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Tarybų Sąjungos socialisti
nė tvarka yra tvirčiausia ir 
sugabiausia. Taikoj tas įrody
ta jau seniai. Pokariniame 
atsigavimo laikotarpyje tas 
patsai.

Visi žino, kad Tarybų Są
junga labiausiai nukentėjo, o 
ji pati pirmoji ir atsigauna. 
Francija daug mažiau nute- 
riota, bet ji prašo iš Sovietų 
Sąjungos 250,000 tonų grūdų.
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FORDAS PASIRAŠĖ 
SUTARTI SU CIO 

AUTO. UNIJA
Detroit.— Fordo automo

bilių kompanija pasirašė 
naują sutartį su CIO Auto-

Sovietų Sąjunga padėjo 
Suomijos, Rumunijos, Bulgari
jos, Jugoslavijos, Lenkijos mobilių Darbininkų Unija, 
žmonėms. Ir namie numušė j iki 1947 m. gegužės 30 d. 

, ant maisto ]
nuo 10 iki 57 nuošimčių. Re iš- ' 
kia, Sovietų Sąjunga 
maisto. Bet yra žmonių, 
ne tik pranašavo 
ten bado 
gavo.

Ir namie numušė j iki 1947 m. gegužės 30 d. 
produktų kainas Fordas pilnai p r i p a ž i no 

- uniją, sutiko iš algų atskai- 
tuy» ,tyti narines d a r b i n i nkų 

.i, kurie 'duokles į unijos iždą ir pa- 
, bet ir laukė i|<e]įį algą vidutiniai iki 

. Jie dar kartą apsi- per valandą. Darbi
ninkų laimėti uždarbio prie
dai turi būti sumokėti, pra
dedant nuo 1946 m. sausio 
5 d.

Perlų Užlajos “tyrinėjimas” 
buvo niekas daugiau, kaip 
niekinimas velionio preziden
to Roosevelto. “Tyrinėjimas” 
pasibaigė. Dokumentai suda
ro 14,000 puslapių su 1,500,- 
000 žodžių. Iš tikro prikalbė
ta daug, o naudos visuomenei 
tik zero.

BRIDGES KRITIKUOJA 
TRUMĄ NO POLITIKĄ
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Amerika Tik Prašo Franko Laisvu Noru 
Pasitraukti iš Ispanijos Valdžios

--------------------------------------------------------- B _____________________ ’ H---------------------------------------------------------

KOKIA ISPANIJAI VALDŽIA 
PERŠA AMERIKA

SEN. VANDENBERG 
PERŠA AŠTRUMĄ 

PRIEŠ RUSIJĄ

Suomijoj karo kaltininkai 
fašistai nebausti. Jie nubausti 
labai lengvai, nes buvęs pre
zidentas Risto Ryti gavo tik 
10 metų kalėjimo, o milionie- 
rius “socialistas” Tanneris ma
žiau.

Tų fašistų parsikaltimai di
deli ir aiškūs. Jie turėjo būti 
daugiau baudžiami, bet Suo
mijos “įstatymai” juos apsau
gojo nuo didesnių bausmių. 
Visgi Amerikoj kapitalistų 
spauda verkia “tikrų demo
kratų.” Tai spaudai joki fak
tai nesvarbūs. Bile ti\ teisinti 
buvusius liaudies priešus ir 
karo kaltininkus.

San Francisco, Cal.—Lai- 
vakrovių pirmininkas Brid
ges paskelbė unijos tarybos 
pareiškimą, kuris smerkia 
prez. Trumaną už velionio 
prezidento Roosevelto poli
tikos sutrempimą.

Washington. —United 
Press praneša, kad Jung
tinių Valstijų valdžia prie
šinasi bot kokiam kariniam 
įsikišimui į Ispaniją. Ame
rikos vyriausybė pageidau
ja, ,kad ramiai būtų sudary
ta laikinoji Ispanijos val
džia “iš pastoviausių žmo
nių,” jeigu'pasitrauktų dik
tat o r i u s Franko. ’ Anot 
United Press, Amerika siū
lo tokią laikinąją Ispanijos 
valdžią, kuri susidėtų iš ar
mijos oficierių ir teisėjų ir 
kurioj taipgi dalyvautų pa
bėgę respublikiečiai.

Tvirtina, kad Gyvenimo 
Reikmenys Pabrangs 
Dešimčia Nuošimčių

Generalis Streikas 
Prieš Policijos Te
rorą Philadelphijoj

Astuonios Didžios Demokratinės 
Amerikonų Organizacijos Ragina 

Sutraukyti Ryšius su Franko
Jungtiniu Valstijų ir Anglijos Valdovai, Tačiau, Žada 

“Nesikišti į Vidujinius Ispanijos Reikalus”

Washington. — Amerikos 
valstybės departmėntas vas. 
27 d. pasiuntė Anglijai ir 
Franci j ai švelnų pasiūlymą 
dėlei fašistinės Franko val
džios pakeitimo Ispanijoj.

Jungtinės Valstijos • siūlo

reikalus. šios trys valstybės 
taip pat nenori, kad Fran
ko valdžia būtų nuversta 
prievartos veiksniais ar per

ANGLIJA DAR LABIAU NUO
LANKAUJA FRANKUI

Lotynų Amerikoj nei viena 
šalis rimtai neatsiliepė į Jung
tinių Valstijų išleistą Mėlyną
ją Knygą (Blue Book), ku
rioj iškelta viešumon Argen
tinos fašistų ryšiai su Hitleriu 
ir Mussoliniu.

Kodėl taip yra? Nejaugi vi
sos Pietų Amerikos ir Centra- 
linės Amerikos respublikos 
pritaria fašistinei Argentinos 
politikai? Ne, to nėra!

Bet tą reikia išaiškinti tuo, 
kad Jungtinių Valstijų impe
rialistai perdaug diktuoja Lo
tynų Amerikos šalims. Pan- 
American politika yra Wall 
gatvės milionieriu politika. Ir 
todėl į Washingtouo iškeltus 
faktus žiūri, kaip į nuolatinį 
kišimąsi į Lotynų šalių reika
lus. Nepritaria fašistų Argen
tinai, nepalaiko ir Washingto- 
no. ’ '

Philadelphia, vas. 28. — 
CIO unijų vadovybė paskel
bė visuotiną savo narių 
streiką Philadelphijoj iki 2 
valandos dieną. Visi CIO 
unijistai pašaukti mest tuo 
tarpu darbą protestui prieš 
miesto valdžią ir policiją, 
kuri vėl žiauriai užpuolė pi- 
kietininkus prie General 
Electric fabriko.

Ketvirtadienį 3,000 strei
ko pikietininkų sulaužė 750 
atakuojančių policininkų ei
les. Raiti ir ant motorinių 
dviračių policininkai metėsi 
į pikietininkus ir įnirtusiai 
mušė juos buožėmis. Darbi
ninkai gynėsi, įveikė polici
ninkus ir numaršavo prie 
miesto valdybos rūmo, pro
testuodami prieš policijos 
terorą ir prieš teismišką už
draudimą masiniai pikie- 
tuoti.

Washington. — Valdžios 
Bankinių Atsargų Tarybos 
pirmininkas Marriner Ec
cles tvirtino, kad gyvenimo 
reikmenys trumpu laiku pa
brangs 10 nuošimčių. Eccles 
sakė, prie to veda Truma- 
no valdžios politika, 
leidžia kelti dirbinių - 
dūktų kainas, kuomet 
bininkai išreikalauja 
priedų.

Ūkinio pastovumo direk
torius Chester Bowles spė
jo, kad pragyvenimas dėl to 
pabrangsiąs tik 5 nuošim
čiais.

kuri
pro- 
dar-

Philadelphijoj Sužeista 
20 Streikierių

Philadelphia, vas. 28. — 
Per muštynes tarp užpuo.- 
lančios policijos ir besigi
nančių General Electric 
streiko pikietininkų, sužeis
ta apie 20 streikierių ir ap
kulta pustuzinis policinin
kų. Areštuota bent 12 dar
bininkų. Policija visu smar
kumu varė savo arklius ir 
motorinius dviračius stačiai 
ant pikietininkų.

atsibuvo Komunistų 
suvažiavimas. Kubos 
pasmerkė Jungtinių 

imperializmo poiiti-

Kuboj 
Partijos 
piliečiai 
Valstiją
ką. Pasmerkė ir imperialistam 
pataikaujantį, brauderizmą.

Kuboj komunistų įtaka di
delė. Vien jaunųjų komunistų 
organizacija turi 50,000 na
rių.

Klaipėdoj Atlikti Dideli 
Statybos Darbai

Per vienus metus "nuo 
Klaipėdos išlaisvinimo buvo 
išleista 23 milionai rublių 
miestui atstatyti. Nuo griu
vėsių apvalyta 24 tūkstan- 
tainių metrų prieplaukų ir 
pastatyta šeši dideli sandė-Francija uždaro siena su T. . _.A . .. ...

fašistine Ispanija. Ji kviečia Į0 persikehmo laivų 
prie nutraukimo ryšių Angli- (femes), 12 šimtų namų, 
ją ir Jungtines Valstijas.. So- pravesta 50 kilometrų van- 
vietų Sąjunga niekados netu- dens vamzdžių,vietų Sąjungą niekados netu- dens vamzdžių, atsteigta 
rėjo diplomatinių ryšių su garvežių taisymo stotis 
Franco budeliais. Francija Klaipėdos* geležinkelių maz- 
imasi teisingos politikos. Ame- ge, taipgi atstatyta mokyk- 
rika ir Anglija turėtų pasekti 
ją. ★ ★ ★

Abejotina, kad Anglijos “so
cialistai” išdrįstų kiek kiečiau 
veikti prieš Ispanijos fašistus. 
Dalykas tame: anglai impe
rialistai kontroliuoja Ispanijos 
kasyklas ir nemažai fabrikų.

los, teatrai, ligoninės ir 
vaistinės.

Dabar daugelis laivų iš
krauna savo krovinius Klai
pėdos uoste.

Nemuno Laivininkystė
Garlaiviai Nemunu per

Wall atryto milionieriai taipgi 
turi ten įdėję kapitalo. O jie 
bijo, kad Ispanijos liaudis ne
paimtų pati reikalus tvarkyti.

simc-i 
krovini

s daugiau įvairių 
negu buvo planuo-

Amerika, A n g lija ir 
Francija turėtų paskelbti 
pageidavimą, kad Franko 
pasitrauktų iš vietos ir kad 
netrukus būtų sudaryta lai
kina Ispanijos valdžia ir 
kad ta valdžia paleistų vi
sus politinius kalinius ir pa
ruoštų laisvus pastovios val
džios rinkimus.

Kita amerikinio siūlymo 
dalis sako: .

Anglija, Ame rika ir 
Francija turėtų parodyti Is
panijos žmonėms, kad nors 
jos pageidauja tokių atmai
nų valdžioje, tačiaus jos ne
turi intencijos tiesiogįųiai 
kištis į vidujinius Ispanijos

Amerikos valstybės de- 
partmentas taipgi siūlo, kad 
Jungtinės Valstijos, Anglija 
ir Francija paskelbtų, ko
kiais būdais Franko padėjo 
fašistinės Asies karui prieš 
talkininkus, ir kad atsi
šauktų į Franko, raginda- 
mos' jį pasitraukti iš Ispani
jos valdžios.

Žinia apie tokius Ameri
kos siūlymus gauta iš ne
oficialių, bet patikimų šal-

Francijos valdžia reika
lauja, kad Jungtinės Valsti
jos ir Anglija sutraukytų 
d i p 1 o m a t i j os ryšius su 
Franko diktatūra. Kartu su 
šiom dviem šalim Francija 
taipgi sutraukytų santykius 
su franko.

Žymūs Amerikos Piliečiai Šaukia 
Tuoj Sutraukyt Ryšius "su Franko 
Ir Pripažint Ispanų Respubliką
New York. — Vadai as

tuonių nacionalių organiza
cijų trečiadienį kreipėsi į 
prezidentą Trumaną su at
sišaukimu, kad tuojau su
traukytų ryšius su fašisti
ne Ispanijos Franko valdžia 
ir pripažintų Ispanijos Res
publiką.

Tą atsišaukimą į Truma
ną pasirašė Philip ‘Murray, 
CIO unijų generalis pirmi
ninkas; Elmer Benson, Vi- 
sašališko Piliečių Politinio 
Komiteto pirmininkas; Jo 
Davidson (didis meninin
kas), pirmininkas Nepri
klausomojo Pilietinio Me
nininkų, Mokslininkų ir

P r o f e s i o nalų Komiteto; 
Freda Kirch way, Nation 
Sąjungos pirmininkė; Hen
ry A. Atkinson, Bažnytinės 
Taikos Sąjungos sekreto
rius, ir kt.

Jie ragina Jungtines Val
stijas sumegst ryšius su Is
panijos Respublikos valdžia 
užsienyje, nepiršt laikino
sios valdžios po Franko, bet 
pripažint esamąją trėmime 
dabartinę respublikos val
džią.

I s p a n i j os Respublikos 
prezidentas Diego Martinez 
Barrios ir jos premjeras 
Jose Girai dabar apsistoję 
Franci jo j.

London. — Anglijos val
džiai nepatinka Franci jos 
reikalavimas tuojau sutrau
kyti ryšius su Franko dik
tatūra Ispanijoj. Anglų val
dovai neigia ir Francijos 
skundą Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai prieš 
Franko. Anglija reikalauja 
aiškiai pabrėžt, kad nei ji, 
nei Amerika, nei Francija 
nesikiš į vidujinius Ispani
jos reikalus; tik tuomet, 
girdi, Anglija sutiks su Am
erikos atsišaukimu į Fran
ko, kad jis pasitrauktų iš Is
panijos valdžios.

f

Demokratinis Kandida- 
tas Argentinoj Gauna 

Daugiau Balsų
Buenos Aires, Argentina. 

—Suskaičius balsus 104-se 
rinkimų apskričiuose, pasi
rodė, jog 9,389 piliečiai bal
savo už dr. Jose Tamborinį, 
demokratinių žmonių kan
didatą į prezidentus, o Pe
ronas, dabartinis Argenti
nos diktatorius ir fašistų 
kandidatas į prezidentus, 
gavo 6,207 balsus. Bet vis 
tai dar menkas visų balsų 
nuošimtis.

