečia 
Rimą drabužių ir pinigų 
galbai Lietuvos žmonių.

Kuopos pirmininkas K. 
neatsilankė, nes dar

I kuopą įsirašė vienas 
narys. Buvo nominuoti v

■

re-

rin-
pa-

Tapo sužeistas fondrej V. 
Sadauskis. Jo moteris susirgo 
ir pasidavė ant operacijos.

D. P. Lekavičius.

Vasario 10 d. atsibuvo LDS 
160 kuopos mėnesinis susirin
kimas. 
Kairis 
serga, 
naujas
kandidatai į LDS Centro Val
dybą. D. P. Lekavičius prašė, 
kad nariai parinktų drapanų 
ir č e very k ų Lietuvos žmo
nėms. ‘

KAD ELEKTROS KAINOS stovi žemiau
siame punkte mūsų istorijoje-*-o šis spe- 
cialis 6-lempučių rinkinys gaunamas pi
giau, negu prieškarinėmis kainomis!—tai 
geras apšvietimas tikrai YRA bargenas!

Taigi nušvieskite savo namus. Pašalin
kite anas karo nuvargintas; pritemusias 
elektrines lemputes. Užpildykite jų vietas 
naujomis. Žiūrėkite, kad jūs ir jūsų šeima

turėtų visų akis-taupančių šviesų, kur ios 
jums reikia.

Jūs galite užsisakyti specialę “Lights 
On New York" dėžutę su 6 lemputėmis 
iš Kooperuojančio Verslininko ii Depart- 
mentinių Krautuvių \visame mieste arba 
per bet kurį Consolidated Edison parodų 
kambarį ar tarnautoją. Kodėl neužsisa
kyti vienos ar daugiau dėžučių šiandien ?

roaming the

<>0
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KAINU
YRA

on one occasion 
made a speech to 
sions” and said: 
lead you into 
arms in hand 
can each pull 
grey beard.”

General Raštikis, whom I 
saw in RegenSberg dressed in 
civilian 
streets freely “is going to do 
the same thing here, soon, too, 
as soon as he gets permission 
from the American authorities.'

Vaizduotė smilčių grūde
lyje mato pasaulį, o lauki
nes žolės žiedelyje įmato 
dangų. Win. Blake.

Kiekvienas herojus galų 
gale patampa nuoboduliu.

R. W. Emerson.

Teko dalyvauti rusų 1WO 
kuopos surengtame koncerte j 
naudai Sovietų Sąjungos vai
kučių, nukentėjusių nuo karo. 
Programą išpildė operos artis
tai, St. Kazokevich, Zinaida 
Alvers, Ant. Rudinsky, gadi
na Ray ir llo Tamarin. Teisė
jas McBride kalbėjo apie pa-

Lietuvis kareivis Maceduls- 
k i neseniai sugrįžo iš Vokieti 
jos. Važiavo su draugais auto 
mobilium pasivažinėti ir susi
dūrė su kitu automobilium, 
Vienas tapo užmuštas, o trys 
sužeisti dabar guli šv. Jono 
ligoninėj. Sužeistas Bartlin- 
gienės sūnus kareivis.

k <7*7 new yokk!’

1V»0 <0

NAX NWIGINIMV. GERA SVIESA 
PWWAWIAS PIRKINYS PER

METUS!

Speciali “Šviesos, New York” lempučių 
parinkimų, parankioj, stamantrios popie- 
ros, lentynioutoje dėžutėje siūlo Con
solidated Edison Kompanija, bendradar
biaujant su General Electric, Westing
house ir Syhania Products kompanijomis 
pirmojoj Consolidated Edison’s pokarinėje 

kampanijoje—“šviesos, New York!”

‘ A. Ji. . 1. ...»
* ... . ■ V . 1 ■ . •
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AKIMIRKA PEKINE—
STEBĖTINA KNYGA

2-4-46 JONAS KAŠKAITIS

(Tąsa)
—Sūnel mano, — rėkė motina:—aš ži

nojau, kad ateis tokia diena.—Tijen’as 
tapo paguldytas lovon. Motiną irgi pa
guldė patalan: ji, krisdama, išsinarino 
rankos riešą. Tėvas jai pats kauliuką 
atgal atvarė. Tarnaitės aptvarstė jai 
ranką, atnešė vyno. Ir iki apyaušriui 
visi išsėdėjo prie jos lovos.

Ant rytojaus Tijen’as nesikėlė iki vi
durdieniui. Įėjusi Linksmoji Giesmė pa
tarė jam eit ir atsiprašyt tėvo. Tai jis 
ir įslimpino. — Tėveli, aš buvau girtas, 
dovanok man.

—Tai da tu mane skaitai tėvu! Klaup
kis prieš motiną: tu jos ko neužmušei.

Tijen’as klupt ant kelių. Motina ėmė 
verkti:—Pasitaisk, sūnau, pamesk tas 
kvailystes, būk tikras sūnus...

Tijen’as jau norėjo atsistot, bet tėvas 
jį aprekino gerai. Klūpok, girdi, tu, vel
nio kalade, nuodėmės sėkla tu! Aš tau 
parodysiu, kaip ant svieto gyvent. Kai 
dukterys ištekės, aš parduosiu visą sa
vo biznį ir atiduosiu mokykloms, o pats 
į kalnus išeisiu. Žinokis, tąsyk tada 
rikšą.... »

Ir Tijen’as išklūpojo dvi valandas. Per 
pietus, kai atėjo čerga tarnaitei jo ryžių 
lėkštę pripildyt, tėvas jam pačiam liepė 
atsinešt. Ir jis prisikrėtė pats ryžių, 
išgėdintas ir nužemintas prie visų, prie 
tarnaičių ir tarnų'

Jo motina išgulėjo keturias dienas ir 
paskui ilgai da vaikščiojo su guzeliu 
rankoj. Ir ji jau daugiau nebelaukdavo 
Tijen’o, vėlai jam pargrįžtant nakčia.

Nuo tos vasaros mergaitės mokyklon 
rtebevažiavo. Močou’a buvo apsirgusi. 
Mulan’a ruošės vestuvėms su Sunia. Či- 
nia jau pavasarį apsivedė su Sujun’a. 
Atėjusi Mania sakėsi, Tseng’ienė nesu
tinkanti su jaunamarčia: toji esanti jau 
ir perdaug įžūli ir labai didele, save ne
šasi,—mat, Niū’u Turtų Dievo duktė... 
Niekas jai negalįs įtikti, ji tuoj po san
tuokos ėmė skųstis ir ant Činios. Jei 
anyta Tseng’ienė*ką jai priešingai pasa
kydavo, tai Sujun’a, perpykusi, pas mo
tiną išeidavo bent kelioms dienoms. Ji 
su savim pasiėmė dvi tarnaites ir tik 
jos tegalėjo įeiti į josios kambarius.

Mania’i visa tai baisiai nepatiko. Tąį 
kas, kad Sujun’a finansų ministro duk
tė, bet jos nė iš tolo neprilyginsi prie- 
Mulan’os ar Močou’os. Įdomu, kaip ten 
bus paskiau, kada ir Mulan’a taps tų 
namų šeimininkė; bet jei tik Mania ir 
Mulan’a eis iš vieno, tai jos sugebės at
sikirsti prieš tą akižarą...

Tai tiesa — sutiko Mulan’a, bet čia 
nuotaiką labai gadina vyresnysis jos 
brolis... Mulan’a turi nuožiūros, kad jis 
laiko kur sau meilužę, Sidabrinę Užlai
dą, ir kad jis rūko opiumą. Tai, žinoma, 
turi būti griežta paslaptis: Mulan’a to 
nesisako net ir savo motinai.

Į tai Mania atsakė, kad Sujun’a da 
mažiau kuo turi pasigirti: jos du broliai 
—patys piktieji pramūštagalviai ir pa
leistuviai fvisam Pekine. Ir visas mies
tas neapkenčia to grobuoniško Turtų 
Dievo Niū’o.