Praeis kelios savaitės, iki 
visi balsai galėsią būt su
skaičiuoti.

i_____ ._________ ___

Trumanas, Hoover is Ra
gina Užsiveržt Diržus
Washington. — Prezi

dentas Trumanas atsišaukė 
į amerikiečius, kad mažiau 
valgytų-, idant liktų maisto 
badau j an tiems užsienyj 
žmonėms pastipti. Į ar
čiausius sau padėjėjus šel
pimo darbe Trumanas pasi
kvietė buvusį prezidentą 
Hooverį, ’alkinimo specialis
tą praeitame krizyje. Tru
manas nekvietė nei vieno 
darbininko ar farmerio.

žvejyba po Ledu
Per kelias dienas prižve- 

j'ota tuzinai tonų žuvieš iš 
po- ledo Kauno, Utenos ir 
Zarasų apskričiuose.

švietimo Dalykai
Vilniuje atsidarė kores

pondentiniai kursai jau bai
gusiems privalomąjį moks
lą mokytojams pradinių 
mokyklų ir gimnazijų. Tuos 
kursus ’duoda Valstybinis 
Pedagogijos Institutas Vil
niuje. Šiuos kursus ima 
jau daugiau kaip 200 moky
tojų.

Kauno Teatro Sukaktis
Minima 20-metinė sukak

tis Kauno Valstybinės Ope
ros, Baleto ir Dramos Te-

tyta daug fdtografinių ir 
braižytų paveikslų.

Tarybinių žinių Biuras

Tai Fašistai Ruošia Chinų 
Demonstracijas prieš 

Sovietų Sąjungą

Chungking, Chinija. — 
Chinų komunistai išleido 
pareiškimą, parody darni, 
jog šimtaprocentiniai f ašis-' 
tai, kartūs demokratijos 
priešai suruošė vadinamas 
chinų studentų demonstra
cijas prieš Sovietų Sąjungą.

Teisme Parodoma, kaip Na-' 
ciai Žudė ir Marino Lietuvos 

Ir Rusijos Piliečius

Number g.—Teisme prieš 
nacius karinius kriminalis
tus Abrahamas Suzkever 
paliudijo, jog naciai išžudė 
pusę Vilniaus žydų, arba 
40,000. Kiti liudytojai paro
dė, kaip naciai badu marino 
ir žudė i’usus ir lenkus.

Radijo Vairuojami Lėktuvai Bus 
Siunčiami j Atominių Bombų 

Išbandymus ant Karo Laivų
’ Roswell, New Mexico. — 

Amerikos karininkai su ma
žais radijo prietaisais dvie
juose “džyp” aūtomobiliuo-

aukštyn ir vėl nuleido že
myn didžiulį bojnbanešį 
B-17, be ;iokię žmogaus

bombanešyje. Tie radijo 
prietaisai buvo dėžutėse tik 
8 colių ilgio ir 5 colių plo
čio.

vus vien tiktai radijo pa
galba yra daromi tam, kad 

(Tąfca 5-me pusi.)

Washington. — Republic ] 
konas senatorius Vanden- : 
berg, neva raportuodamas | 
senatui apie Jungtinių Tau
tų Organizacijoj susirinki* 
mą Londone, ypač reikala
vo, kad Amerika laikytųsi I 
kietos politikos prieš Rusi-' 
ją, ir pasakojo, kad niekas, . j 
girdi, nežino, ko Rusija šie- 
kia. Sykiu Vandenbergas 
ragino Ameriką imti į savo 
rankas “moralę vadovybę uj 
pasaulyje” ir smerkė Sovie- 
tus už tai, kad sovietiniai | 
delegatai Jungt. Tautų su
sirinkime užtarė Indonezi- < 
jos ir kitų kolonijų žmones. 
Tačiau Vandenbergas, vie
nas iš amerikinių delegatų 
tame susirinkime, pripaži
no, kad svarbiausias veiks
nys pasaulinei taikai išlai- | 
kyti yra sutartinė tarp Am
erikos ir Sovietų Sąjungos, 
Jis pareiškė viltį, kad gali- 
ma būtų išlaikyti tą sutar
tinę.

69 Negrai Traukiami 
JLynčišką Baltųjų 
Užpuolikų Teisiną
Columbia, Temt. — Tap0 

suimta ir lynčiškam teismui 
laikoma 69 negrai už^ tai, 
kad įvyko muštynės tarp 
baltųjų užpuolikų ir negrų. 
Muštynės kilo iš to, kad bal
tasis radijo taisytojas su
spardė negrę Grace Steven- 
sonienę, atnešusią radiją 
pataisyti. Jos sūnus James 
C. Stevenson, karo vetera
nas, gynė savo motiną. Tuo
met susibūrė kukluxines 
baltųjų govėdos ir ėmė 
mušti ir žaloti negims vy
rus, moteris ir vaikus visa
me mieste. Tuo pačiu laiku 
policininkai ir milicininkai 
su kulkosvaidžiais ir šautu
vais leidosi į ablavas prieš 
negrus, nepralenkdami nė 
vieno tų žmonių namo.

ORAS: — Bus šilčiau.

Lenkai ir Baltai Bėgliai 
Plėšia, Žudo Vokiečius

Munich, Vokietija. — Pa
bėgėliai, daugiausia lenkai 
ir baltai (lietuviai, latviai, 
estai), persirengę vogtomis 
karinėmis amerikonų uni
formomis, užpuldinėja civi
lius vokiečius Bavarijoj, 
plėšia gyventojų turtą, žu
do juos ir žaga vokiečių 
moteris ir merginas, kaip 
pranešė Overseas žinių 
agentūra vasario 26 d.

90 nuošimčių tų krimina
lių darbų atlieka (fašisti
niai) lenkai ir baltai, kurie 
atsisakė grįžti namo dėl po
litinių priežasčių arba iš
trūko iš vadinamų benamių 
stovyklų, sakė tam kores
pondentu^ Bavarijos polici
jos viršininkas Godinas.

rijoj buvo nužudyta 99 ci
viliai vokiečiai, mėginta nu
žudyt dar 51; padegta 124

namai, išžagta 105 moterys 
bei merginos ir pądaryta 
3,826 plėšimai. Pabėgėliai 
atliko 90 iš kiekvieno Šimto 
tų nedorybių.

N e n a u d ė liai turi savo 
gūštas Bavarijos kalnuose. 
Jie, susidėję į 5 iki 15 vyrų 
saikas, užpuldinėja ramius 
gyventojus, grobia žmonių 
maistą ir kitus daiktus, iš
plėšia net automobilius ir 
motorinius dviračius.

Vokiečių policija nedrįs
ta jų areštuoti ar šaudyti, 
nes laiko juos Amerikos ka- , 
reiviais.
ANGLAI“MAŽINS SAVO 
ARMIJĄ INDONEZIJOJ?

New Delhi, vas. 28. —An
glų komandierius Indijoj 

A 1 • 1 1 1 * • V i Igen. AucmniecK sake, jog si 
penktadienį anglai pradėsią 
traukt savo indėnus karei
vius iš Indonezijos.
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

hile Lithuanian pro-Nazi j John Orman, described the 
i in this country types and politics of the Lith

uanian DP’s.
It is an old story. Collaborat

ors with the Nazis are trying 
to escape punishment for the 
crimes they committed against 
their own countrymen.. They 
yell “red terror” to cloak their 
own shady dealings.
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Didelis Medicinos Laimėjimas
Seniau?7po karų užviešpataudavo epidemijos,— bai

sios ligos. Po Pirmojo Pasaulinio Karo vien influenza 
užsmaugė pasaulyj 22,000,000 žmonių!

Dabar United Nations Relief and Rehabilitation Ad
ministration (UNRRA) praneša, kad mokslas ir tvar
ka nugalėjo ligų epidemiją. Influenza suvaldyta; yra 
kiek sergančių Anglijoj, Belgijoj ir anglų okupuotoj Vo
kietijos dalyj, bet nedaug.

Karštligė, kuri buvo seniau baisi žmonėms rykštė, 
dabar tiek suvaldyta, kad amerikiečių okupuotoj zonoj 
buvo tik keturi susirgimai. Amerikos daktarai užmuša 
jos perus su pagalba DDT.

Rytų ir Centralinėj Europoj, kur taip baisiai naciai 
nuteriojo, taip pat ligų epidemija suvaldyta. Sovietų 
Sąjungos sveikatos skyriai karštligei kelią pastoja, nau
dodami SK9 miltelius ir visur įvesdami tvarką ir versti- < 
na švarą.

Škarlatina pasireiškus Švedijoj ir Danijoj, bet ne
pavojingame laipsnyje, o rauplės pasirodė tik Ita
lijoj. Pavojingiausias žmonių priešas yra, tai džiova. 
Ji šienauja aukas Graikijoj, Italijoj ir dalinai Jugosla- | 
vijoj. Bet prieš šį priešą kova tai kova prieš vargą, 
skurdą ir nedateklių! Bendrai, medicina, sveikatos sky
riai, Jungtinių Tautų vyriausybių rūpestingumas išgelbės 
milionus, o gal ir dešimtis milionų žmonių nuo epidemiš
kos mirties.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

While Lithu
politicians in this country 

are shedding bucketfuls of tears 
for Lithuanian DP’s as victims 
of “red terror,” the “victims” 
themselves admit that they are 
not so innocent.

So-called displaced Balts at 
a camp at Telltower Dam
strasse in the American occu
pied zone of Berlin were inter
viewed recently by Robert 
Gray, correspondent of the 
O/erseas News Agency.

They readily admitted to 
correspondent, that they had 
companied the Nazis out 
their homeland by choice. Their 
greatest complaint against the 
Russians was that the Russians 
had spoiled the profitable busi
ness the DP’s had enjoyed un
der the Nazis.
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Kaip Lietuvos Liaudis Nominavo Savo 
Kandidatus į Tarybas?

Buržuazinėj- demokratijoj kandidatus į prezidentą 
ir kitus viršininkus pastato partijos, — jų suvažiavimai. 
Paskui juos garsina ir piliečius šaukia už tuos kandida
tus balsuoti. Piliečiai jokio balso neturi tų kandidatų 
pastatyme, neigi jie žino apie juos daugiau, kiek kapi
talistų spauda ir agitatoriai pasako.

Tarybinėj demokratijoj pati liaudis ant vietos apta
ria ir pastato savo kandidatus, tuos, kuriuos pažįsta, ku
riuos žino, kuriems pasitiki. Ir rinkimus tvarkanti ko
misija padeda tuos kandidatus, kuriuos liaudis nominuo
ja. Taip buvo visoj Tarybų Sąjungoj, taip buvo pastaty
ti kandidatai ir Tarybų Lietuvoj.

Mes gavome Pravdos ir Izviestijų numerius už sau
sio mėnesį. Ten plačiai aprašomas kiekvienas kandida
tas, jų tarpe yra apščiai žinių ir apie Lietuvos liaudies 
kandidatus. Čia paduosime tik keletą davinių, o kai 
gausime lietuviškus laikraščius, tai plačiau parašysime 
apie atsibuvusius rinkimus vasario 10 d.

Justą Igną Paleckį j Sovietų Sąjungos Aukščiausią 
Tarybą nominavo Panevėžio cukraus fabriko darbinin
kai. Darbininkai aptarė jo kandidatūrą. Inžinierius 
Pamparas tarpe kitko pareiškė: “Lietuvos liaudis gerai 
pažįsta ir brangina draugą Paleckį, kuris pirmoj vie
toj stato liaudies ir socialistinės tėvynės reikalus.” Su
sirinkimas vienbalsiai nominavo Justą Paleckį kandidatu.

M. A. Gedvilą, dabartinį Lietuvos Liaudies Komisa
rų pirmininką į kandidatus nominavo “Maisto” fabriko 
darbininkai.

Jono Margio kandidatūrą išstatė Panevėžio gelžke
liečiai;

Pulkininką V. K. Moteiką nominavo Tauragės mėsos 
kombinato darbininkai; J. M. Bartašiūną nominavo Vil
niaus gelžkeliečiai; P. J. Korecką —■ Vilniaus organizaci
jos; Lietuvos liaudies artistą Kiprą Petrauską ir A. J. 
Sniečkų nominavo Jonavos apskrities piliečiai; šviekšnos 
valsčiaus piliečiai nominavo K J. Bočkų, o Šiaulių mies
to gelžkeliečiai—E. J. Raišytę. Ukmergės piliečiai nomi
navo Vladą Niunką ir Mažeikių apskritis—Praną Vaitie- 
kaitį. Biržų apskrities piliečiai nominavo Bolį Jono Pa- 
žemecką ir Vilniaus apskrities valstiečiai—F. Kovaiievą.

Dabartinį Tarybų Lietuvos apšvietos komisarą Juo
zą Žiugždą nominavo Alytaus apskrities piliečiai. Ir tam 
panašiai.

Tai kur čia tie “burliokai”, apie kurių nominaciją 
šaukė anti-lietuviška spauda? Ir šie rinkimai buvo į vi
sos Sovietų Sąjungos centralinę valdžią, į kurią Tarybų 
Lietuvos piliečiai rinko 25 atstovus į Tautų Tarybą, kaip 
ir rusų, ukrainų ir kitos tarybinės respublikos, ir 10 at
stovų (po vieną nuo 300,000 gyventojų) į Sąjunginę Ta
rybą. .Abi šios Tarybos sudaro vieną Auščiausią Tary
bą arba parlamentą, kaip kad J. V. Kongresas.

Tiesa, Vilniaus gelžkeliečiai'nominavo maršalą Sta
liną, Tarybų Sąjungos prezidentą Kalininą ir kitus žy
mius Tarybų Sąjungos vadus. Bet taip buvo ne vien 
Vilniuje, bet daugybėje kitų Tarybų Sąjungoj vietų. 
Visi rinkimų distriktai norėjo turėti savo kandidatu mąr-. 
salą Staliną, bet jis visur negalėjo kandidat&oti. Mar-: 
šąląs Stalinas kandidatavo Maskvoj. ........................

APSKRITIS AR , 
APSKRITYS?

LDS veikėjas Ant. Matu
lis išstoja Tiesoje prieš ra
šymą apskritis užuot (seno
viškai) “apskritys.”