Šiuo laikotarpiu Mulan’os tėvas* vis 
dažniau pradėjo kalbėt apie kelionę po 
užsienį. Jam norėjos vely pačiam išeik
voti savo gerybę, negu ją palikti Ti- 
jen’ui. O gal jam norėjos tik taip kaip 
išnykt iš šeimos, jam—Taoistui.

Bet pirma to jis norėjo nustatyt Mu
lan’os santuokos laiką ir Močou’ą sužie- 
duot su Lifu’m. Jam tatai labai rūpėjo, 
nes jis dukteris gerbė ir mylėjo.

Anuomet tėvai parūpindavo savo vai
kams atatinkamą, jaunikį arba nuotaką. 
Nors Jao’as ir pripažino “laisvas vedy
bas,” bet vis dėlto jis nenorėjo praleist 
progos. Lifu’s jam atrodė idealingas bu
simasis žentas. Šiaip visą dalyką palik
ti patiems tik vaikams — Jao’ui atrodė 
rizikinga. Juk mandagi mergaitė grei
čiau pasiliks netekėjusi, negu kad ji ban
dytų sau prisiviliot vyrą: tai taip žema, 
taip negarbinga...

Tikrovėj taip ir esti naujesnėj, šių 
dienų gentkartėj. Daugybė puikių mer
gaičių pasilieka netekėję, nes laikai' ir 
pažiūros taip pasikeitė. Geriausios mer
gaitės yra perdaug padorios, kad sau 
vyrus medžiotų, o jų tėvai nebeturi va-

lios tartis dėl jų su geistinų vaikinų tė
vais.

Jao laimei, 1908 m. spalių mėn. Fu’s 
tapo paskirtas švietimo komisijon ir su
grįžo Pekinan. Jis galės patarpinin- 
kaut, kaipo svotas ir pripiršt Močou’ai 
Lifu.

Piršlybos, tuojau ir įvyko: Fu’ienė tą 
patį vakarą nudūmė pas Kung’ienę. Ap
simainyta “šeimos kortelėmis,” kur už
rašyta jaunojo-arba jaunosios bent trijų 
gentkarčių bočiai ir jųjų pačių vardai- 
pavardės. Paskui apsimainyta jaunojo 
ir jaunosios horoskopais: kokią dieną ir 
valandą gimę.

Ir pats Fu’s buvo piršliu, bet jis tuoj 
išsiskubė savo tarnybos vieton, nes spa
lių 21 d. pasklido žinia, kad karalius mi
rė, o už trijų dienų mirė ir jo teta ka
ralienė ... ,

Tai tarpe tokio sumišimo ir įvyko Mo
čou’os su Lifu’m susižiedavimo ir pasi
žadėjimo ceremonijos. Jaunasai atsiun
tė jaunajai aukso apyrankius: tai buvo 
da jo motinos Kung’ienės. O nuo jau
nosios dovąna jaunajam — šilkinė eilinė, 
skrybėlė, mėlynojo brangakmenio kote- v 
lis su rašomuoju šepetėliu, senybinė ra
šalinė. Apsimainyta ir nuotraukomis— 
tai jau naujovės įtaka. O šiaip ceremo
nija buvo paprastutė.

Lifu’o motina buvo protinga ir kukli 
moteris. Kadangi buvo tautinė visoj ša
ly gedulą, tai pokylio nekelta., Kung’ienė 
už visa dėkinga buvo Fu’i, kad jos Lifu’i 
pripiršo tokią taupią ir gražiai išauklė
tą mergaitę, nors ir iš labai turtingos 
šeimos.

Močou’os tėvas tarė savo jaunei duk
teriai, kad, girdi, mes tau pripiršom jau
nikį, ir toji priėmė tą žinią su šypsą. Mo- 
čou’ai suėjo tik 16 metų, bet ji buvo pro
tiškai subrendus, v rimta ir pastovi gra
žuolė. Mulan’a širdingai ją sveikino su 
tokia laime.

Visa šalis buvo panarinta į gedulos 
gelmes. Pokyliai buvo užginta per tris 
mėnesius. Tos senės karalienės kvailas 
atkaklumas sulaikė Chinijos pažangą per 
visą pusiašimtį metų. Laisvamanis ir 
pažangus jos brolėnas karalius turėjo 
būt palankus savo kietai tetai, ir tai jį 
paskui užrakino jinai kalėjimam Neži- 
nėlė tamsūnė, ožiška užsispyrėlė ir at
kakli bukaprotė. Jausdama visišką sa
vo fizinį sunykimą dėl ilgos dizenterijos, 
jinai jį nunuodijo, o už dviejų dienų ir 
pati numirė. Mirdamas* karalius.neuž
miršo Juan’o Šikai’jaus išdavystės, kai 
jis rengė putšą: ant mirties patalo ka
ralius įsikando sau pirštą ir savo krau
ju užrašė testamentą, kad Šikai’jus pra
varomas iš vietos.

Revoliucija jau buvo ore. Chinijos 
žmonės buvo nepatenkinti svetima Man- 
ču valdžia, jos silpnybe, , nesumanumu, 
negabumu, jos delsimu su pažadėta kon
stitucija. Trijų metų vaikas karaliukas 
tapo užsodintas ant sosto, o valdžią va
rė jojo tėvas. Visi išmaningi žmonės ži
nojo, jog revoliucijos ilgai suslėgęs neiš
laikysi. Jao’as irgi puikiai tai žinojo. Tai 
jis ir nusprendė pakeliant, .važiuot į 
Hong Kong’ą, Singaporą, Javą., Jis bu
vo įsitikinęs, kad dideli turtai palikt jo 
sūnui lengvabūdžiui bus negerai. Be to, 
jis labai norėjo patalkint revoliuciją. 
Jis to niekam negalėjo pasakyt, nes tai 
būtų išdavystė valstybei.

Tai lapkričio mėn. 1908 m. Jao’as ir 
išvažiavo su mažuoju sūnum Afei’jtiku. 
Jo dukterys paskui dažinojo, jog tėvas 
pasiėmė 50,000 dolerių ir sakė dėdei, kad 
galėsiąs ir daugiau pareikalaut.' Nei 
žmonai, nei dukterims, nei kam kitam 
jis nepasakė, kur tuos pinigus dės. Ir 
pedidelė bėda: juk turtai siekia virš mi- 
liono. žadėjo sugrįšt ant Mulan’os ve
dybų, pavasarį arba vasarą.

Tijen’as jautė, kad tėvas paėmė pini
gus, kurie būtų tekę jam ir Afei’jui. Pa
sisakė Sidabrinei Užlaidai, ir prieš nąų-J 
jus metus pareikalavo iš dėdės 15,000 
dolerių, ką būk pralošęs. Dėdė pasitei
ravo su seseria Jao’iefte. Ta sako turė
siant pranešt jo tėvui, bet Tijen’as išsi
prašė užtylėt, juk ir pats tėvas tiek pi
nigų prašvilpsiąs. 

t

(Daugiau bus)

Sdieaectady* N. Y.
Apie Streiką

Mūsų miesto istorijoj nebu
vo tokio streiko, kaip dabar. 
Streikuoja darbininkai dviejų 
didelių išdirbysčių: General 
Electric kompanijos ir Ameri
can Locomotive kompanijos.

General Electric kompani
jos darbininkai išėjo j streiką 
sausio 14 d..,O American Lo
comotive kompanijos darbi
ninkai sustreikavo 21 d. sau
sio.

Abi kompanijos padare su
tartį su unija, kad reikalingą 
skaičių darbininkų palaikyti 
tam tikruose dirbtuvių sky
riuose. Unija sutiko išduoti 
leidimus (passes) praleidimui 
pro vartus tų, kurie reikalingi 
dirbtuvių priežiūrai ir palai
kymui.

Unijistai raštinių darbinin
kai irgi streikuoja. Tie, kurie 
prie unijų nepriguli, negali 
įeiti. Kaip žiūri, tai viskas ty
ku. Vartai uždaryti. Iš kami
nų dūmai nerūksta. Išėjus į 
miestą atrodo, kaip didžiausia 
šventė — visur pilna žmonių. 