Mūsų spaudoje dar vis 
dažnai rašoma apskritys 
(apskričio),—vyriškos gim- 
ties, — bet Lietuvos spau
da jau senokai tai rašo aps
kritis (apskritis, apskrities; 
panašiai, kaip praeitis, da
bartis, ateitis, ir tt.).

Tiesa pastebi: “taip da
bar rašo visi Lietuvoj ir už
sieny išeiną laikraščiai, 
dėl ir ji, Tiesa, nenori 
jų atsilikti.

Mums taipgi rodosi, kad 
mūsų korespondentai, 
laipsniui, gražiai sau, pra
tintųsi rašyti apskritis, o ne 
“apskritys.” Vienaip> ar ki
taip, jei mes norime kiek 
nors kalboje progresuoti, 
tai privalome mokytis iš 
Tarybų Lietuvds spaudos. 
Daug ko turime iš jos mo-

” to- 
nuo

pa-

Beje, Lietuvos spauda ra
šo cigaretės, o ne “cigare- 
tai,” kaip mes kad tebera
šome.

Sąjungoj ji buvo įsileista 
visur: fabrikuose, teatruo
se, muziejuose1 ir kitokiose 
įstaigose, tiek Maskvoj, tiek 
Leningrade. Jos laiškas pil
nas entuziazmo, nes kur tik 
ji Tarybų Sąjungoje žengė 
žingsnį, ten žavėjosi.

Mes čia pacituokime tik 
keletą jos laiško sakinių, 
kurie gražiai apibūdina jau
nos amerikietės pažiūrą 
link Tarybų Sąjungos. Štai 
keli žodžiai apie žmones:

“Rusų vaikai toki draugiš
ki ir mandagūs. Mes įsimylė
jome į juos. Geriausiai man 
patinka Rusijoje — žmonės. 
Jie yra labai puikūs, papras
ti, be nudavimų, sunkiai dir
bą, ir visuomet besisiekią 
gražesnio gyvenimo ne tik 
sau, bet y.isięms kitiems. Jie 
viską vertiną ne pagal dole
rius arba centus, bet pagal 
tai, kaip geriau pažinti me
ną ir kultūrą. . . ” >

Apie pačią*, santvarką:
“Džiaugiuosi, kad aš ma

žai žinojau apie Tarybų Są
jungą pirmiau, negu aš jpn

nuvykau, kadangi tai nelei
do man susidaryti jokių prieš 
šį kraštą prietarčių (preju
dices). Valdiška sistema čia 
nedaug kuo skiriasi nuo mū
sų (amerikiečių), bet dauge
liu požvilgių ši sistema ge
resne — pav., užtikrinimas 
kiekvienam piliečiui moky
mosi progų. Rusijoj dar yra 
biednų žmonių, tačiau jie 
tiek daug pasiekė bėgyj pa
starųjų 20 metų, kad dar už 
20 metų, aš manau, gyveni
mo lygis čia bus pakilęs ne
paprastai aukštai...”

Šitaip rašo amerikietė 
mergina, apsilankiusi Tary
bų Sąjungoj, — mergina, 
vykusi ten be jokių prietar
čių tam kraštui.

Jei lietuviškas kryžiokas 
jos laišką paskaitytų, tai 
vargiai jis?, galėtų išlaikyti 
nesprogęs. Turime. atsimin
ti, kad lietuviški kryžiokai 
šiandien pradėjo žemiau
siais žodžiais purvinti visą 
rusų tautą. Tūli jų jau ne- 
bevadina rusų rusais, bet 
“maskoliais” arba “burlio
kais” ! >

Strangely enough, most of 
the occupants were able to gain 
admission to the Telltower 
Damstrasse by saying the ma
gic words:
__“Z got along all right with 
the Nazis until the damned 
Russians came along and broke 
everything up.”

Many of the occupants freely 
admitted that they chiefly fear
ed the Soviet authorities be
cause they would be punished 
for their misdeeds.

When asked how they were 
able to prosper, under the Nazis, 
they said:

“The Germans paid well for 
services rendered.”

Though most of them were 
reluctant to explain what ser
vices, others admitted having 
held public office* under the 
Nazis.

It has been learned, 
while, that friends of 
criminals in the United 
are whipping a new organiza-’
tion into high gear. This group, 
which consists of all the anti- 
Soviet organizations amongst 
national groups in this country, 
met in Pittsburgh last Sdnday.

It was reported to have 
adopted a typical Nazi pro
gram. The program, though not 
yet announced publicly in the 
press, will consist of:

1. To help all anti-Soviet go
vernments and anti-Soviet for
ces in Europe.

2. To conduct a campaign 
against (Communists in 
United States.

3. To render all possible 
to the displaced persons 
over the world.

the

aid 
all

Naziism was smashed. Poi
son tongued Goebbels perished 
in the ruins of the world’s 
greatest empire of hate. The 
Nazi song is ended. But the me
lody, — the infamous Red Bo
gey used so effectively by Hit
ler — still lingers on.

From France comes word that 
on March 1 the French govern
ment will close the French- 
Spanish border. For some time 
now the continued existence of 
the Franco regime in Spain has 
been a thorn in the side of a 
wprld whiph has announced its 
intention to rid itself of every 
vestige' of fascism. The move of 
France is a step in the right 
direction. It forces the hand of

Mr. Gray’s . disclosure is 
nothing new. Drew Middleton 
had made similar revelations in 
the New York Times. Many 
G. I. ’s who were in Germany
and had met these DP’s had of Great Britain and the Unit- 
made like charges. A recent se
ries of articles, the last of 
which appeared in yesterday’s 
edition of Laisve, written by

470 NAUJŲ NARIŲ 
SUSIVIENIJIMUI

Rašydama apie Lietuvių 
D a r b ininkų Susivienijimo 
vajaus eigą, Tiesa žymi, kad 
iki šiol jau 23 kuopos išpil
dė savo kvotą, kuri joms 
buvo nuskirta vajaus pra
džioje.

Tik 23 kuopos — perma- 
žai! Šiuo laiku jau turėjo 
bent pusė -LDS kuopų tai 
padaryti. Toliau:

“Nuo vajaus pradžios vi
so turime 470 naujų narių. 
Bet tik du mėnesiai vajui be
liko — kovas ir balandis. 
Mes turime pasiekti nors 600 
naujų narių.

“Laikas visiems vajinin- 
kams daug smarkiau padir
bėti. Laikas toms kuopoms, 
kurios dar neturi naujų na
rių, per tuos du mėnesius įra
šyti nors po porą naujų na
rių. O tai galima padaryti,' 
jeigu tik . būtų pasistengta.”

Per sekamus du mėne
sius, jei tik būtų dėta pas
tangų, galima įrašyti į LDS 
dar 470 naujų narių.
WORCESTERIETe ta- 
rYbų sąjungoj

Vienas geras mūsų skai
tytojas iš Worcester™ pri
siuntė vietos angliško dien
raščio Worcester. .Eyenirig 
Gazette (š/ m/- vąsaHo-19 
d.) iškarpą srn laišku, rašy
tu p-lės Elizabeth. Green’iū- 
tės, žinomų’ Worcestėryj' 
gyventojų dukters:

Paminėtoji mergina, rašo, 
iš Londono po to,- kai ji grį- 
Žo iš Tarybų. Sąjungos. Tar,’

Šalpos Darbas Lietuvoj
voj” (1945 m. gruodžio 8 d. 
laidoj), kad gruodžio mėne
sį eina šalpos vajus pačioj 
Lietuvoj. “Tėvynės gynėjų 
šeimų globa Tarybų Sąjun
goje yra sutvarkyta įstaty
mu — joms skiriamos pa
šalpos, pensijos ir tt. Ta
čiau sugrįžusiems tėvynės 
gynėjais, tėvynės, karo in
validams ir karių šeimoms 
neturi pasilikti abejinga ir 
visuomenė — visų mūsų 
pareiga ■ visokeriopai pa
remti tuos, kurie už visų 
mūsų reikalus kovojo, pa
remti be globos pasilikusias 
jų šeimas. r

“Gruodžio mėnesį visoje 
Tarybų Lietuvoje praveda
ma piniginė - daiktinė rink
liava. Rinkliavos metu iš 
visuomenės surinktos aukos 
—pinigai, drabužiai, avaly
nė, indai ir kiti daiktai, — 
bus skiriamos materialinės 
pagalbos reikalingiems tė
vynės karo invalidams, žu
vusiųjų kare su banditizmu 
šeimoms ir karių šeimoms.”

Vadinasi, patys Lietuvos 
gyventojai, turį bent kiek 
didesnio ištekliaus, prašo- 
mi-raginami paremti tuos, 
kuriems reikia labiau. . O 
šelpimų būduose nurodoma,, 
jog ‘(nemažos paramos tė
vynės gynėjams; ir jų šei
moms gali suteifti n\įvai- 

Bet toji ■''pa^ą-’* ^įos’: kultūrines bei?švietimo 
' "organizacijos, organizuoda

mos koncertus, spektaklius, 
kino seansus, paskaitas ir 
kt, ir jų pajamas skirdamos

Daugelis Amerikos lietu
vių dar vis nepajėgia ats
kirti tarybinėj Lietuvoj esa
mos socialistinės santvar
kos nuo buvusios buržuazi
nės santvarkos. Dažnai dar 
sutiksi lietuvį, kuris be gi
lesnio apmąstymo drįsta 
teigti, jog, tarybinėj Lietu
voj pašalpą gaus tie, kurie 
daugiau turi, o ne tie, ku- 
riettis labiau reikia. .

Taip sprendžianti žmo
nės prisimena “anuos lai
kus,” kai Lietuvoj viešpata
vo buržuazija, kai po pir
majam pasauliniam karui 
gavo pašalpą pirmieji val
džios tarnautojai, šiokie to
kie vadai ir... ištikimosios 
davatkos..

Dabar, reikia atsiminti, 
Lietuva tvarkosi nebe taip, 
kaip tvarkėsi anuose laikuo- 

, se. Dėlko gi dabar randasi 
tiek daug pabėgėlių, kurie 
kurie užsieniuose gvolta rė
kia prieš tarybinę santvar
ką? Dėlko gi ta visa baise
nybė skelbiama apie Lietu
vos vidujinį gyvenimą? O 
gi ne dėlko kito, kaip tik 
dėlto, k&cį tenai nebe ta 
santvarka, kurioje būtų šel
piami tie, kurie turi, o ne 
tie, kuriem labiau reikia... 
y Amerikos lietuviai parė
mė Lietuvos žmones per 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Kbhiiifete> ‘ 
ma, M.pal^ginūs įsu į; težai' 
esančiu reikalų, <. yra- visai 
maža,;visai nežymi. Ir štai 
skaitome “Tarybų Lietu-

ed Statęs. Will we continue to 
pussyfoot around with the 
Franco regime? Or will we take 
a position that will send fas
cism in Spain crumbling? Not 
much that Great Britain nor 
we have done to date indicates 
where we will go.

rinkliavos fondui.” Ūkinės 
o r g a n i z a ci jos ir įmonių 
įstaigos galėtų padėti karių 
šeimoms apsirūpinti mal
komis, valstiečiai — galėtų 
padėti žemės ūkio produk
tais: mėsa, grūdais, bulvė
mis, daržovėmis ir kt.

“Apgaubkime tėvynės gy
nėjas ir jų šeimas savo mei
le ir šilima, nes jie yra to 
verti: jie, nesigailėdami jė
gų ir gyvybės, grūmėsi su 
žiauriausiuoju visų laikų 
priešu — hitleriniais grobi
kais, padėjo iškovoti Per
galę ir atnešė mums lais
vę.”

Nėra abejonės, kad šal
pos vajus pačioj Lietuvoj 
buvo gražiai atjausta? ir 
reikalingi paramos — buvo I 
paremti. Tačiau nereikia 
užmiršti, kad šalpa ir para
ma tebėra ir bus dar ilgai 
reikalinga.. Amerikos lietu
vis dėlto, a t jaučiąs savo 
brolius Lietuvoje,' te kiek
vienoje progoje ištiesia pa
ramos ranką!

St. Jas-—nis. į This columnist recently fin- 
.__________ ished reading “the Great Con-

the secret war

In the meantime, reports 
from Argentina seem to indi
cate that Col. Juan D. Peroris 
followers, may take a page 
from Franco’s handbook.
..If their candidate is not de
clared elected, Peronists are 
reported to be planning a 
march on the nation’s capital. 
They follow the theory that we 
must win one way or the other. 
If the people do not'elect Pe- 
ron by democratic means, then 
uw shall see that our candidate 
is president by any means.

Readers who follow the Eu
ropean political scene will note 
a continued swing leftward. 
Tffis swing is apparent in the 
colonial world also. The trend 
is in part due to the damage 
done to the capitalist economy 
during the. war. But to the 
most part it is due to the'fire 
and spirit of liberation which 
has been released by the war. 
Peoples who have liveU through 
the horrors of five years of 
war want something better 
than the old state of things.

. Kas tik puikiai vykdo tą, ' sPiraclJ
ką mes /labiausiai vertina-, Soviet Russia. On sale
me, tas mums išrodo hero
jumi.

Jonathan Swift.* * *
Meilė, draugiškumas, pa

garba niekuomet nesujungs 
žmonių taip drūčiai, kaip 
sujungia bendra kam nors 
neapykanta.

Anton Ravi, čechov.

now in all leading bookshops, 
this book is a document that 
every peace loving citizen 
should read. "

Its great value is that it 
ties the strings of countless in

ternational intrigues into one 
continuous thread, showing how 
the anti-soviet conspiracy cul
minated in the Second World 
War.

h
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Neapykantos Sklei-
yra bjaurūs priešai.

3. “Remk nuskriaustą 
Lietuvą ir jos vaikus pagal 
savo išgalę.”

Taip. Visi Amerikos de
mokratiniai lietuviai taip 
daro. Jie gausiai remia nu
skriaustą Lietuvos liaudį.

Bet jūs, kurie šiuos “pri
sakymus” išleidot, .neremia- 
te Lietuvos liaudies. Jūs 
remiate tuos, kurie nubėgo 
pas savo “apiekūną” Hitle
rį, ir tuos, kurie dabar ne
nori grįžti į Lietuvą. Tai 
jūsų plauko žmonės. Jūs 
suvadžiojate parapijoms.