• Prieš streiką American Lo
comotive kompanija siūlė pa
kelti algas 10 centų į valandą 
nuo dienų dirbantiems darbi
ninkams; o tiems, kurie dirba 
nuo šmotų, nesiūlė jokio pa
kėlimo. Kompanija to paties 
laikosi ir po šiai dienai.

General Electric kompanija 
pasiūlė pakelti algas po 10 
centų į valandą tik tiems dar
bininkams, kurie nepriklauso 
prie CIO unijos,, tai yra tiems, 
kurie priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijos unijos ar- 

’ ba nepriklauso prie jokios uni
jos. Bet kai darbininkai išėjo 
į streiką, pasiūlė visiems pa
kelti po 12(4 centų į valandą. 
Unija tą .atmetė. Tada G. E. 
kompanija pradėjo daryti su
irutę. Kompanijos pastumdė
liai bandė įsiveržti į dirbtuves 
be unijos leidimo. Pikietuoto- 
jai jų neleido. Tada kompani
ja pasiryžo imtis kitokių prie
monių ; atsikreipė į.apskrities 
teismo (County Supreme 
Court) teisėją John Alexan
der, kad išduotų indžionkšiną 
prieš pikietuotojus. Per kelias 
dienas tęsėsi klausinėjimas 
abiejų pusių. Unija turėjo du 
advokatus, kompanija keturis. 
Pagalios teisėjas išdavė in
džionkšiną, kad sumažinti pi- 
kietuojančių, darbininkų skai
čių. Prie didžiojo dirbtuvės 
įėjimo gali pikietuoti tik 12 
streikierių, o prie mažesnių 
tik po tris, ir pikietuotojai 
privalo būti Už 15 pėdų vie
nas nuo kito. Jiems uždrausta 
užkalbinti " einančius ar va
žiuojančius pro dirbtuvių var
tus.

Tai laužymas streiko ir grio
vimas unijos. Unija prieš tą 
indžionkšiną apeliavo į aukš
tesnį teismą ir pikietuotojų 
skaičių padidino.

American Locomotive kom
panijos darbininkai ir trans
porto darbininkų unijos nariai 
eina ir padeda G. E. kompani
jos darbininkams pikietuoti. 
Publikos sentimentas su strei- 
kieriais. žmonės aukoja pini
gus ir maistą streikieriams. 
Farmeriai pristato produktus. 
Buvo tokių, kurie gyvas k ar-, 
ves pristatė. Nors oras nepa
togus, šaltas, bet daug susi
renka pikietuoti.

Unijos kreipėsi prie miesto 
majoro, miesto tarybos narių 
ir apskrities (county) viršinin

kų, kad jie palaikytų unijų, 
organizuotų darbininkų, pilie
čių ir .taksų mokėtojų pusę, o 
išeitų prieš kompanijų virši
ninkus. Miesto viršininkai vi
sus unijos reikalavimus atme
tė. Darbininkai turėtų, pagal
voti apie tai. Praeitais rinki
mais buvo išrinkti visi repu- 
blikonai į visas įstaigas. Daug 
darbininkų už juos balsavo. Ir 
minėtas teisėjas daugelio dar
bininkų balsų išrinktas, o da
bar jis išdavė indžionkšiną 
prieš darbininkus. Apie 3,0 
metų, kaip tas teisėjas išren
kamas į aukštas vietas. Su virš 
metai laiko tapo išrinktas 14 
metų terminui. Reiškia, jam 
nerūpi kiti rinkimai; jis jau 
virš . 60 metų amžiaus. Jam 
nereikės užbaigti tarnystę, ga
lės pasitraukti ir gauti senat
vės pensiją iki mirties.

Rašant šį pranešimą, išgir
dome, kad jau pradėjo areš
tuoti pikietus. Kaip tas viskas 
eis, pranešiu vėliau.

Streikierius.

Binghamton, N. Y.

LOWELL, MASS.
Mano Vieša Padėka

Į LDS 110-tos kuopos su-, 
rengtą bankietą vasario 10 d., 
atvažiavo didelis būrys drau
gų ir draugių iš Lawrence, 
Mass. Tuomi draugai labai 
gražiai parėmė mūsų vietinės 
kuopos parengimą.

žinoma, mes, lowelliečiai, 
atsimokėsime jiems tokiuo pat 
atsilankymu pas juos, kuomet 
jie rengs savo parengimą. Bet 
kuomi atsimokėsiu aš tiems 
geriesiems draugams lawren- 
ciškiams ?

Kuomet jie mūsų bankiete 
svečiavosi, tai jie prie stalų 
sėdėdami tarpe savęs “slap
tai” susitarė sumesti gerą do
vanėlę dėl manęs’ O aš pirmi
ninkaudamas visai nepastebė
jau, kas čia pat tarpe svečių 
dedasi. Tai biskį “suokalbi
ninkai !”

Ir ve, po viskam, mūsų pra-

Iš LLD 20 Kuopos Susirinkimo
Susirinkimas įvyko vasario 

8 d., Lietuvių svetainėje. Na
rių dalyvavo gražus būrys.

Sekretorius raportavo, kad 
daug na'rių • pasimokėjo duok
les už 1946 metus.

Atstovas iš Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto veiklos 
raportavo, kad J. Vaičekaus
kas atvežė daug drabužių ir 
čeverykų (kuriuos suaukavo 
gerieji žmonės) pas M. Beke- 
rienę, kuri sutaisė ir išvalė. 
Jai pagelbėjo P. Bakšienė.

J. K. Navalinskienė rapor
tavo, kad pardavė visus Vil
nies kalendorius už 1946 me
tus. Jai gelbėjo A. Maldaikie- 
nė.

Po susirinkimo, kaip ir vi
sados, turėjome skanių užkan
džių, kuriuos drg. M. Bekerie* 
nė pagamino. Po vakarieniavi- 
mo draugiškai pasikalbėjome 
ir išsigėrėm. Kuopai padaryta 
pelno $6.90. Drg. Bekerienė 
pasižadėjo ateinančiam kuo
pos susirinkimui dar gardes
nių užkandžių paruošti. , 

i Narys.

Kanados valdžia neprilei
džia giminių prie 13 areš
tuotų piliečių kaip įtariamų 
“atominių šnipų.”

Kairo. — Egipto Advoka
tų Sąjunga paskelbė streiką 
prieš kruvinus anglų žy
gius.

Žydai Palestinoj sunaiki
no 20 anglų lėktuvų.

G e n e r o las Eisenhower 
^kūndėsi^ kad negana tinka
mai išlavintų oficierių.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktorių * -

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

t 
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<t>

<l>
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<♦>
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GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST. ? , BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nUo ; Telefonas EV. 4-8698

kalbėlių programai pasibai
gus, pusėtinai jau pavargęs, 
aš atsisėdau pasilsėti. Nagi, 
prieina prie manęs draugas 
Ignas čiulada ir pasišaukia į 
šalį. Na, manau sau, bepirmi- 
ninkaudamas u ž s i t a rnavau 
kritikos bei pastabų. Bet ne. 
Draugas čiulada sako: “še, 
drauge, mes čia biskį sume
tėm dėl jūsų. Gal kiek pagel
bės jums,” jis dadūrė. “O, 
drauge, kam to ręikėjo,” sa
kau. “Juk turime daug kito
kių svarbių reikalų.” Argu
mentui vietos nebuvo ir priė
miau draugų dovaną $9. La
bai karštai padėkojau ten ant 
vietos draugams už gražią do
vaną ir paramą mano sunkiam 
gyvenimui, bet nežinojau, 
kam ačiuoti, tik parėjęs na
mo peržiūrėjau surašą vardų. 
Todėl dabar prašau Laisvės

(Tąsa 5-me pusi.)