4. “Gerbk Lietuvą taip, 
kaip savo motiną, nes jei
gu ne ji, tai tu nė saulės 
nebūtum matęs.”

Demokratiniai Amerikos 
lietuviai gerbia Lietuvą 
taip, kaip savo motiną. Bet 

’ jūs, kunigai, smetonininkai 
ir grigaitiniai taip nedaro
te. Jūs prakeikiate Lietu- 

(Voj likusius žmones tik to
dėl, kad jie bando savo rėi- 

| kalus taip tvarkyti, kaip 
jiems atrodo geriausia. O 

’ nors 
Afrikoj ar kitose pelkėse 
įkurti “Naują Lietuvą”, bi
le tik būti valdonais.

5. “Neik į komunistų pa
rengimus ir jų tikietų ne
pirk, nes su tavo centais 
bus žudomi mūsų broliai 
Lietuvoj.”

Man atrodo, pagal jų 
skelbimus, kad Stalinas iš* 
trėmė ir sušaudė lietuvius, 
tai kaip ten dar ir toliau 
“bus žudomi mūsų broliai?” 
Juk pagal jūs rašymą, ten 
nėra likę nei vieno lietuvio, 
tik maskoliai gyvena. Kada 
jūs melavot? Žinoma, vi
suomet! Tai jūsų profesija 
meluot.

6. “Šalinkis nuo komunis
tų kaip nuo barškančios gy
vatės, nes jie pražudys ta
vo teises ir tavo laisvę.”

Dar iki šiol komunistai 
niekeno teisių nepražudė. 
Bet kunigija Ispanijoj ir ki
tur labai daug žmonių iš
žudė, ir dar katalikų, ku
rie pradėjo mąstyti apie sa
vo gyvenimą, čionai ant že
mės. Kurie tik yra skaitę 
Ispanijos žmonių gyvenimą, 
tie aiškiai žino.' Knyga “In
kvizicija” yra pilna faktų.

“Barškančios g y v a t ės” 
primetimas komu nistams 
neatitinka faktams. Bet 
tiems, kurie šitaip rašė, tai 
šiur, šimtu nuoš. tinka.

7. “Būk teisingas, o vogt 
palik bolševikams.”

Vogimą galima visaip^ iš
aiškinti. Tūli užpuola as
menį su revolverių rankoje 
tamsoj ir atima, ką jis tu
ri. Kiti išmislija visokios 
rūšies skymus ir apvagia 
žmogų-nes, prižade darni 
jiems dangaus kampą po 
mirties. 'Vagystes skirtu
mą palieku spręsti skaityto-

•f — ♦ ♦dejai
13 d. šio mėnesio laiška- 

nešis atnešė laišką. Atplė
šiau konvertą, kuriame ra
dau: eilėrašti,- niekinantį 
demokratinių Amerikos lie
tuvių judėjimo darbuotuo
ju - veikėją L. Prūseiką ir 
plakato formos “Dešimts 
Prisakymų Lietuviams.”

Abu tie kaval-kai “apšvie- 
tos” yra desperacijon įpuo
lusių asmenų rašyti. Kaip 
matyt “Drauge” spausdin
ti. Tame “Drauge,” kuris 
turi Kristaus mokslą skleis
ti. Bet vietoj to, jame yra 
skleidžiama ne tik šlykš
čiausi melai, bet didžiausia 
neapykanta prieš tuos žmo
nes, kurie nesiduoda už no
sių vedžioti.

Kaip pasirodo, kunigai,' 
negalėdami pavapi jonų ap
šviesti su “Dešimt Dievo 
Prisakymų,” skleidžia “De
šimts Prisakymų Lietu-1 
viams.” Tą jų bjaurią, ne- į 
švarią propagandą siuntinė-

jams.
8. “Bolševikų raštų bei jų 

laikraščių neskaityk, nes jie 
bjauriai meluoja apie tavo 
ir tavo artimą.”

Dar man Lietuvoj bū- 
rtant, 37 metai tam atgal, 
kunigas barė tuos, kurie so- 
cialistiškus laikraščius skai
tė. Man pačiam, čionai, 
Amerikoj, net išrišimo ne
davė už skaitymą “Kovos.”

Dabar lai skaityto jai 
sprendžia, kuris iŠ mūš — 
kunigas ar as—teisingesnį 
gyvenimą vedam. Aš esu 
vedęs, šeimyną sukūriau. 
Tai bus naudinga draugijai 
ir šaliai. Ką kunigas atli
ko? Nagi, atleiskit, turėjo 
provotis valdiškuose teis
muose, kad “apgavo0 gas- 
padinę, kuri buvo susilau
kus ^kūdikio...

Ar tai čia melavimas apie 
“tave ir tavo artimą”?

9. “Nebūk Judošius ir 
Lietuvos neparduok masko
liams dėl savo ypatiško pel
no, kaip kad daro komunis
tai.”

Jokūbo Pasikalbėjimas su Radijo Annaunceriu iš Radio Stoties WJBK Detroite

ja Jungtinių Valstijų pas- jūg jau ieškote kur
tu, kur, tikrenybėj, yra pra
sikaltimas prieš šalies įsta
tymus. «

Man rodosi, kad Ameri
kos lietuvių demokratiniam 
judėjimui išeit ant naudos, 
jei tą plakatą atspausdintų 
Laisvėj. Lai visi Laisvės 
skaitytojai mato tą nešva
rią, purviną propagandą, 
kuri skleidžiama iš “Drau
go” pastogės.

Komunistai patys save 
gali apsiginti. Tai ne mano 
reikalas. Bet aš gerai ži
nau iš gyvenimo, kad jiems 
vadovaujant Amerikos de
mokratinių lietuvių judėji
mas išaugo į tokią jėgą, ku
ri įvarė klerikalus į despe
raciją. Demokratiniai lie
tuviai daug aukščiau stovi 
supratime socialio gyveni
mo, negu jų broliai parapi- 
jonai. O kad tas tiesa, tai 
faktai parodo. Demokrati
niai . lietuviai leidžia du 
dienraščiu, vieną dvisavai
tinį ir puikų žurnalą Šviesą. 
Tai organas Literatūros 
Draugijos, kuriai apie sep
tyni tūkstančiai mąstančių 
lietuvių priklauso.

Čionai tenka pagvildenti 
fašistų skleidžiamame la
pely “prisakymai.”

1. “Negarbink Stalino ir 
jo pasekėjų, nes jie pražu
dys Lietuvą.”

Pirmiausia reikia pasa
kyt, kad Stalinas komunis
tų tarpe, ir visų mąstančių 
lietuvių tarpe, yra žmogus, 
kuris einar pareigas jam už
dėtas, kad daugumos žmo
nių nutarimus pildžius, jų 
reikalus apgynus. Kas link 
jo pasekėjų Amerikoje—jie 
Lietuvos nepražudys, nes 
jie jos neturi ir joje negy
vena. Lietuvos žmonių yra 
reikalas rūpintis Lietuvos 
likimu. Lietuva priklauso 
tiems lietuviams, kurie jo
je gyvena, o ne tiems, kurie 
Chicago j, Clevelande, New 
Yorke ar Baltimorėj gyve
na.

2. “Jeigu negali pagelbė
ti Lietuvai atsikratyti ko
munistų jungo, tai jos neže
mink.”

Nejaugi visa Lietuvos 
liaudis, kurią išaugino ir iš
mokino kunigai, virto ko
munistais? Jeigu jau taip, 
lai jiems Dievai padeda jų 
reikalais rūpintis. Jau jeigu 
kas Lietuvą pažemina, vi
siems yra aišku, tai kuni
gai, smetoniniai, grigaiti
niai ir tie visi, kurie remia 
pabėgėlius iš Lietuvos. De
mokratiniai Amerikos lietu
viai visokeriopą paramą 
duoda Lietuvos liaudžiai. 
To tik nemato tie, kurie jos

Lietuvą kas būt pardavęs 
“maskoliams”. Bet yra la
bai daug įrodymų, kad Lie
tuva net Hitleriui buvo par
duota. Ir visi pardavikai 
bėgo į Hitlerio gūštą, kuo
met Sovietų Sąjungos Rau
donoji Armija, kurios dali
mi ir lietuviai kariai yra, 
vijo ir muse iš Ostlando.

10. “Mylėk Lietuvą visa 
savo širdimi, visa savo sie
la, visu savo protu,. viso
mis savo jėgomis, mylėk ją 
taip, kaip pats save!”

Taip, reikia mylėt savo 
gimtinį kraštą. Tas jau 
aišku visiems. Betitie, ku
rie šitą prisakymą rašė, — 
prakeikia Lietuvą ir jos 
liaudį tik dėl to, kad jie ne
gali jos valdyt taip, kaip 
valdė prieš karą ir prie Hit
lerio, ; kur buvo Lietuvos 
vardas visai panaikintas. 
Lietuva tada vadinosi Ost- 
landu. Įsitėmikite: niekad 
tada jūs nematėte, jokių 
plakatų ar surengtų prakal
bų prieš Hitlerį. Hitleris ir 
jie—tai vienas ir tas pats. 
Bet dabar, kada Lietuvos 
liaudis pradėjo tvarkytis 
saVo gyvenimą kaip didžiu
mai patinka, tai jie rėkia 
išsižioję iki ausų.

Demokratiniai Amerikos 
lietuviai myli Lietuvą taip, 
kaip patys - save. Jie, nors 
didžiumoj sunkaus darbo 
žmonės, bet jau sugebėjo 
pasiųsti Lietuvos liaudžiai 
arti trijų šimtų tūkstančių 
dolerių vertės visokių reik
menų. Ir dar to negana. Jie 
siųs dar daugiau. Jie pasi
žadėjo sukelti iki 30 tūks
tančių dolerių ir nupirkti 
Lietuvai, jos žmonėms įtai
sus dėl gydymo tų Lietuvos 
sūnų ir dukrų, kuriuos pa
lies nelaimė. ’ Tai tokia yra 
meilė Amerikos demokrati
nių lietuvių jų tėvų kraš
tui Lietuvai. Pr. Jo-nis.

Vasario 10 d., 1910, Detroit, 
Mich.

(Atsidaro durys, įeina Jo
kūbas)

Jokūbas (įėjęs):— Good 
morning everybody.

Announceris:—O,' sveikas, 
Jokūbe! Senai tave bema
čiau. Gerai, kad atėjai, tik 
bėda, kad neturime daug 
laiko pasikalbėjimui.

Jokūbas:—Aš daug ir ne
kalbėsiu, atėjau su, labai 
svarbiu reikalu,. aš noriu 
padaryt biznį su tavim.

Announceris: — Mažu ką 
nors ir galėsime padaryt. 
Bet pirmiausia pasakyk, 
kur tu buvai, kad taip ilgai 
tavęs nemačiau?

Jokūbas:— Pirmiausia aš 
bandžiau važiuot Lietuvon, 
bet nepasisekė.

Announc.: — O kodėl gi? 
Ar kelio negalėjai surast?

Jokūbas: — Ne kelio, bet 
šipkortės neparduoda, ir 
dacol. Sako, negalima da
bar važiuot, laivu nėra ir7 v i

taip toliaus.
Announceris:—Betgi va

žiuojant užrubežin' neuž
tenka vienos šipkortės, rei
kia turėt valdžios išduotas 
pasportas, kad galėtum su
grįžt.

Jok.: — Nevermai! Man 
nereikės sugrįžt.

Announceris:—Tai ką gi 
tu manai veikt Lietuvoje?

Jokūbas: — Aš būsiu Lie
tuvos prezidentas!

Announcers: — Bet gi 
dabar yra prezidentas, val
džia, ir viskas yra tvarko
ma kaip geriausia galima.

Jokūbas: — Toji valdžia 
nebus, mes ją nuversime, ir 
aš būsiu prezidentu.

Announceris: — O kodėl 
gi jums nepatinka dabarti
nė 'Lietuvos valdžia ?

Jokūbas
dalino dvarus bežemiams ir 
m a ž a ž e miams; naujaku
riams duoda pagalbą su
tvarkyt savo ūkius; steigia 
fabrikus, mokyklas ir mo
kina žmones visokių gudry
bių, o ponams nieko neduo
da.

Announceris: — Jei taip, 
tai gerai. Žmonės susitvar
kys ir gražiai gyvens. Jei 
Lietuvos žmonėms patinka, 
tai jie taip ir gyvens, ir 
nei tu, Jokūbe, nei tavo 
frentai negalės jiems padik- 
tuot, kaip jie turėtų gyvent; 
jie tave išvytų iš Lietuvos, 
kad tu nežinotum nei kur 
bėgt.

Jokūbas:
mes su vaisku negalėsime 
Lietuvos atimt iš rusų, tai 
dar sykį važiuosim Wash- 
ingtonan, ^pirksime cibuką 
kokiams nors valdininkui ir 
prašysime, kad jis atiduotų 
mums Lietuvą.

A n nounceris (Juokiasi): 
—Betgi j lis jau pirkote vie
ną cibuką, o Lietuvos vis- 
tiek negavot.

Jokūbas: — Tai tada bu
vo kitokie dalykai; dabar 
pirksime gražesnį cibuką, 
gintarinį ir biskį paauksuo
tą, ir šiūr kad valdininkai 
susigriaudins ir atiduos 
mums Lietuvą.

Announceris:— Cha, cha, 
cha, galite pirkt, nes Bal
tojo Namo dženitoriui. gal 
jau reikalingas naujas Ci
bu kas. .'.

Jokūbas
Nesijuok iš manęs, nes kai 
aš užpyksiu, tai 
kas gali atsitikt.

Announceris: — 
nepyk, Jokūbai, ir 
bėkim apie tokius

- Todėl, kad iš-

Laimėję 4 savaičių streiką su 18 ir % centų daugiau 
mokesties už valandą, šie nariai United Steelworkers 
(CIO), iš pikieto linijų atėjo j liniją priešais laikrodį 
U.S. Steel Co. šapoje, Homestead, Pa., ir laukia vidur
nakčio — oficialčs valandos iš naujo pradėti darbą.
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liktas iš radijo stoties kai
po atsakymas prieš koliones 
ir šmeižtus, kokius išbliovė 
tūlas asmuo iš kitos radijo 
stoties. Mus, t. y., JRadijo 
Kliubą, kaliojo kraugeriais, 
išgamomis ir kitokiais būd
vardžiais; melavo apie Lie
tuvą ir apie gaunamus laiš
kus iš Lietuvos; šaukė, kad 
lietuviai boikotuotų mūsų ‘ 
radijo programas, kad nei
tų į progresyvių organiza
cijų parengimus, kad nieko 
neaukotų Lietuvos pagal
bai, o kad aukotų ir gelbė
tų tik pabėgėlius, kurie dir
bo Hitleriui, ir pabėgo pas 
Hitlerį. Mes manome, kad 
tasai asmuo yra sukvailio
jęs, arba nacių - fašistų pa
samdytas, nes rimtas žmo
gus . nesikolios “krauge
riais,” ir nemeluos, kad Lie
tuvoje kas nors kankina ir 
pjauna žmones. Mes taip 
nedarom, bet lygiai patar- 
naujam visiems lietuviams, 
sykiu parapijoms, ir šven
toms draugijoms, t. y., pas
kelbiau) jų parengimus, lai
dotuves, ir tt. Tik fašisti
nės p r o p a g a n dos nepri- 
imam, ir neturim nieko ben
dro su Amerikos priešais 
naciais — fašistais. Nuos
tabu, kad parapijų klebonai 
susideda su tokiais fašis- 
tuojančiais elementais, ku
rie be susivaldymo kolioja
si per radiją. Tas nedaro 
garbės nei patiems klebo
nams, nei parapijų žmo
nėms. Klaidą daro tie, ku
rie susideda su smetoninin- 
kais; kada nors jie pama
tys savo klaidas.

Mikas, Announceris.

kad jis žino, ką kalba. Sako, 
jis gauna ir laiškus iš Lie
tuvos, kuriuose,rašo, kad ir 
Lietuvoj yra kraugeriai, 
kankina, pjauna žmones, o 
kitus išveža Sibiran. Man 
net baisu pasidarė.

Announceris: — Netikėk, 
Jokūbe! Jūsų tasai bernas 
meluoja ir apie Lietuvą. 
Nei jis, nei kiti tavo f ren
tai negauna tokių laiškų iš 
Lietuvos, nes niekas tokių 
laiškų nerašo, o jeigu kokis 
nor^ užsilikęs nazis ir norė
tų parašyt, tai kaip jis iš
siųs iš Lietuvos, kad iki 
šiam laikui dar tebebuvo 
kariška cenzūra, ir supran
tama, fašistinių laiškų, fa- 

ne- 
Jeigu ' kas gauna 

tokius laiškus, tai gauna iš 
Vokietijos*ar iš Italijos nuo 
fašistinių pabėgėlių, bet ne 
iš Liętuvos.

Jokūbas: — Tai nejaugi 
mūsų ' bernas meluoja ir 
apie laiškus?

Announceris: — Taip, Jo
kūbe, ir jei dar netiki, tai 
susitikęs jį paprašyk, kad 
jis tau parodytų tokį laiš
ką, ir pamatysi, kad jis ne
galės parodyt, arba parodys 
iš Vokietijos prisiųstą.

Jokūbas: — Tai jis, bra- 
cia, daro negerai, kad taip 
mtluoja. žmonės- dasiži- 
nos, kad taip nebuvo, tai net 
ir man bus sarmata.

Announceris: — Tai jūsų 
dalykas, Jokūbe. Aš tik 
tiek žinau, kad Lietuvos 
žmonės nepaiso, kas kaip 
kalba ar koliojasi. Jie turi 
savo valdžią, naują tvarką 
ir stengiasi susitvarkyt ir 
gražiai gyvent. Tai ir tu, 
Jokūbe, pagelbėk Lietuvos 
žmonėms, o ne tiems pabė
gėliams, kurie pabėgo pas 
Hitlerį. . <

Jokūbas: — Tai aš dar 
pažiūrėsiu, ir dar su tavim 
kitą syk pasikalbėsiu. Aš 
jau turiu eit. Tai ir good
bye.

Announceris: 
bye, Jokūbe.

(Moterų Pažangos Kliu- 
bo Choras vėl pradėjo dai
nuot, ir programa tęsėsi iki 
pabaigos). •
Announcerio Prierašas — 

Paaiškinimas:
Šis Jokūbo su Announce- 

riu pasikalbėjimas buvo at-

norėsite kvortų ar galionų? 
Aš tuojaus jums pristaty
siu.

Announceris: — Kvortų 
ar galionų! Nesuprantu ka
me dalykas! Pieno mes gau
name krautuvėj, o degtinės 
ar vyno nereikia.

Jokūbas: — Nei pieno nei 
degtinės! Mes jums duosime 
štofo, kurį jūs geriate.

Announceris:—- Vandenio 
irgi nereikia, nes vandenio 
galima gaut kur tik nori.

Jokūbas: — A, tu vis no
ri fones daryt! Juk jūs ge
riate kraują, tai, ot, 'aš ir 
atėjau pas i klaust, kiek 
kvortų ar galionų jūs no
rėsite.

Announceris: — Kraują? šistinės . propagandos 
Iš kur tų tą ištraukei? Aš praleis, 
pirmą sykį girdžiu.

Jokūbas: — Yes, tu tik 
nuduodi, kad tu nieko neži
nai. Ąr negirdėjai, kaip 
anoj subatoj mūsų vienas 
bernas sakė, kad-jūs esate 
kraugeriai, iš gumos pada
ryti, ir liepė • nieko jums 
daugiau neduot, kaip tik* 
kraujo.

Announceris: —Jeigu ta
sai jūsų bernas taip kolio- 
josi, šmeižė sau nepatinka
mus žmones, tai jis yra ne 
(bernas, bet pusbernis, ku
ris neatsako už savo žo
džius.

Jokūbas: — To tai neži
nau. Jis yra be ūsų, bet 
atrodo jau užaugęs. Kaip 
tik aš jį susitiksiu, tai pa
klausiu, kiek jis metų turi.

Announceris:—Nįeko ne
gelbės, Jokūbe!
progą, tai ir koliosis. Nie
kam neskauda, kai jis' kolio
jasi, bet ųiekam ir garbės 
nedaro. Civilizuoti, kultū
ringi žmonės nesikolioja.

Jokūbas: — Aš nežinau, 
ar tasai mūsų bernas yra 
cibulizuotas, ar 
noriu žinot, ar 
kraujo, ar ne?

Announceris: 
kube, nereikia, 
tam savo bernui.

Jokūbas: r- Tai po šimts 
pypkių, aš be reikalo čia at
važiavau. Nejaugi mūšų 
bernas melavo, kalbėdamas 
apie kraugerius!

Announceris: — Taip, Jo
kūbe, jis kalbėjo ir nežino
jo, ką jis kalba.

Jokūbas: — Bet jis sako,

Yes, tu tik

is tun

ne, aš tik 
jum reikia

— Ne, Jo- 
atiduok jį Good-

•Nevermai! Jei

Nevermai!

nežinau

Na, tai 
nebekal- 
dalykus.

Tu sakei, kad atėjai pas 
mus su kokiu tai bizniu. 
Taigi sakyk, gal žinai, ką 
nors gero?

Jokūbas: — Yes, yes, aš 
atėjau pasiklaus^ kiek jūs

Istorija ‘tai yra gandų ir 
padavimų skiedinys.

Thomas Carlyle.
* * ■ -iv

t

mes imame ne
ko mes bijome. 
Shakespeare.
* *

Su laiku 
apkęsti tai,

Wm.*
Aklas žmogus neprivalo 

spręsti apie spalvas.
Liaudies Patarlė.
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(Tąsa)
Tijen’as namo pareidavo labai vėlai. 

Paskiau ir visai nebepareidavo, po porą 
ir daugiau dienų. Vieną kartą pavasarį 
nartio neparėjo penkias dienas. Kai mo
tina paklausė, kodėl, tai jis išsisukinėda
mas atšakė negalįs jai pasakyt. Bet 
šmikšti Močou’a tiesiog tarstelėjo: ar tai 
dėl Sidabrinės Užlaidos? Jijen’as ir at
šovė: Nagi taip. Tik jis nenorėjęs užgaut 
motinos.

Motina rėkt, įpuolė histerijon: — Kur 
yr’ toji kekšė, toji prakeikta raimenė, ką 
man kraują siurbia? Ji paties pragaro 
atsiųsta, kad su šakėm išplėštų mano sie
lą iš kūno!...

Paslapties nebėr. Kambary buvusi 
Smilkalo Kvapsnis tuoj bėgo, pasakė 
Auksuotajai Šilkinei, ir jos abi tuoj vėl 
atgal smuko prie durų ir klausėsi tokių 
kutnių drebučių.

—Motina^ — drąsiai rėžė Tijen’as: — 
tu geriau paklausyk savo proto balso. Tu 
esi senelė. Kas nors pagimdė tau sū
nėną, o tu vis ją kurva vadini. Kurva 
—nekurva, o ji mano sūnaus motina, ir 
aš stoju už ją.

—Kur? Kada?—riktelėjo abi seserys.
—Gi tada, kai neparėjau penkias die

nas. Motina sulaužė savo prižadą ir ją 
išvarė iš namų, tai aš ją prižiūrėjau. 
Svarbiausias žmogui daiktas tai jo są
žinė.

Motina lyg stabo ištikta, apstulbusi, 
be žado* Ji pergalėta, sukniužinta, o Si
dabrinės Užlaidos—viršus.

Kaip tik to ir laukė ir tikėjosi Sidab
rinė Užlaida. Sūnėno pagimdymas už
baigė jos lelionę ir įstatė ją nepajudina- 
mon vieton. Ji tuojau norėjo Jao’ienei 
pranešt, kaip tik gimė vaikas, bet Ti
jen’as patarė geriau luktelėt, kol tėvas 
grįš: jis jai nuolaidesnis ir galėtų.ją į 
namus paimt. Ir kaip triumfingai jaus
tųsi ji, vėl atgal į namus įžengdama, ta
pusi kraujo giminė su Jao’ų šeima!

Bet motina užsikeikė:, nonori matyt 
tos mergapalaikes veido. 'Sūnėno ji no
ri, — tai jos kraujo kraujas. Jos ne
apykanta Sidabrinei Užlaidai buvo gili, 
kaip jūra. Jos brolis Feng’as, su jos 
priėmimu atgal, patarė geriau luktelėt, 
kol tėvas sugrįš.

Mulan’a geruoju išgavo iš Tijen’o Si
dabrinės Užlaidos adresą. Ir tuoj ant 
rytojaus Mulan’a, Močou’a ir Linksmoji 
Giesmė visos trys leidosi į tą jaudinantį 
prietikį: pasižiūrėt Sidabrinės Užlaidos 
ir jos kūdikio.

Tijen’o perspėta, Sidabrinė Užlaida 
priėmė viešnias mandagiai ir vertingai. 
Jos šeimininkė Hua’ienė stebėjosi iš tų 
trijų gražių, turtingų viešnių savo na
muose.

Sidabrinė Užlaida įsivedė jas miega- 
mąjin, ir ten užsieniškam baltai ema
liuotam lopšy gulėjo pilnutis raudonas 
kūdikis. Ir nosytė jam, kaip tėvo, smai
la.

—Leiskit mums vaiką namo parsinešt, 
motinai parodyt. Taitai taip džiaugsis.

Bet Sidabrinė Užlaida nedavė. Kai jos 
išėjo, ji truputį ‘gailėjosi savo atsparu
mo. Tijen’as, grįžęs iš krautuvės. Irgi • 
patarė nesibijot: juk jos v.aiko nepavogs. 
Jei ir pavogtų, tai jis atsiimtų.

Dėl viso ko jie vis'dėlto persikraustė 
kitur. Hua’ienė irgi kartu. Ir išsipildė j /I __ it* •

Vaiko nebėr... Apmaudus perimta 
motina ėmė raudot ir smarkiai keiktis, 
kad visą anų kalių gentkartę velniai jo
dytų, kad visus anuos kalių vaikus apo
pleksija permuštų ir kad jie visi nurie
dėtų stačiai pragaran ir spirgėtų ten per 
10,000 gentkarčių...

Kai Tijen’as sugrįžo ir patyrė, kas čia 
atsitiko, jis pasiuto iš pykčio. Kažką 
jis būtų padaręs, kad ne Hua’ienė. Ji pa
tarė ataušt ir pirma nueit pas savo mo
tiną, perkalbėt ją, kad ji įsileistų Sidab
rinę Užlaidą į savo šeimą.

Tai Tijen’as ir nusivedė Hua’ienę pas 
saviškius, perstatė ją savo motinai. Hu
a’ienė gražiai, nuolaidžiai prašė priimt 
Sidabrinę Užlaidą, kaipo vaiko motiną, 
kaipo savo marčią.

—Marčią! Tą besarmatę kurvą! Nie
kad ant svieto aš nesiųsiu jai raudonos 
karietos!

Tada Tijen’as įbėgo kitan kambarin, 
nustūmė Linksmąją Giesmę nuo lovelės 
ir pačiupo klykiantį vaiką. Išbėgęs pa
davė jį Hua’ienei, o čia juodu apipuolė 
tarnaičių gauja. Tijen’as vėl pasiėmė 
vaiką, o Hua’ienė paspruko bėgt. Ti- 
jen’ui kelią koridoriuj pastojo Lotung’as, 
dar ir Tarnaitės, ir jis buVo priverstas 
atiduot vašką Linksmajai Giesmei. Tėš
kė plaštakų Lotūng’ui per veidą ir išėjo.

Pamačiusi Tijen’ą ir Hua’ienę su tuš
čiom rankom, Sidabrinė Užlaida per
sigando ir pasileido raudot. "Ir numal- 
dyt jos nebuvo galima.

Ant rytojaus, išėjus Tijen’ui į krautu
vę, ji pati nuėjo į Jao’us. Kai vartinin
kas jos neįsileido į vidų, ji sukėlė ermy- 
derį ant gatvės: rėkė, keikės, plaukus 
draskė. Kaip matai, gatvė pritvino žmo
nių.

—Jie mano vaiką pavogė ir neleidžia 
jo atsiimt! Geri žmonės, padėkit!... /

Minia šurmuliavo, grūdos. Atskirt 
vaiką nuo motinos reiškė griaut patį 
Konfucijaus dogmų pamatą. L°ta, iš
ėjęs, bandė ją nuramint, paskui jau kvie
tė į vidų, bet jinai atsisakė:

—Atiduokit man vaiką, o ne—tai aš 
mirsiu prieš jūsų akis!...