Telef. HUmboIdt 2-7964

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
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

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

1113 Mt. Vernon St. • 
Philadelphia, pa. •

.Telefonas Poplar 4110 -

r...- A ■
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Penktas Puslapis

Hartford, Conn HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Dirbti Prie Saldainių Standų 

Teatruose.
Geros Valandos — Gera Alga
MATYKITE MISS KRONIS

Nuo 3 iki 5 pas
CONFECTION CABINET CORP.
284 Central Ave., Newark, N. J.

(50)

' LaUVS—Liberty, .Lithuanian į
J

plaukė gerokai. Turėjo, ži
noma, būt dar daugiau. Tai 
faktas. Nėr klausimo. De
ja. Su aukomis santūriai 
laikosi laimingi Amerikos 
piliečiai... Pamenu, pra
džioje karo, viename pana
šiame susirinkime Brukli
ne irgi buvo renkamos au
kos, vis taipo pat karo nu- 
kentėjusiems sušelpti. Pra
kalbos tada buvo surengtos 
Lietuvių Komiteto Tary
boms Medicinos Pagalbai 
teikti. Kalbėjo ir Tarybų 
Sąjungos konsulato atašė 
Povilas Rotomskas. Suau
kota buvo, regis, koks treje
tas ar ketvertas šimtelių.— 
Nieko sau pasirodė* mūsų 
publika su aukomis, — ti
riamai pasakiau Rotoms- 
kiui. Rotomskas manda
giai nusišypsojo, 
šypsny nesmatė užgyrimo: 
—Ė, laiko tie mūsų žmone- 
liai suspaudę dolerius sau
joj ... smarkiai suspaudę. 
Žiūrėk, kaip jie sėdi sau; 
įsiręžę, onei krust, nepa
liesti sentimentų... Dosnu
mo nėra, — karčiai patėmi- 
jo Tarybų žmogus. Ir man 
pasidarė nejauku ir gėda už 
mūs šalies piliečius.

Atleiskite už išsisukimą 
iš vieškelio. Be't vis tai, ži
note, ta pačia linkme.

Na, gerai. Kas gi čia bu
vo paskiau? O, taip. Jau
nas, petingas ir augalotas 
išeina vyras ir kilsteri me
gafono galvukę. Tai advo
katas P. Šimonis iš Bosto
no. Perskaitė jis pagamin
tą angliškai telegramą ša
lies prezidentui Trumanui, 
apie sveikatingumo ir medi
ciniškos pagalbos pasiūly
mą. Telegrama užgirta ir 
priimta. Pirmininkas Žeb- 
raitis uždaro posėdį, palei
džia pasistiprint, pavaka- 
rieniaut.

O pasistiprint jau ir gan 
įsinorėjo. Jau buvau pasi
leidęs eit žemyn ir ieškot 
kur valgyklos. Bet, man 
beeinant, nepamenu, kas tai 
pasakė, kad prezidiumo na- 

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas' pagauna, žiemą arba 'vasarą. Į riams yra pagaminta UŽ- 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50. Landžiai Čia nat Šalutiniam 
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kambary. Taip? Tai dar ge
riau. Nuėjom, susėdom. 
Užkandom duonutės su 
kumpiu ir dešra ir virtais 
kopūstėliais. U ž s i g erėm 
kavute, ir tuoj vėl prie dar
bo. Susitarėm čia pat apie 
tolesnę Suvažiavimo eigą.

Prasidėjo vakarinis, ant
ras posėdis. Pagal susita
rimą, dabar pirmininkauja 
prof. B. F. Kubilius, bosto- 
nietis. Pagelbininkas jam 
smarkus jaunuolis brokto- 
nietis A. Vasaris. O dar už
miršau pirma pasakyt, kad 
per pirmąjį posėdį pirmi
ninko padėjėju buvo gerai 
žinomas ir įgudęs parla- 
mentininkas Pranas Jočio- 
nis, detroitietis.

Pirmininkas Kubilius ne
sigailėjo balso. O balsą jis 
turi, bra, kaip koks pamoks
lininkas. Kviečia rezoliuci
jų komisijos narį V. An
drulį, čikagietį. Andrulis 
stovėjo prie garsio, kaip tik 
pridera, k&d balsas nemuš
tų perdaug jau skaudžiai į 
ausis. Efektas tuomet iš
eina geresnis. Ir aiškiau 
girdėt ir maloniau.

Andrulis perskaitė ilgoką 
rezoliuciją prez. Trumano 
rekonversijos reikalu. Pas
kui svarstymai, ir rezoliuci
ja priimta.

Įdomu buvo paskui iš
klausyt kanadiečio; delegato 
J. Lesevičiaus • pranešimo 
apie mūsų-mielų brolių, ka
nadiečių lietuvių darbuotę.-

(Daugiau bus)
I į • -M -

Rašo Jonas Kaškaitis
(Tąsa)

Pakviesta ateina Ieva Mi- 
zarienė. Daro raportą apie 
mūsiškių moterų rolę vi
suomenės judėjime. Kaipo 
amerikonuke ir dar dzūkai- 
tė, kalba ir gan gerai lietu
viškai. Ir balso intonacija 
aiški ir maloni. Jos rapor
tas sukelia gyvų patėmiji- 
mų bangutę iš kitų kolonijų 
moterų pusės. Duota gero
kai progos ir joms išsireikš
ti. Dėl patogumo net kitas 
garsys įtaisyta žemiau, 
priešaky estrados.

Jau pradeda ir nusibosti, 
beklausant beveik vienodų 
pakartojimų, kas ir kaip 
buvo padaryta toj ar kitoj 
kolonijoj. Panašūs aprašy- 
Aai nebe kartą yra tilpę lai
kraščiuose, tai ir nereikėtų 
jiems taip daug čia laiko 
dėti. Galiausiai tos disku
sijos užbaigta. Mizarienės, 
kaip ir pirmesnių jų prane
šėjų, raportai vieningai Su
važiavimo priimti. w

labai ištempus ąusis įsiklau- 
syt ilgų, gerbenėtų, žodingų 
linkėjimų. Gerai dar, kad 
kuris pasveikinimas trum
pas, bet su gausia auka. 
Bet buvo daugybė ilgų išsi
šakojusių palaiminimų, pa
remtų ir gan mandagia au- 
kele, o tai ir visai sausai, 
be aukos...

Mūsų prezidiumas irgi 
kažkaip suliaunėjo, atsidu
so. Kiti išėjo pasivaikščiot, 
pasikuždėt kur pakampiais 
po salę. Aš kantriai sėdžiu 
iki galo. Ir sau gražiai, pa- 
sikalbam šu įdęmia kaimy- 

Dr. Baltrušaitienė ge
rokai mane supažindė su 
savo ilgo ir spalvingo gyve
nimo patyrimais. Ir tai bu
vo, kaip ir paprastai esti to
kiuose suvažiavimuose, ma
lonus ir atmintinas etapas.

Paskui aš net gailėjaus, 
kad taip mažai teko asme
niškai sueiti ir nors trum- 

ipai pasikalbėti su daugeliu, 
'daugeliu draugių ir draugų, 
iš taip toli čia suvažiavusių.

Prasideda kitas irgi tru- Tos oficialios pareigos, būk

ne.

punktas, 
esmingas

pūtį nuobodus 
nors tai ir labai
ir svąrbus punktas: sveiki
nimai ir. aukos. Skaito tas 
litanijas paeiliui tam tyčia 
paskirtos komisijos narės. 
Na, čia jau nebereikia taip

jos ir svarbios, labai jau ta
ve pririša ant vietos. Ir pa- 
sispaistyt ar kiek paziliot 
neduoda... E ką padarysi, 
brolyt! Služba ne družba... 
Na, gerai. Tiek to. Aukų 
Suvažiavimui vis dėlto su-

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

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

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

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

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie-

4. .Balanced Brand Wonder Lax Tabletčlčs, 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.

k

Fcrsodinam Deimantus j u irt š belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.
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ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. ' Brooklyn, N.’Y?
Tel. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS
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bet jo

“Sure, jis užleido jai savo sėdynę. Manai, veltui? 
Ji prarado 10 svarų sąvo svorio pikiete.