Ir, pribėgusi prie akmeninio stulpo, 
ėmė į jį daužyt kaktą. Susikruvino, ap- 
sitaršė, susipudalojo. Lota vos-nevos ją 
įvilko į priemenę ir užtrenkė duris.

Minia po truputį išsisklaidė. Mulan’a 
ir Močou’a bandė motiną perkalbėt, bet 
kur tau, — toji anei artyn. Kieta, kaip 
titnagas. Ji tos raganos nei akių matyt • 
nenori.

Auksuota Šilkinė ir Smilkalo Kvaps
nis, nuėję, ramino Sidabrinę Užlaidą, 
kad ji piktuoju nė nebandytų ko daryt 
su šitokia turtinga šeimyna...

Vargšė grįžo namo, pergalėta, sugniu
žinta. Tijen’as ją atrado gulinčią lovoj 
ir vaitojančią: “Mano vaikelis! Mano 
vaikelis!” Nesidavė nieko daryt. Plau
kais apsileidus, nesiprausus, nevalgius. 
Desperacijos perimtas, Tijen’as išėjo: 
gal Hua’ienė ją numaldys kaip...

Kai ant trečios dienos Tijen’as bandė 
įeit kambarin, durys , buvo užskleistos iš 
vidaus. Hua’ienė sakė, kad ji esanti vis 
tokia pat. Smarkiai pečiais įsirėmęs, jis 
įstūmė duris: Sidabrinė Užlaida buvo 
pasikorusi...

Ar ji buvo bloga moteris? Jeigu kiek,

Darbas Dėl Labdarybės
Vasario 17 d. čia lankėsi 

Laisvės administratorius, d. P. 
Buknys. Jis buvo specialiai 
pakviestas, kad plačiau paaiš
kintų apie planuojamą Laisvei 
statyti naują namą. Smulkme
niškai apkalbėta ir vienbalsiai 
nutarta remti tą sumanymą. 
Virš pora šimtų dolerių ant 
vietos sukelta pasiperkant Še
rų. Išrinkta komisija vedimui 
to vajaus iš darbščių draugų: 
j. Rainis, S. Reikauskds, P. 
Pilėnas, J. Gružauskas, R. 
Merkis, J. Puodis, A. Pranai
tis, A. Galkus ir keletas liuos- 
norių, kurie mėgins pralenkti 
išrinktuosius. Manoma, kad 
philadelphiėčiai lenktyniuos 
su kitomis kolonijomis pirki
me Laisvės namo Šerų.

Dirbame ir Dėl Lietuvos 
Šelpimo

Paskiausiame mitinge LPT 
Komiteto buvo pranešta se
kanti nauji dalykai: Nupirkta 
naujų čeverykų net už $300, 
viso 194 poros; tai dėl vaikų, 
nuo 8 iki 15 ar 16 metų am
žiaus. Tai bus puiki dovana 
dėl jaunuolių. Pinigų pribuvo: 
nuo Liet. Republikonų. $100, ir 
jau kelintas šimtas; nuo LLD 
10 kuopos $100; drg. J. Gru
žauskas aukojo $10; V. Fer- 
giėnė $5; J. Rainis $5 ir Liet. 
Geras Draugas $5 per drg. P. 
ŽalesksT.

Drapanų taipgi aukojo pas
kiausiu laiku, ir tūli jau ke
lintu sykiu. V. Kaminskai au
kojo didelę naują vilnonę kal- 
drą; Bizulienė,, didelę dėžę 
maišytų drabužių; draugai 
Degučiai daug vyriškų ir mo
teriškų drapanų; drg. Wai- 
džiuliai didelę dėžę gerų dra
panų; prie to drg. Waidžiulie- 
nė dirbo po porą dienų kas 
savaitę Russian " War Relief 
įstaigoje; draugė M. Baluke- 
vičienė aukojo didelę dėžę ge
rų drabužių; A. Zublis, Šovi
nėlis, S. Buividas, M. LUkienė, 
KrulskiSj ’ Marcinkevičiai, Va
reikienė, J. Jetužis iš Camb
ridge, N. J., Krikštoponis, F. 
Stankus, Guzevičiai, V. ir G. 
Gustaitis, Mrs.; A. Zublik, J. ir 
E. Griciunas, visi po nemažą 
glėbį gerų drapanų. Povilas 
A. Skrupskis aukojo virš šim^ 
to svarų labai gerų drapanų. 
Vis tai aukos geraširdžių, lie
tuvių. Jei įvertinti paprasta 
kaina, po dolerį už svarą, tai 
ne vieną jau turime davusį 
drapanų kur kas daugiau, 
kaip šimtą svarų. Draugai au
kotojai nesivaro ant to, kad 
jo auką gautų jo giminės ar 
saviškiai. Jie duoda nelaimin
giems, nacių apiplėštiems lie
tuviams. Jie bus patenkinti, 
jei lietuvis, gavęs gerą švar
ką ar ką kitą, kada nors pri
sius padėkos laiškutį.

štai,* draugė Stankūnienė iš 
National Park, N. j., numez
gė 21 svederį ir 4 poras pirš
tinių. Bridavė į Russian War 
Relief. Ji kartais atvažiuoja ir 
padirbėti į tą garbingą lab
darybės įstaiga. Taip, keletas 
ir vietinių draugų ir draugių 
dažnai nueina padirbėti į 
RWR, o ten daug darbo yra. 
Drg. Waidžiulienė, Merkienė, 
Urbienė, Abraitienė, S. Vine- 
lis dažnai ten darbuojasi.

Taipgi del lietuvių skyriaus 
drapanų surinkimas, suveži-

svarų. Surinkime, suvežimė 
darbavosi: S. Reikauškas su 
P. Pilėnu,*P. Zaleskas • ir; R. 
Merkis. Supakuoti pribuvo -P., 
Pilėnas, P. Zaleškas, S. Ėei- 
kauskas, S. Vinėlis, J. Gru
žauskas, R. Merkis ir V. Ur- 
bienė.

Bet čia norisi pasakyti, kad 
tokiam prakilniam darbui ir 
tokioj kolonijoj, kaip Phila
delphia, visgi dar neperdide- 
lis skaičius darbuotojų. Kur 
daugiau sąmoningų draugų ? 
Kodėl jie neišsijudiha į gar
bingą labdarybės darbą? O 
tuom tarpu reakcinės spėkos 
smarkiai veikia iš desperaci
jos, kad karas Užsibaigė ne jų 
troškimų naudai.

M. S-us.

Elizabeth, N. J New Britain, Conn

Easton, Pa.
Rayon ir Šilko Darbininkų 

Susirinkimas
Vasario 17 d. buvo sušauk

tas visuotinas rayon ir šilko 
audėjų unijos lokalo 35 susi
rinkimas, bravarų darbininkų 
name. Narių susirinko viduti
niai. Ne visiems buvo žinoma 
ta vieta.

Susirinkimas buvo šaukia
mas vyriausia tam, kad nariai 
pasikeltų mėnesines duokles 
po 50 centų. Kalbėtojas ponas 
Kelly nurodė, kodėl nariai tu
ri pasikelti sau duokles. Jis 
sakė, kad mes dejom pastan
gų, kad būtų pakeltos algos 
Easton ir Phillipsburgho au- 
dinyčių darbininkams. Bet La
bor Board atmetė, remdamiesi 
ant Allentown, Pa., kur algos 1 
žemesnės, negu Eastoile. Pa-1 
sipriešinimui tam spėkų nėra,1 
nes prie šilko ir rayon audiny- 
čių darbininkų unijos tik de
šimtas nuošimtis tepriklauso. 
O pinigų ižde- nėra, kad pa
statyti daugiau organizatorių 
į tas sritis, kur dar- nėra uni
jos. O kai bus suorganizuota 
visa ši industrija, tuomet bus 
galima padaryti vieną kon
traktą dėl visos industrijos ir 
pravesti; vienodas darbo sąly
gas.

Jis toliau nurodė, jog pie
tinėse valstijose devynių au- 
dinyčių darbininkai jau seniai 
ant streiko. Unija deda pa
stangas, kad streikas būtų lai
mėtas, 
streiko 
pačios 
mažėti 
rų 
prasidės 
tarp fabrikantų už marketus. 
Tuomet darbininkams bus pei
lis po kaklu. Kad išsigelbėti 
nuo gręsiančio pavojaus, uni
jos vadai atsišaukė į savo na
rius, kad jie pasikeltų sau 
duokles. Užlaikymas 10,000 
streikierių su jų šeimynomis 
unijai kaštuoja daug pinigų. 
Todėl unijai reikalinga padi
dinti savo iždą. ' '

Senas Audėjas.

Sausio 12 d., š. m. Brookly- 
no Aido Choras, vadovaujant 
Aldonai Žilinskaitei - Ander
son ir režisieriui J. Yuškai, su
vaidino tą ilgai laukiamą tri
jų aktų operetę “Kada Kai
mas Nemiega.” Tas vardas 
skamba taip gražiai, kad ge
riau ir būti negali.

Tai buvo vienas iš puikiau
sių ir gražiausių veikalų.

kiekvienam lietuviui žiū
rint į tokį parinktą veikalą 
prisimena tos pergyventos 
jaunos dienos, svajonės, meile, 
dainos, šokiai. Mums, kurie 
buvom net jau pamiršę, nes 
kai kurie iš mūsų keletas de- 
sėtkų metų, kaip esame čia 
suvažiavę, tai tiesiog sujaudi
na širdį ir, rodos, kad ir jau
ti esant jaunas, bet 
laikas seniai prabėgo 
žengiam kiton pusėn 
mo.

Labai didelę garbę 
navo Aido Choras, režisierius 
Yuška, o daugiausia tas, kas 
tą veikalą pagamino. Būtų 
labai gerai, kad operetė ap- 
ląnkytų visas lietuviais ap
gyventas kolonijas Amerikoj.

Publikai labai patiko, nes 
tai yra pažiba. Teko matyti, 
nekurie net ašaras šluostė, at
siminę savo jaunas dienas.

Aido 
puikiai 
te A.

jau tas 
ir mes 
gyveni-

užsitar-

Choras sutartinai ir 
dainavo, po vadovys-- 
Žilinskaitės-Anderson. 

(Tą dieną Aldonos Žilinskai
tės - Anderson vietoj chorui 
i vadovavo Sylvia Pužauskaitė 
!—Aido Choro Koresp.) Ope
retė sėkmingai' pavyko, publi
kos buvo apie 400 žmonių. 
Viskas išėjo kuo puikiausiai. 
AČiu tiems, kurie atsilankė ir, 
aš ,manau, kad nei vienas ne- 
sigraudino.

Operetės perstatymą suren
gė LDP Kliubas. Rengimo 
misija atsiprašo, kad taip 
tru k d ė m k ores p on d en c i j ą 
rašyti.

ko- 
su- 
pa-

J. Wizbof.

Telef. HUmboIdt 2-7964

nes pralaimėjimas ten 
būtų pralaimėjimas ir 

unijos. Kai pradės 
šios išdirbystės tavo-

pareikalavimas, tuomet 
neribotos lenktynės

JUSTIbt M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
LaidoluvlŲ Direktoriai

bijojo. Vieną dienį atėjo Jao’ienės se
nas- tarnas Lotung’as su keletu tarnai
čių ir vardan Taitai pareikalavo vaiko. 
Tijen’o tuomet namie nebuvo, nebuvo ir 
Hua’ienės, kaip tyčia.

Sidabrinė Užlaida ramiai sėdėjo prie 
lopšio, o šuva gulėjo prie jos kojų: at
neštas Tijen’o šunytis spėjo gerai užaug
ti. Kai neprašyti svečiai 'pareikalavo 
vaiko, jinai pasilenkusi savo kūnu už
dengė lopšį, o šuva piktai urzgė.

Lotung’as griebė ją tvirtai už rankų, o 
tarnaitės pačiupo vaiką, šuva šoko ant 
Lotung’o, paskui ant moters—iš užpaka
lio ir įsikabino dantimis į jos petį. Kū
dikis vis neiškrito ant aslos: kitos jį spė
jo pagriebt ir išbėgo. Lotung’as vis te
belaikė Sidabrinę Užlaidą. Ji jam kram
tė ranką, rovė plaukus, kol jis ją paleido 
ir* pats išbėgo. .. *

kaip ir Mulan’os motina; tokia pat gera 
motina ir piliete.

Šiurpią žinią apie Sidabrinės Užlaidos 
savižūdystę pranešė Jao’ienei pats Ti- 
jen’as.

—Tu ją užmušei! Tu ją užmušei! — 
įsiutęs rėkė sūnus:—ir tu už tai atsimo
kėsi! Ji prakeikė tave ir visus tavo na
mus! Jos šmėkla prismaugs tave kurią 
dieną!...

Jo motina pabalo, lūpos pradėjo vir
pėt. Tijen’as visą mėnesį nė žodžio jai 
netarė ir retai kada
Jao’ienė'į trumpą laiką'labai paseno.

Su pakasynomis jam padėjo Hua’ienė 
ir ‘jos vyras. Auksūotajai Šilkinei ir 
Smilkalo Kvapsniai buvo leista irgi pri- 
būt ant laidotuvių. . Kitų šeimos narių 
Tijen’as nenorėjo ir jis jų vengė.

mas, sūpakavimas irgi yra di
delio darbas, kuris reikalauja
pasiaukojimo. . štai jau supa
kuota h’ pasiųsta apie 700

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

namo

(paugiau bus)

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

. ... i .
. ATEIKITE pasimatyti su giviais.

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai fiuo Republic Teątro)

—U ....... . I- 1»- . .. ■ -------rr—------- ■■ ..

BROiMSLYN/N^^ 
, Telefonas EV. 4-869?

Vasario 17 d. vietos tauti
ninkai ir kunigai čia surengė 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą. Buvo apie keturi vie
tos' kalbėtojai ir miesto majo
ro pavaduotojas. Pirmininka
vo vietos kunigas.

Pirmiausia' bažnytinis cho
ras padainavo Lietuva Tėvy
nė; paskui—Kur Bakūžė Sa
manota ir dar porą dainelių. 
Viskas išėjo gana gerai.

Vietos kalbėtojai mažai ką 
pasakė, kalbėjo trumpai. O 
vienas pasakė, kad jis tik'da
bar sugrįžo iš “honey moon,” 
ir apsigrįžęs nuėjo.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
J. Tysliava. Jis plūdo Sovietų 
Sąjungą, o daugiausia Staliną. 
Bet pamatė, kad publika ne- 
ploja, tai pradėjo anekdotus 
pasakoti. Na, ir po to pradė
jo pasakoti, kad už metų lai
ko, kuomet jis čia vėl kalbės, 
Lietuva bus laisva, suprask, 
smėtonininkai fašistai vėl ją 
valdys, o Stalinui, girdi, bus 
galva nukirsta. Už tai jam 
keletas davatkų paplojo.

Pirmininkas pagyrė Tj^slia- 
vą, ir sakė, kad jie siųs dele
gatus į Washingtona reikalau
ti, kad Amerikos valdžia “ne
pripažintų Lietuvos Rusijai.” 
Liepė visiems aukoti ne ma
žiau dolerio, nes jiems reikia 
pinigų. Surinko 167 dolerius. 
Įžanga buvo 25c. žmonių ga
lėjo būti arti trijy šimtų.

Mūsų mieste yra trys lietu
viai kunigai. Jie sako, kad 
“jiems Lietuvos nėra.” Bet 
yra, girdi, Lietuvos slapta 
valdžia, su kuria jie susisie
kia. Jie mulkina tamsius pa- 
rapijonus, skleidžia apie Lie
tuvą visokius melus, ir taip su 
apmulkintais jų žmonėmis ne
galima nei susikalbėti.

Susirinku Jurgis.

W a s h i ngtone susirinko 
Talkininkų Tolimųjų Rytų
Komisija; ‘

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PURLIO

TELEPHONE
STAGG 2-5043

, MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. « i
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios,. Duodamo* 

Mylimiems, Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

■mIMH
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Radijo Vairuojami Lėk 
tuvai Atom-Bomby Ban 

dymams ant Laivų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

galėtų pasiųst juos be la
kūnų į atominių bombų 
bandymus ant karo laivų. 
Atbm-bombos bus į laivus 
mėtomos gegužėje ties Biki
ni saliuke, Marshall salyne. 
Kariniai lėktuvai be vai
ruotojų juose bus siunčia
mi radijo bangomis į debe
sis, kurie pakyla, kai 
sprogsta atominė bomba. 
Žmogus tokiame debesyje 
galėtų tuojaus žūti nuo 
karščio ir atomų skilimo.

Automat iškai siunčia
muose lėktuvuose bus įtai
syta fotografiniai ir kiti 
moksliniai instrumentai. Jie 
užrekorduos įvairius ato
minės bombos sprogimo 
reiškinius. Lėktuvas bus 
radijo bangomis grąžina
mas atgal; tada instrumen
tų rekordai daug ką pasa
kys mokslininkams, jeigu 
lėktuvas sugrįš, jei atomi
nė jėga nesunaikins patį 
lėktuvą.

Jungtinių Valstijų kari
ninkai yra padarę jau 15 
sėkmingų bandymų su pa- 
galba radijo bangų pasiųsti 
lėktuvus aukštyn, sugrą
žinti juos ir nutupdyti.

Francūzų valdžia paga
mino trimetinį užsieninės 
prekybos planą.

POLICIJA TEBEŠAUDO |
EGIPTE STUDENTUS

Kairo, vas. 28. — Anglam 
tarnaujanti Egipto policija 
šaudė Į egiptėnus studentus, 
kurie demonstravo, reika
laudami pašalint Anglijos 
kariuomenę iš Egipto. Vie
nas studentas nušautas ir 
vienas valdžios tarnautojas 
sužeistas.

PROGRESYVIAI MAI- 
NIERIAI APLEIDO DAR

BO FEDERACIJĄ

Springfield, Ill. — Pro- 
gresyvės Mainierių Unijos 
s u v a ž i avimas vienbalsiai 
nutarė pasitraukti iš Ame
rikos Darbo Federacijos to
dėl, kad Federacija priėmė 
Lewiso Mainierių Uniją. 
Progresyvė Unija turi 35,- 
000 narių.

bus Pakarti dar 5 
japonai .

Shanghai. — Amerikinio 
teismo sprendimu, bus pa
karta vienas japonų kari
ninkas ir 4 puskarininkai, 
kurie nužudė tris nukritu
sius jankius lakūnus.

Paryžius. — Neatbunda 
apalpęs Largo Caballero, 
buvęs Ispanijos Respublikos 
premjeras, socialistas.

Manila. — žolės gaisras 
išsprogdino minas žemėje. 
Sprogimai užmušė 5 filipi- 
nus.
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ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS 
i.....................

Rašo Jonas Kaškaitis

Penktus Puslapis

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)

MERGINOS—MOTERYS. Patyrimo nerrifc*- 
lin«HH. Artificialės gėlės 5 dienų savaitė. 
55c |

Apųiokanjos vakacijos ir Šventės. 
CAVALIER GLASS CO.,

21-16 44TH ROAD, LONG ISLAND CITY.

J VALANDĄ PRADŽIAI, vlrAiatki*!. 
Anmnlfomnc ir

(52)

VAŽIAVIMAS IR SUVAŽIAVIMAS

(Tąsa)
Pasirodė, kad kanadiečiai, 
palygint, gal dar stropiau 
ir už mus pasidarbavo su 
aukomis ir visuomeniniu 
veikimu. Bravo, kanadie
čiai! Jie visuomet man at
rodė tokie nuoširdūs, sim
patiški, atviri, darbštūs.

Pagal pirma padarytą su
sitarimą su kitais prezidiu
mo nariais, 'pirmininkas 
Kubilius paskyrė organiza
cinę komisiją, kad ji pasi
teirautų ir paskui rekomen
duotų Suvažiavimui kandi
datus į Demokratinį Cent-

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

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

(1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi

deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complęx 
i Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
i dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di

delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks, 
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 

; būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas

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

Pirmininkas vėl kviečia 
Andrulį prie megafono, ir 
šiuokart Vilnies redakto
rius skaito ilgoką įdomų 
raportą apie Lietuvos būk
lę. Nors jau daug esame 
girdėję ir skaitę apie žvė
rišką mūs’ tėvų šalies iš
naikinimą, tačiau daiktin- 
gai patiektas raportas darė 
gilaus įspūdžio.-Klausiau jo 
susikaupęs. Į s i sąmoninau 
tūlas jo vietas.

Pranešimą duoda brukli- 
nietis V. Čepulis, tuo tar
pu einąs pareigas pirminin
ko Lietuvai Pagalbės Tei
kimo Komiteto. Skaito pa
punkčiui, kokios vertės bu
vo kiekvienas iš dešimties 
Lietuvon pristatytų siunti
nių. Skaitlinės, regis, ne
mažos, o .vis dėlto galėjo būt 
ir didesnės. Gerai, kad dar

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Lietuvai Pagalbos Tei 
kimo Komiteto Ohio 
Valst. Konferencija

turėsime progų dap stro
piau pasidarbuoti ateity, 
dar dosniau aukoti.

Pats pirmininkas Kubi
lius daro paaiškinimą apie 
pabėgėlius iš Lietuvos ir su
kelia daug entuziazmo klau- 
sovuose. Dažnai perploja 
katulęs.

Išeina prie garsio Mizara 
ir iškilmingai perskaito te
legramą iš Lietuvos. Tele
gramą mums atsiuntė Klai
pėdos dalinio kovūnai su 
vadų parašais, su visa kuo. 
Visa svetainė savaimingai 
pakilo ant kojų ir atsistoji
mu užgyrė tą brangų doku
mentą.

Paskui iglokai ėjo svars
tymai apie Lietuvos padėti 
ir jai reikalingą pagalbą. 
Svarstymai užsitęsė iki po
sėdžio pabaigai. Ir tai dar 
nepasibaigė.

Pirmas pusdienis buvo 
našus, tirštai prikimštas 
tarimų. Visiems norėju
siems išsikalbėt nebebuvo 
ir vietos. Prisiėjo atidėt 
rytdienai.

Jau vėlus vakaras. Dele
gatai po truputį skirstosi, 
būriuojasi, išeina pasilsėt. 
Koliai vienas kitą susigau- 
dėm tokiam didžiuliam sam
būry, išėjo gal dar koks ge
ras pusvalandis. Susiduri 
pripuolamai, p a s i sveikini, 
pasikalbi su daugeliu. Kur 
Šolomskas? Ar nematėt Šo- 
lomsko, Gašlūno ? šoloms
kas jau esąs išėjęs, belau
kiąs automobily. Gerai. O šeštadienio rytas, lap-

Pirmajam žiemos sniegui krintant Tokio mieste, ame
rikietis karys patsai vienas maršuoja apdaužyto miesto 
nykiomis gatvėmis.

MERGINOS
ABELNĄM DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Taipgi Paprastam MąMny 
Darbui, Guzikų ir Skylių 
Siuvimo Mašinų Operatores

GERA ALGA
Ideališkos Darbo Sąlygos 

Vakącijos Su Alga
Nemokamai Grupinės Apdraudos ir 

Medikalės Pagalbos Planas.
Unijinė Dirbtuvė 

kreipkitės

LOUIS BRODSKY
AND SON

1 MARTIN AVENUE
South River, N. J.

(W)
1 '■ ""T
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PerNodinam Deimantus jums belaukiant.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Turime ekspertus taisymui laikrodžių
ir laikrodėlių.

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines,

CLEVELAND, Ohio. — Lie- 
tuvai Pagalbos Teikiipo Ko
mitetas Ohio valst., laikys šeš
tą iš eilės metinę konferenci
ją, kurion bandoma sutraukti 
visus demokratinius lietuvius 
Ohio valstijoj. Kaip jau teko 
patirti, delegatų bus iš visų 
apylinkes miešti) ir nuo ūki
ninkų lietuvių organizacijų.

Kad nušviest Lietuvos rei
kalus ir pasaulinę situaciją, 
pakviesta viena iš geriausių 
kalbėtojų, draugė K. Petrikie- 
nė iš Brooklyn, N. Y. Kas ją 
girdėjo kalbant Pittsburgho 
Suvažiavime, tas norėtų ir vėl 
išgirsti. Todėl, Laisvės skaity
tojai, pasinaudokite šia retai 
pasitaikančia proga, visi būki
te ir savo kaimynus atsiveskit.

Po prakalbų bus koncertine 
programa, kurią išpildys Cle
veland© menininkai. Pirmu sy
kiu Clevel.ande dainuos žymi 
dainininke ir choro mokytoja 
Aldona DeVetsco.

Visos dienos programa: Pra
džia konferencijos 10 vai. ry
to, prakalbos 5 vai; vak., kal
bės K. Petrikienė, dainuos Mo
terų Kliubo Choras, Aldona 
DeVetsco, Julius Kraęnickas 
ir mūsų lakštingalė V. Cypia
te. 8 vai. vakare šokiai.

Tai bus 3 d. kovo, sekma
dienį. White Eagle Hall, 8315 
Kosciuszko Ave., Cleveland, 
Ohio. D. P.

Jules Jurgensen. ......... i".in. ..................... .... II Iimi.m ■ I. «

SUDIEV

STRĖNŲ GĖLAI
i .štąi Svarus, naująs ,būdas įHųosuot 

. I // paprastą strėnų gėlą. Johnsop’s 
' / /I Back Plaster! Lengvina skausmą, 

/ // sustingimą, iveržirtą. Jautiesi IHii’ 
(RĮ/ kiai! Vieoae vąisdh^. Reikalapk 

Johnson & Johnson Kokybės.

: ROBERT LIPTON, Jeweler
j 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
1 Tel. ST. 2-2173 * . ATDARA VAKARAIS

PATYRUSIOS
OPERATORĖS

Prie 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)

Įėjo Šolomskas ir visi trys suniauniotas, taip menkai 
nusileidom keltuvu žemyn, primigęs? O tokioj vietoj 
Atidavėm raktus, apsimokė- budriam reikia būt ir bud- 
jom: žadam namo važiuot riai jaustis. Ir, mano malo- 
nakčia, po visam. Taip bent' niai nuostabai, bendra savi- 
suplanavopi. | jauta pasirodė gana paten-

Perkandę pusryčių pa- kinama. Tiesa, norėjos jaus- 
prastoj vietoj, dardam sta- tis linksmesniam, guves- 
čiai į Suvažiavimą. Mergi-' niam, žvalesniam, mažiau 
nos žadėję pačios pribūt, tos išviršinės rimties, kuri 
kai gerai išsimiegos. j dažnai paslepia nuovargį, 

Dar kokia 20 minučių iki '■ nedamiegotų naktį. Daly- 
.kams įsijudmus, vis dėlto 
buvo nieko sau. Kai kada 
taip ir nuo kitų užsikreti 
bendru ūpu. Galėjo ir taip 
būt.

Bet prie dalyko. Pirmi
ninkas praneša, kad tęsime 
toliau vakar vakare nebaig
tus tarimus apie Lietuvos 
šelpimą. Prieidami prie že
mutinio garsio, kalba įvai
rių kolonijų delegatai. Kiti 
įsikalba ilgiau paskirtų 5 
minučių, ir pirmininko kū
jeliui priseina smarkiai pa- 
stuksėt, kad nustačius ri
bas. Galop įnešta ir nutar
ta kalbėt tik po 3 minutes, 
nes ndrinčių raportuot apie 
vietinę veiklą laukia labai 
jau ilga eilė. Čia plaktu
kas dar dažniau ir dar gar
siau turėjo plakt...

(Daugiau bus)

CORSET OPERATORES
PATYRUSIAS 
$1.00 I VALANDĄ 

NUOLAT

Skambinkite BOULEVARD 8-72SO 
ar HAVEMEYER 9-4275.