Gyva, Iškilminga 
Rinkimų Diena 

Lietuvoje

Jungtinės Tautos Svarstys 
Franko Pavoju

Birutos Ramoškaitės 
Koncertas

Brangūs lietuviai ir lietuvai
tės, vietiniai ir apylinkės, vi
si imkite sau už priedermę da
lyvauti Birutos Ramoškaitės 
koncerte, kovo 3 d., 3 vai.' po 
pietų, gražiausioj salėj, Bush
nell Memorial, 166 Capitol 
Ave. žinote gerai, kad Biruta 
iš pat mažens mūsų koncer
tams patarnavo su dainomis ir 
deklamacijomis. Taipgi ir da
bar, būdama operos daininin
kė, neatsisako patarnauti lie
tuvių organizacijoms.

Mes irgi turime už tai pa
sirodyti, dalyvaudami sykiu 
su svetimtaučiais mūsų artis
tės Birutos koncerte. Mūsų da
lyvavimas daug pagelbės jai 
žengti pirmyn savo užsibrėžtu 
keliu.

Įžangos tikietai yra sunu- 
meriuota. Pirkite iš kalno, tai 
gausite geresnes vietas. Par
duoda Laisvės Choro sve
tainėje, W. Bražauskas ir Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo na
me, Frank Haiko, arba po No. 
166 Capitol Ave. Po koncerto 
visi kviečiami Liet. A. Piliečių 
Kliubo salėn. Bus veltui šokiai 
(už tą pačią įžangą).

MERGINOS 
ABELNAM DARBUI

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

GERA ALGA
IdealiSkos Darbo Sąlygos 

Vakacijos Su Alga 
Nemokamai Grupines Apdraudos ir 

Medikalės Pagalbos Planas.
Unijinė Dirbtuvė

KREĮPKITES

LOUIS BRODSKY
AND SON

1 MARTIN AVENUE
South River, N. J.

(50)
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Aš užklausiau kelis" žy
mius lietuvius, už ką jie-bal
suoja.

Bronius Urbonavičius, 
garsus partizanų vadas, at
sakė :

—Aš kovojau už savo 
tautos laisvę ir gerovę; už 
ją aš ir balsuoju.

Profesorius žemaitis sa
kė: — Aš balsuoju už atei
tį, už rytojų. Tiktai Tary
binė santvarka tegali pil
nai atsteigti Lietuvą ir su
teikti jos žmonėms gėrovę.

Prof. Jiešmantas, direk
torius Pedagoginių Mokslų 
Centro Lietuvoje, tarė:

—rDar pirmą kartą isto
rijoj mes lietuviai esame 
susivieniję gimtojoj savo 
žemėj: mums sugrąžinta 
Klaipėda ir Vilnius. Aš bal
savau už amžinąją mūsų 
vienybę.

P a g e r b tasis Tarybinės 
Lietuvos Respublikos artis
tas Sodeika sakė :

—Aš balsavau už tuos, 
kurie atidarė žmonėms du
ris teatrų, konservatorijų 
ir mokyklų. Aš balsavau 
už savo dailės progresą.

Saul. Korsakienė, viena iš 
senųjų Kauno piliečių, pa
reiškė: — Aš balsavau už 
savo vaikų ir anūkų laimę 
ir kad jiems nereikėtų ken
tėti tiek daug vargų, kiek 
aš buvau iškentėjus.

Darbai Rinkimams 
Pagerbti

Daugelyje vietų darbinin
kai. ir inžinieriai rinkimams 
pagerbti atliko didelių dar
bų. Taip antai, jie Mari
jampolėj atstatė Šešupės 
upės tvenkinį ir paleido 
darban elektros stotį pirm 
planuoto laiko.

Klaipėdos audykloje rin
kimų dienoj pradėjo veikti 
760 naujos varpstės. Mies
te atsteigta keli pieninės 
skyriai. . , * .

Vilniuje- atsidarė nauja 
d e p a r tmentinė krautuvė, 
kurion ateina tūkstančiai 
pirkikų. >

London, vas. 27. — Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bos susirinkimas kovo mė
nesį New Yorke svarstys 
Franci j os skundą prieš Is
panijos Franko fašistų val
džią. Franci jos vyriausybė 
pareiškė, jog Franko yra 
pavojus taikai.

Frankfurt. — Fašistiniai 
lenkai pabėgėliai plėšia 
žudo vokiečius.

KRISLAI
ir

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Mūsų draugai ir prieteliai 

vis tebesiteirauja: Kada grįš 
Antanas Bimba?

Atsakysime trumpai ir sto
rai: Jis grįš neužilgo, tačiau 
grįžimo dienos negalime pa
sakyti.

Spėjame, kad mūsų Anta
nas bus namie kada nors ko
vo menesio viduryj.

Kilmininkas Jurgis Klimas.

Keletas sverbių pranešimų .turin
tiems ir norintiems turėt reikalo su 
manim, pranešu, kad su pirma kovo 
(March 1st) mano antrašas pasikei
čia. O su kovo 16 pradedu gastro
liuoti Montello, Mass., o 17 d. kovo 
Worcester, Mass. Tikiu, kad ir dau- 

miestų

norin- 
sezone 
kalboj 
dabar,

giaus Massachusetts valst. 
teks aplankyt.

Nesiūlau- nenorintiems, bet 
tieji dar turite progos šiame 
pamatyti tą pirmą lietuvių 
filmą, taigi naudokitės proga
nes turiu už garbę pranešti, kad 
ateinančią vasarą filmą ‘‘Kuprotas 
Oželis” išvažiuos Lietuvon, o gal ir 
aš kartu, taigi mūsų lietuviški Cho
rai turėtų susižinot su manim ir pa- 
sigamint nors trumpas filmukes, kad 
Lietuvos žmonės galėtų matyti ir 
girdėti lietuvių - amerikiečių chorus. 
Juk visi Lietuvon nenuvažiuosite, 
filmą lengvai gali.
• Naujas antrašas: ,

GEORGE KLIMAS, 
069 — Oth Avė., 

BROOKLYN 82, N. Y.

o

(51)

Lowell, Mass

, PATYRUSIOS 
OPERATORĖS

Prię Singers Sewing Mašinų 
Dirbti ant Brassieres 
Puikiausios Darbo Sąlygos 

ir Valandos 
Gera Alga

ALOMA FOUNDATIONS
1 Little Burnet St.

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

(54)

Bombay. — Anglai suva
rė į koncentracijos stovyk
lą daugelį;! streikavusių in
dėnų jūreivių.

Maskva. —- Sovietai neuž
ilgo ištrauks savo ar taliją iš 
$iaitrįnio Irąnot

■ Sovietai lieųž-

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga* 
lingai, ištarpins Reumatiškus skaust 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tiri 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui 
žmonių, pagelbėjo-ii’ tams tab pagel
bės. Nelauk ' ilglaus, ale tuojaus Įsi
gyk . DEKENS OINTMENT, arba 
Pašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$l.Q0; 4-oz, $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
1*, O. Box (W, Newark-1,.N.. J. ,

CORSET OPERATORES
PATYRUSIOS 
$1.00 Į VALANDĄ 

NUOLAT

Skambinkite BOULEVARD 8-7280 
ar WAVEMEYER 9-4275.

(54)

Al. Ta-
Albert 

D vare c-

VALYTOJOS. Ofisų budinke, vakarais, $27 
iki $35 j savaitę, patyrimo nereikalinga. 
Užmokame laike mokinimosi, tankios darbo 
sąlygos. Matykite MR. INGE, 3 iki 4:30 vai. 

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

■

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
pavėlinti man viešai padėkoti 
geraširdžiams draugams.

Paaukojo man sekanti drau
gai ir draugės:

Po $1: Ig. Čiulada, P. Lip- 
sevičius, B. čiulada, 
raška, M. Davidonis, 
Gross, F. Zula ir M. 
kienė.

Po 50c: J. Sleivienė ir St. 
Penkus.

Brangūs draugai ir draugės, 
priimkite mano širdingiausį 
ačiū!

Taipgi labai ačiuoju peabo- 
.dietėm draugėm A. Krajevs- 
kienei ir K. Bareišienei, ku
rios tą vakarą pvieš bankietą 
atvažiavo į Lowell į ir ta pro
ga atvežė mums labai skanių 
dešrų ir kitokio maisto. Tai 
buvo mums visai netikėtai šios 
viešnios su gražia dovana. 
Ačiū labai!

Taipgi ačiū Laisvei už sutei
kimą vietos viešai padėkai. Tą 
labai įvertinu, nes suprantu, 
kaip brangi vieta yra laikraš
tyje, ir ji reikalinga yra tau
pyti visuomenės reikalams.

Pasilieku visiems labai dė
kingas,

Jonas Karsonas,
14 Madison St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

k

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 2 d., 7:30 v. v. Liet. Taut. Na
mo kambariuose. Visi nariai daly
vaukite ir nepamirškite metines duo
kles. — G. Shimaitis. (49-50)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. rengia 

pagerbimui visų mezgėjų, įvyks 3 
d. kovo, 4:30 vai .dieną, 735 Fair
mount Ave. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti. — Reng. Kom.

v (49-50)

vakarienę

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. kovo, 2 vai. dieną, 15-17 Ann 
St. Draugai, būkite* visi šiame susi
rinkime, nes turėsime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Taip pat, ku
rie dar esate neužsimokėję už šį me
tą duoklių, malonėkite ateiti ir už
simokėti. — V. W. Zelin. (49-50)

HUDSON, MASS.
Vakarienė ir šokiai. Rengia L. L. 

Draugijos 103 kuopa. Kovo 2 d., H. 
L. P. Kliube, 17 School St. Pradžia 
7 v. v. Parengimas rengiamas pa
gerbimui visų pasaulio darbininkų 
šventės — Kovo 8 d. Kviečiame vie-

PATYRĘ
KASPINŲ AUDĖJAI*

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

GERESbfe ALGA

BONAI 3-ČIAM ŠIFTUI

MOKANTI AUDIMO 
VISOKIU RŪŠIŲ KASPINŲ

KREĮPKITES ASMENIŠKAI

GENERAL RIBBON MILLS
NUOLATINIAUSIAS DARBAS 

METAS Į METĄ 
1151 FRONT ST., 

CATASAUQUA, PA,

(6«>

UPHOLSTERERS
NUOLATINIS DARBAS, GERA 

ALGA MODERNINĖJE, SANITA
RIŠKOJE DIRBTUVĖJE, 

PUIKIAUSIA PROGA 
TINKAMAM VYRUI.

■ TAIPGI SLIP COVER 
KIRPĖJAI 
KREĮPKITES

WHITE FURNITURE
& BEDDING CO.

147 MAIN ST, 
ASBURY PARK, N. J.

.............. ................................... -IM>
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BUŠELMANAI
Geros, darbo sąlygos

Nuolatinis "darbas
KREĮPKITES

COLLEGE CLEANERS
46-50 GRACE ST.

IRVINGTON, N. J.
ESSEX 2-9556

. . . ,, (51)
PAGELBININKAI PRIE RAKANDŲ

KRAUSTOMOJO VEŽIMO
Nesikreipkite, jei nesate patyrę ir 

pageidaujanti nuolatinio darbo.
RIMBACK STORAGE CO.

MILLBŲRN AVE., MILLBURN, N. J.
SOUTH ORANGE 2-3444 ar

MILLBURN 6-2000 ’
________(Eft

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 28 d., 8 v. v. 318 Broadway.
tinius ir iš apylinkės dalyvauti, pri-: Kviečiame visus narius dalyvauti 
gidėti prie apvaikščiojimo Moterų susirinkimo, nes bus daug aptarimų 
šventės. (49-50) tolimesniam veikimui, taip pat rei-

MONTELLO, MASS.
Koncertas ir šokiai. Rengia LPTK 

vietinis skyrius, kovo 2 d., Lfet. 
Tauf. Namo apatinėj salėje,'Vine’ir 
Main Sts. Pradžia 7 v. v. Koncertinę 
programą pildys: Liuosybės Choras, 
vad. E. Sugar’iui, Rusų šokikų Gru
pė (Sonia Russakoff’s Russian Folk 
Dancers).- Turėsime gerą orkestrą 
šokiam^. Gerų valgių ir gerų gėrimų. 
Jžanga 55c.' Kviečiame visus daly
vautu ■. - (49-50)

tolimesniam veikimui, taip pat rei
kės tartis ir Lietuvos žmonių pagal* 
bos reikalu. Atsiveskite ir naujų na
rių į susirinkimą. — Kviečia Rašti
ninkas. (47-48)

TUOJAU GAUNAMI DARBAI

1

(49-50)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
d. kovo, 8 v. v. 407 Lafayette, 

dalyvaukite susirinkime, 
kurie dar nesate užsimokėję Šių me
tų duokles, prašome užsimokėti, nes 
palengvintumėt 
JoCis.

i 
Draugai i

sekretoriui. — A. 
(48-49)
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New Yorko
Pikietuos Franco 

Konsulatą
Masinis pikietas mobilizuo

jamas prie Ispanijos Franco 
konsulato New Yorke, 515 
Madison Ave., šio šeštadienio 
ryto 11 vai.

Šaukimą į pikietą išleido 
bendrai Abrahomo Lincolno 
Brigados yeteranai ir Ameri
can Committee for Spanish 
Freedom.

Tos abi organ i z a’c i j os taip
gi pasiuntė telegramas pre
zidentui Trumanui ir valsty
bės sekretoriui Byrnes, pra
šant protestuoti Franco nužu
dymą Cristino Garcia’s ir kad 
imtųsi žygių išgelbėti Santia
go Alvarez ir Sebastian Zapi- 
rain, kurių teismas įvyksta šį 
mėnesį.

Kada Priešai Puola Va 
dą, Uniiistai Jaučiasi 

Užtikrinti
ko- 
ki- 
ko- 

transportininkų unijos
Yorko Miesto Ta- 
jo unijai rengian- 
Net mesti iš Mies- 
grąsino. Ko apie

Subway Streiko Išvengta 
Pasidavimu Arbitracijai

rei-

vy-
ar-

Iškilo Pavojus Naujo 
Western Union Streiko

Nesvietiškas bliovimas 
fnercinėje spaudoje buvo 
lęs prieš Michael J. Quill, 
vingą
vadą, New 
rybos narį, 
tis streikui, 
to Tarybos 
jį nepriplepėjo? Tūli net geri,
bet vėplavoti žmonės, vertos 
skaityti savo spaudos neskai
tą, jau buvo įtikinti, kad tik 
išmetus Quill’a galėsianti būti 
taika ant subway linijų. Kaip tarimą kaipo
tik pasigirdo majoro prane- transito krizę. 
Šimas, kad streiko nebus, jie 
suskubo:

—Ar aš nesakiau, kad Quill 
bus išmestas?

O tikrenybėje, Quill nėra

New Yorko važiuotos linijų 
streiko išvengta paskutinėmis 
valandomis majorui O’Dwyer, 
pagaliau, sutikus dalyką per
vesti arbitracijai, prasilen
kiant su miestava Transpor
tacijos Taryba, kuri griežčiau
sia priešinosi arbitracijai. Ma
joras sutiko paskirti specialį 
penkių asmenų Transit Komi
tetą, įgalinant jį su Transpor
to Darbininkų Unija, CIO, 
pernagrinė,ti visus unijos 
kalavimus.

Unijos pirmiausiu ir 
riausiu reikalavimu buvo
bitracija. Tiktai miesto vyriau
sybinėm įstaigom griežtai pa
sipriešinus arbitracijai, atsisa
kius pakelti mokestis ir page
rinti sąlygas, unijai nebuvo ki
tos išeities, kaip skelbti strei
ką, kaipo paskutinę priemonę 
ginti savo reikalams.

Apie susitarimą dėl arbitrą- 
cijos pranešė patsai majoras 
O’Dwyer iš Miesto Salės. Susi
tarimo prieita vasario 26-tos 
popietį po visos nakties kon
ferencijos, kurioje dalyvavo ir 
Philip Murray, CIO preziden
tas, taipgi gen. David Sarnoff, 
Radio Korporacijos preziden- 
tas.

Michael J. Quill, Transpor
to Darbininkų Unijos vadas ir 
Miesto Tarybos narys, pribu-, 
ves Miesto Salėn su Douglas 
L. Mahon, unijos lokalo 100- 
nio prezidentu, sveikino susi- 

išsprendžiantį

gavome pripažinimą ir neda
lomą teisę atstovauti transpor
to darbininkus.

Smerkė Priešus Laikraščius
McMahon smerkė Daily 

Mirror, Daily News ir World- 
Telegram, kaipo '.“purvinus 
skudurus.” O nariai iš visų sa
lės kampų šaukė: “Boikotuoti 
juos.” Įgriso unijistams tų 
laikraščių špaltose kandžioji
mas jų vadų, žeminimas visos 
unijos ir skaldymu narių ken
kimas laimėti.

Unijistai taipgi viltingais 
aplodismentais pasveikino var
dus paskirto komiteto ’vesti 
derybas su unija. McMahon 
specialiai atžymėjo Meyer ir 
Rosenberg, kaipo jau veiku
sius panašiose s pareigose ir 
turinčius gerą rekordą. Tuo 
pat sykiu lokalo vadas per
spėjo darbininkus neatsileisti 
veikmėje, organizuotis, mobi
lizuotis, nes tik 
pilną laimėjimą 
ginče ir ateičiai.

Mitinge taipgi 
Santo, 
Sacher.

Smagiu surprizu mitingui 
buvo sugrįžimas iš armijos ko
vingo vado Hogan, Lokalo 100 
prezidento. Unijistai jį pasiti
ko atsistojimu. R.

tas užtikrina 
dabartiniame

kalbėjo John
Gustav Faber, Harry

Dovanos
Pranas Vaitkus,

leidimu 
pirmiau buvusį pa- 

Abraham 
kitu. Dabar skiria-
Samuel Seabury, 
žinomas priešdar- 
nusistatymu. Tele-

American Communications 
Association (CIO) vadovybė 
ir nariai labai pasipiktino tei
sėjo Aaron L. Lovy 
pakeisti
skirtą arbitratorių 
Pomerantz 
muoju yra 
advokatas, 
bininkišku
grafistai nesitiki, kad jis būtų 
pasikeitęs vien dėl jų ir dėl to 
nesitiki iš ' jo darbininkams 
priimtino sprendimo.

Unija ant greitųjų susišau
kė narių mitingą viešbutyje 
Si. George pereito antradie
nio vakarą. Mitingas, kuriame 
dalyvavo 3,500 unijos - (ACA) 
narių-veikėjų, įgalino unijos 
strategijos komitetą imtis to
kių žingsnių, kokius matys 
esant reikalingais užtikrinti 
unijistams laimėjimus.

Kalbėdamas apie Seabury 
rekordą, unijos prezidentas 
Joseph Selly sakė, jog to re
kordo toli nereikia jieškoti. Jis 
priminę Seabury’o advokatavi
mą Metropolitan Life firmai 
jos pusketvirtų, metų kovoje 
prieš United Office and Pro
fessional Workers uniją ir 
Tri-Boro Coach Corp, kovai 
prieš Transporto Darbininkų 
Uniją.

Dana Andrews, Alice Faye ir Charles Bickford fil- 
inoje “Fallen Angel,” rodomoj Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke.

SUSIRINKIMAI
LPT KOMITETO BROOKLY- 

NO SKYRIAUS NARIAMS
Labai svarbus susirinkimas 

ivyks šio ketvirtadienio vaka
ro 8 vai., vasario 28-tą, 419 
Lorimer St. Priruošimas masi
nio 
tui 
pos

mitingo A. Bimbos rapor- 
iš Lietuvos ir skubūs šal- 
reikalai.
J. W. Thomsonas, pirm.

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 Setauket, 
L. I. Stuba randasi Brooklyne po 
numeriu 765 Cleveland *St. (49)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Šaukia Demonstraciją 
Protestuoti Freeport 

Žmogžudystę

pareiškime
Freeporte

Lietuvos Žmonėms
Jamaica,

Transportininkai 
Dėkoja Visiems

nei -nebus išmestas. Darbinin
kai ir išsikovojo sau teisę bdti 
išgirstais be streiko kaip tik
tai dėl to, kad’ darbininkų 
priešai bijo Quill’ą pajudinti, 
turi pasitenkinti tik liežuviu 
plakti. Bijo pajudinti dėl to, 
kad jis gerai kovoja už darbi
ninkus ir dėl to darbininkai 
mūru stovi už jo pečių—tokiu 
mūru, kurio triūbų garsais ir 
bliovimu nesugriausi, kaip Je
richo.

Nežiūrint atakų, Quill skai
tomas numerio pirmo piliečiu 
ne tik darbininkų, bet ir viso
je susiedijoje. Jis pereitą ru
denį rinkimuose į Miesto Ta
rybą gavo didžiausį skaičių pi
liečiu balsu už visus kitus kan
didatus. Ir labai branginamas 
savo unijoje — jo pasirody
mas unijistųx mitinge po pasi
rašymo sutarties sukėlė aud
ringą ovaciją.

Kaip jį puolė už ruošimą 
streiko, taip priešai tuojau 
pradėjo leisti burbulą prieš jį 
už nebuvimą streiko. Girdi, 
jeigu nebus streiko, tai Quil- 
l’as bus išdavęs darbininkus. 
O kiti ,nuduodami gailestį, sa
kė, būk Quill pasirašęs sutar
tį prieš savo norą, būk tai del 
kokio spaudimo iš šalies. Re
porteris dėl to paklausė Quil- 

. Fo, ar tiesa, kad jis pykstąs 
ant sutarties sąlygų. Į tai Quill 
atsakė:

“Po sutartimi pasirašiau, o 
-niekad nepasirašyčiau jokio 
dokumento, ant kurio būčiau

r

Vincas Rudaitis, 
N. Y., $25.
. Ona Misevičienė,

Brooklyn,

Yonkers,

Darbininku Uni- 
po susirinkimo 

pareiškė viltį, 
Transit Komite-

Eleanora S u n g a i 1 i e n ė, 
Brooklyn, N. Y., $1.

Šis pluoštelis duosnių dova
nų, nors ir nuo mažos grupės 
žmonių, jau įdeda nemažą žy
mę į Vilniaus Instituto fondą.

Institutą įrengti Tarybų Lie
tuvos sostinėje Vilniuje, kaip 
žinia, pasiūlė patsai Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
pirmininkas Antanas Bimba. 
Tą mintį jis gavo po pasikal-

Šis nuotikis su Quill davė 
dar vieną pamoką darbinin
kams, o ji yra tokia: Jeigu 
priešai puola vadą, gali jam 
pasitikėti, bet jeigu pradeda 
girti, darbininkams ir jam pa
čiam laikas apsižiūrėti, kur 
jis suklupo.

Majoras savo pranešime sa
kė, kad unija atsisakiusi savo 
reikalavimo būti “vienintele 
darbininkų atstove 'derybose.” 
Tačiau taip pat pripažino, 
kad naujasis Transit Commit
tee įgalinamas “svarstyti ir 
teikti rekomendacijas” visais 
unijos pateiktais klausimais, 
ką lig šiol ‘atmetė pastovioji 
miestą va Transportacijos Ta
ryba.

Transporto 
ja, tuojau 
Miesto Salėj, 
kad naujasis
tas “duos mums ilgai jieškotą 
teisę derėtis už algas, valan
das, darbo sąlygas, unijos sau
gumą, nesusipratimams rišti 
mašineriją ir tikras kolekty- 
ves derybas.”

Transito Komitetas
Nariais to komiteto paskir

ti :
Arthur S. Meyer, pirminin

kas Valstijinės Darbo Tarpi
ninkavimo Tarybos, paskirtas 
pirmininku;

Teisėjas Samuel Rosenman, 
buvęs vienas iš artimų, patarė
jų prez. Rooseveltui;

Mrs. Anna Rosenberg, Mies
to Veteranų Centro viršinin
kė ;

Theodore Kheel, buvęs apy
linkės Karinės Darbo Tarybos 
direktoriumi.

Penktąjį narį majoras dar 
turėsiąs paskirti. Unijai leista 

rekomenduoti .
Darbininkų Vadai Užgyrė 

Sutartį
Išklausyti sutarties, ją už- 

girti ar atmesti, buvo sukvies
tas praplėstas Transporto 
Darbininkų Unijos pild. komi
teto posėdis. Suvyko du tūks
tančiai šapų pirmininkų ir ko
mitetų narių į unijos centrali- 
nę patalpą. Ji perpildyta nuo 
skiepo 
duotas 
bet su 
tas ir
salėn nebetilpusieji nariai.

Viršininkų padarytos sutar
ties raportas užgirtas su dide
liu entuziazmu, darbininkai 
grįžo į savo darbus su geromis 
viltimis. Griausmingos ovaci
jos sveikino ateinančius Quill 
ir McMahon, taipgi McMahon 
pareiškimą, kad pirmu' kartu 
po transito linijų apjungimo

SERGA
Serga Sebastijonas, Valan

tinas, nuo 294 Suydam St., 
Brooklyn. S'. Valantinas yra 
Laisvės Skaitytojas, jos paren
gimų tikietų platintojas. Tei
sybė, jis 
Keleivį ir 
laikraščius.

bėjimo su Lietuvos sveikatos 
srities darbuotojais ir kitais 
žymiais visuomenininkais, po 
sužinojimo, kaip Lietuvoje 
žmonių sveikata buvo iki pa
starųjų laikų apleista ir kaip 
daug ji dar nukentėjo laike 
karo ir nacių okupacijos.

Įrengimas Instituto tokiai 
moksliškai įstaigai atitinka
mais naujoviškais instrumen
tais ir mašinomis, kaip suges- 
tavo Bimba savo radiogramo
je, galėtų, lėšuoti apie 30-35 
tūkstančius dolerių. Lėšuotų, 
palyginamai nedaug dėl to, 
kad tam tinkamą namą jie 
tenai turi. Svarbiausia, reikia 
mašinų - įrankių, kurių jie dar 
neturi kur pasigamint, nei ati
tinkamų medžiagų Lietuvoje 
nėra.- O laukti nėra kada, nes > 
ligos šienauja brangias gyvas- 
tis.

Ar randasi Amerikoje 1,500 
lietuvių, išgalinčių ir susipra
tusių tam garbingam tikslui 
dovanoti po $25 ? Dovanoti 
dabar. Iš to bematant susida
rytų $37,500. Įrankiai galėtų

New Yorko komunistų or
ganizacija savo 
pasmerkė įvykusį 
sušaudymą mirtin dviejų bro
lių Fergusonų, sužeidimą tre
čio ir areštą ketvirto. Tą žiau
rų užpuolimą prilygina Scotts
boro įvykiui ir šaukia visus 
laisvės, lygybės negrams ir 
demokratijos < 
protesto demonstraciją. Ragi
na reikalauti teisėtumo nužu
dytųjų šeimoms 
kaltininkams.

Visa priežastis 
atakos ant brolių 
beginklių dviejų kariškių ir jų 
brolių veterano ir civilinio bu
vusi tame, kad jie užprotesta
vo prieš diskriminaciją išeida
mi-iš. kavinės, kurioje atsisakė 
jiems paduoti kavos tik dėl to, 
kad jie negrai. Gi šovėją po- 
licistą Romeiką vietos polici
jos viršininkas išteisino. Ištei
sinimas tokiu atveju reiškia

• tiek pat, kiek reikštų pasaky-
• mas: “šauk bile kur, bile ku-
• rį nepatinkamą žmogų.”

Ne už tokią “demokratiją” 
mes kariavome, ne už tokią 
mūsų jaunimas kentė kančias 
ir mirė, t

x Demonstracija įvyks’ kovo 
' 7-tą, 5 vai., Union Square, 

New Yorke.

Transp. Darbininkų Unija, 
tuojau po pasirašymo sutar
ties tarp unijos ir miesto vy
riausybės, išleido viešą^padė
ką visuomenei už 
tą, kooperavimą 
giantis streikui 
remti streike.

4 CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

.ii

iki stogo. Raportas iš- 
ne tik buvusiem salėj, 
garsiakalbiais išvedžio- 
laukan, kad girdėtų ir

jos priėjau - 
unijai ren- 
ir pažadus

Aišku, visuomenės draugin
gas atsinešimas unijai, greta 
pačių darbininkų vieningumo.• v UtliMllllllnU

draugus įsei i^į pasįtikėjimo unijai ir jos vą- 
! dovybei, pagelbėjo prieiti prie 
arbitracijos be streiko.ir bausmės

tos baisios
Fergusonų,

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
®Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Managcr

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Ketvirtadienj, laivu Algon
quin, New Yorko portan pri
buvo dar 412 karo nuotakų ir 
jų vaikai, šie parvežta iš Vi
duržemio Jūros sričių.

>Mūso nkaitvtojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvoje*

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

užsiprenumeravęs 
kitus lietuviškus
Jis sveikas būda- rytų $37,500. Įrankiai galėtų 

maš netingėjo atlankyti ligonį, būti tuojau supirkti, išsiųsti ir 
netingėjo palydėti į kapus mi- ^auti Lietuvoje pirm Lietuvos
rus, nors ii’ mažai jam buvęs 
draugiškas, bile, tik- pažįsta
mas lietuvis. Taip sakant, S. 
Valantinas sugyveno labai 
draugiškas su visais lietuviais, 
be skirtumo įsitikinimų.

S.- Valantinas amžium nebė
ra jaunas, jau gal nutrynęs 
septintą kryžiuką, yra užklup
tas kokios tai ligos. Tačiau jis 
įdomauja visu kuo, ypatingai 
organizacijų veikla, ir taip to
liau. Mat, jis buvo ilgamečiu 
Kriaučių 54-to skyriaus iždi
ninku ir pašalpinių draugys
čių komitetų nariu, todėl jam 
ir apeina organizacijų veiki
mai ir jų gyvavimas.

S. Valantinas yra labai įsi
žeidęs t.uomi, kad jo dabarti
nėje nelaimėje (ligoje) nieks 
neatlanko, net nei artimiausi 
susiedai. • Valantino teisybė. 
Jeigu'jis turėdavo laiko atlan
kyti ligonius, kodėl gi neatsi
mokėti tuo pačiu jam. Aš nuo 
savęs linkiu S. Valantinui kuo 
greičiausiai pasveikti * ir atsi
prašau už pavėluotą atlanky
sią. Charles Nečiunskas. *

išsilaisvinimo šventės. Lietuvos 
žmonės būtų mums dėkingi ir 
mes jaustumės atlikę didį dar
bą. O aukavusieji bent $5 ar 
daugiau bus pagerbti įtrauki
mu jų vardo, įstaigos rėmėjų 
sąraše Instituto sienoje.

Būtų gražu, kad sugrįžtan
tį mūsų LPTK pirmininką A. 
Bimbą jau pasitiktume su už
baigtu ar baigiamu Instituto 
įrengimo darbu. Kas seka
mas?

Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto: 
Fin. Sekretorė.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškomas John Bolita. Jeigu 

kas žino kur jis dabar randasi, ma
lonėkite kreiptis po sekamu antra
šu: 70 Pine Street, Room 5410, New

Jau Laikas Atlikti 
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.. Zubavičius, 
111 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

9-7-12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Ayes.)

B’KLYN, N. Y.
O

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) « . p M
Trečiadieniais > £ m
Penktadieniais ) ’

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome k Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stengėr
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-884?

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU 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.
TeL EVergreen 4-9612

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

> . .. , ... < I

Telefonas EVergreen 7-1661