(54)

VALYTOJOS, Ofisų budinke, vakarais, 827 
iki $35 j savaitę, patyrimo nereikalinga. 
Užmokame laike mokinimosi, puikios darbo 
sąlygos. Matykite MR. INGE, 3 iki 4:80 vaL 

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

.........— . ..........

va štai ir Ga'siūnas, čia pat 
ir Gasiūnienė su savo ma
lonia mamyte Norkiene. Tai 
jau galima būtų ir važiuot, 
bet kur gi Vaznytė - Jakš
tienė ? Gasiūnas paaiškina, 
kad Jakštienė kartu neva
žiuosianti: ji vėliau pribu
sianti, 
bykim 
bėkim

Ant 
žiuojam. Išlydim Norkienę 
su dukraite į namus ir kiek 
pasisukinėję, traukiam į 
Ruzvelto viešbutį. Jau rei
kėtų ir gult, bet pilvas dik
tuoja, kad jam dar ko rei
kėtų. Užeinam į tą pačią 
vaįgyklę, pasirenkam kiek 
mažiau civilizuoto maisto, 
pasiganom — ir su keltuvu 
užvažiuojam į savo kamba
rius.

P a s i 1 a m dę kiek, pasi- 
m.ankštę, sugulam. Jau vė
lu, po dvyliktai. Kažko 
miegas neima. — Gašlūnai, 
ar miegi? — Ne, nemiegu. 
Gal per šilta kambary.—Pa
šokę^ praveriu iš viršaus 
langą. Šalto oro srovė ėmė 
tuoj veržtis vidun. Atvėso. 
Bet miegas buvo • nekoks. 
Kai dėl manęs, tai žinau ir 
kodėl. Ogi neberadau pa
liktų ant, stalelio ausim 
kamštukų. Matyt, tarnai
tė išmetė, kaip kokį keistą 
nebereikalingą dalyką. Kaip t 
gaila! O man tie kamštukai 
skalsaus ir greito miego pri
duoda. Iš vaško padaryti, 
iš parafino, kad ir iš žva
kės. Palaikai rankoj kamš
telius sulig riešučio didu
mo, užsikemši ausis ir 
bųmpt lovon. Tai lyg van
denin pasftieri. Jei kas ir 
girdis, tai labai menkai. 
Akis, kaktą ir ausis' apsi
dengi skepetaite, tau kad ir 
šaltas .oras, nieko netruk
do. '

Tai be ausinių kamštukų

Na, gerai, tai sku- 
vyrai-moterys, “kal- 
potorius”....
galo susėdam ir va-

kričio men. 24 d. Įeinam 
svetainėn, o ji jau arti pil
nio žmonių. Suėjau vėl 
draugų iš tolimesnių kolo
nijų. Tarstelėjbm po kele
tą sakinių. Šplomskas su 
Gasiūnu jau sėdasi užu ii-: 
go stalo ties pastoliu, užra
šams daryt. Čia pat, kaip 
ir vakar, sėdi dar keli re
porteriai.

Užeinu ant pastolio, sėdu 
vakarykščioj vietoj. Prisė
da greta Jočionis. Paskal- 
bam kiek, pasiūtarojam. 
Riestas tai dzūkas tas mū
sų Pranas! Dzūkų yra ener
gingų vyrų. Dzūkaitės irgi 
tiek pat.. Tūlais požymiais 
praneša kad ir žemaitukes.

Netrukus pasirodo ir vie
tinė Sliekienė Juozienė. Re
gis, turėtų būt nuvargus, 
prisikamavus, po tiek viso
kių bėgiojimų, rūpesčių, ne
rimasčių. Bet ne. Ji taip 
neatrodo, kad ir iš pat ry
to. Nusiteikimas, dvasia 
visa viršija. — Ar numigot 
bent kiek pereitą naktį? — 
klusterėjau veikliąją kaimy
nę. — Numigau nieko sau. 
Ankštu buvo, bet sutilpom. 
Jau porą naktų taip. Bent 
kelias turim viešnias...

Pamenu, Sliekų namukas 
nedidukas, bet gražioj ato
kioj vietoj, miesto pakraš
ty, ant kalno. Oras ten kaip 

(ir laukų, — sakytum, čia 
jau nebe Pitsburgas.

O va ir daktarė Baltru
šaitienė. Nežiūrint metų 
naštos, atrodo visa krūvoj. 
Įdomi, asmenybė. Nusistaty
mas, . nuotaika — galingas 
vidinis varyklis, pamatinis 
spyruoklis.

Bet štai jau susėdo prie 
stalo Suvažiavimo pirmū- 
n a i. Kaip tik dešimta. 
Punktualumas. Vyrai už 
tai! Tas pats pirmininkas 
Kubilius, kaip ir profęso- 
rius ant kafedros, - stoja
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STIKLO PCTĖJAI 
NEON TUBE FABRIKUI. 
AUKSČIAUSIOS ALGOS 

GOTTLIEB NEON TUBES. , 
CAMDEN STREET, NEWARK, N. J.

ŠaukiU MARKET 2-5323
(52)

PATYRI 
KASPINŲ AUDĖJAI

TUOJAU GAUNAMI DARBAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

GERESNE ALGA

BONAI 3-ČIAM ŠIFTUI

PRANEŠIMAI
MOKANTI AUDIMO 

VISOKIU ROSIU KASPINŲ

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 
susirinkimas įvyks 2 d. kovo, Liet, 
salėje, 315 Clinton St. Pradžia 2 v. 
dieną. Draugės, šis susirinkimas bus 
gana svarbus, tad visos būtinai tu
rime dalyvauti jame, taipgi nepa
mirškime ir naujų narių atsivesti.— 
M. K. (50-51)

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)

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

3 d. kovo, 2 vai. dieną, 15-17 Ąnn 
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. Ręngią L. L. 

Draugijos 103 kuopa. Kovo 2 d., H? 
L. P. Kliube, 17 School xSt. Prądžia 
7 v. v. Parengimas rengiamas pa
gerbimui visų pasaulio darbininkų 
šventės — Kovo 8 d. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti, pri-. 
sidėti prie apvaikščiojimb Motepų 
šventės. (49-50)

MONTELLO^ MASS..
Koncertas ir šokiai. Rengia LPTK 

vietinis skyrius, kovo 2 d., Liet. 
Tį^ANamo apatinėj salėje, Vine ir 
Main Sts. Pradžia 7 v. v. Koncertinę 
programą pildys: Liuosybės Choras, 
vad- E. Sugar’iui, Rusų $okikų .Gru
pė (Sonia Russakoff’s Russian Folk 
Dancers). Turėsime gerą orkęstrą 
šokiams. Gerų valgių 

vauti

GENERAL RIBBON MILLS
NUOLATINIAUSIAS DARBAS 

' METAS I METĄ
1151 FRONT ST., 

CATASAUQUA, PA.

(56)

UPHOLSTERERS
NUOLATINIS DARBAS, GERĄ 

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.

(51)

BUŠELMANAI
Geros darbo sąlygos 

Nuolatinis darbas
KREIPKITĖS

COLLEGE CLEANERS 
46-50 GRACE ST. 

IRVINGTON, N. J.
ESSEX 2-9556

■

(51)

386

miegas išėjo sūpejzavo.tas. ' prie megafono. Skardžiai ir

♦ '(49-50)'

PHILADELPHIA, PA.
AŲDLD 10 kp. rengia vakarienę 

.pagerbimui visų mezgėjų, įvyks 3

Reng. Kom. 
(49-50)

! d. kovo, 4:30 vai .dieną, 735 Fair* 
šokiams. Gerų valgių ir•gęrųgenįmų. mount Aye. Kviečiame visus skait- 
įrangą 55c. Kviečiaine visus Tlaly-; lingei dalyvauti.

* f

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpjns Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstą! pagel
bės. Nelauk ilglaus, ate tupjautųdg^ 
gyk DEKENS OINTMĖ^H 
rašykite i dirbtuvę. Kaina 2-pz.l 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra djdelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’fe OINTMENT CO.
P. CL Box 000, Newark L X

Mąt, taip nepr^fP Gasiū- 
pas irgi skundės menkai te- 
migęs.
HVaš?fdėJto, dienai auštant, 
pasl&rdpm, pasimankėm, 
apsiprausėm^a p s i skutonit

išlėto ■ stelbia, ’ ' kad ' trecias 
posėdis prasideda. Pasi
traukiau gilyn ant kėdės, 
prisišliejau nugara prie at- 
kalties, atidariau ausis. Ka
žin, kaip jausiuos šiandien, .

1 .... . ..... m
PAGELBIN1NKAI PRIE RAKANDŲ 

KRAUSTOMOJO VEŽIMO 
Nesikreipkite, jei nesate patyrę ir 

pageidaujanti nuolatinio darbo. 
RIMBACK STORAGE CO. 

MILLBURN AVE.. MILLBURN. N. 
SOUTH ORANGE 2-3444 ar 

MILLBURN 6-2000
__ _________________________ (5»>J
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NeuYorki^zžjyž^fei Zink n
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Važiuotės Darbininkai 
Negauna po Dolerį 

už Valandą
Transporto Darbininkų Uni

ja, CIO, nuginčijo miestavos 
Tamsportacijos Tarybos pa
skelbtas rokundas darbininkų 
gaunamų algų. Unija sako, 
kad tos rokundos yra netikros 
ir keistos, — “keista aritmeti
ka.”

Civiliniai Pradeda
Užimti Barakus

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas Prašo Falkos t

Anksti vasario paskutinės 
dienos rytą, prie Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto Dra
bužių Centro, 417 Lorimer St., 
prisirito didžiulis brokas. Tai 
buvo stipriausia liudininkas, 
kad detroitiečiai nesnaudžia— 
33 maišai drabužiu iš Detroi
to.

Komitetas prašo visus išgu
linčius padirbėti atęiti talkon.

Pirmiau per keletą dienų 
buvo atvežta-atnešta smulkes-

nių siuntinių iš kitur ir nuo 
brooklyniečių. O darbymetė 
Drabužių Centre, kaip žinia, 
buvo sustojusi per keletą die
nu dėl darbu Laisvės bazarui 
ir kitų neatidėliojamų parei
gų, kuriose dirba, didžiumoje, 
veik ta pati grupė darbštuo
lių, talkinančių Lietuvai pa
galbos darbe.

Drabužiai 
pirmadienio, 
penktadienio

Komunistai Ragina Pi 
kietą prieš Franco 
Kruviną Režimą

Centre dirbama 
trečiadienio ir

Komunistų Partijos New 
York o valstijos sekretoriatas 
išleido atsišaukimą į narius ir 
visus fašizmo priešus veikliai 
paremti Abraham LJncoln Bri
gados ir Ispanijai Laisvinti 
Komiteto šaukiamą pikietą 
prie Ispanijos konsulato.

Pikietas prasidės 11 vai., šį 
šeštadienį, kovo 2-rą, 
son Ave. ir. 53rd St.

Madi-KOVA PRIEŠ FAŠIZMĄ DAR NEBAIGTA, JŪS PRIVALOTE PADĖTI UŽBAIGTI Daugėlai Padaryta 
Operacija

Ispanijos fašistas 
rius Franco ruošiasi

Ispanijos

diktato- Madison Ave., prie 53rd St., 
New Yorke. Kiekvienas, kas

patriotą

, , . privalėtu dalyvauti pikiete.k a b 1 c gramoje ... . v. ..... . ‘ i Dirbantieji gali nuvažiuoti tie-

kad linijų 
darbininkams mo- 

Priežiūros

Transportacijos Taryba skel
bė, būk vidutinė miesto va
žiuotės linijų darbininko alga 
esanti po už valandą. Ji 
suminėjo net 17 klasifikacijų 
ir skaičius ton esančių darbi
ninkų, minėjo aukščiausias ir 
mažiausias mokestis toms ka
tegorijoms, s— apart form li
nams padėjėju ir paprast u ju 
darbininkų.

Unija sako, kad praleidi
mas tų paskiausių kategori jų Idar vieną 
darbininkų skaičiaus rodo, jog kaip pranešė Dolores Ibarurri 
taryba gėdisi skelbti tiesą. ■ (Pasionaria) 
Unija sako: i angliškam

, . . .. , . Iraščiui Daily Worker’iui, NewTaryba nemini, kiek tų 
formanams padėjėjų ir pa-'

-prastųjų darbininkų yra dėl 
geros priežasties. Abi tos ka
tegorijos yra raktas į tarybos 
žaidimą skaitlinėmis. Forma
nams padėjėju yra labai ma
žai, tad taryba duoda jiems 
aukščiausią gaunamą mokestį 
$1.25. Bet paprastu darbinin
kų yra daug, o kadangi jie 
gauna mažiausia, tarybai bū
tų gėdinga parodyti, kiek 
žmonių iš tikro tegauna po 
75c už valandą.’

Taryba sako, 
priežiūros
karna po $1.20. 
darbininkų viso esama apie 6,- 
000. Tačiau unija sako, ta

-mokestis' liečia ne visus prie? 
žiūros darbininkus, o tiktai 
pajėgaunių, bet ir tuos ne vi
sus. Pajėgos darbininkų yra 
tik 1,700 ir iš tų tiktai 12 
nuošimčių gauna po $1.20, o 
tikroji to departmento mokes
tis yra tik po $1.10.

Unija nurodinėja, kad ir 
daugelis kitų kategorijų, pa
ėmus nagrinėti skaičius gau
nančių mažiausią mokestį ir 
skaičius gaunančių didžiausią, 
nesusiveda į $1 abelnos (visų 
mokestis bendrai sudėjus — 
“average”) mokesties, kaip 
skelbia miestava Transporta- 
cijos Taryba. Unija kaltina 
tarybą, kad jinai siekianti pa
rodyti visuomenei, būk unija 
nežinia ko užsimaniusi.

Tik pereitą savaitę Franco 
policija prikankino ir sušaudė 
10 priešfašistų, vadovaujamų 
didvyrio Cristino Garcia Gran
da.

Dabar pagautu nužudymui 
yra Antonio Nunez, kariavęs 
prieš fašizmą Vokietijoj ir 
Franc i joj, o dabar sugrįžęs į 
savo gimtąjį kraštą kovoti 
prieš tą patį fašizmą namie.

Pasionaria atsišaukia į Ame
rikos visuomenę galingais pro
testais sulaikyti budelio ran
ką, sulaikyti tą baisų Franco 
terorą, koks dabar siaučia Is
panijoj.

Darbininkų dienraštis, pa
skelbdamas Pasionarijos atsi
šaukimą, ragina Amerikos 
žmones masiniai pareikšti sa
vo protestą. Ragina organiza
cijas ir atskirus asmenis sku
biai siųsti laiškus ir telegra
mas prezidentui Trumanui ir 
valstybės sekret. Byrnes ragi
nant juos pasisakyti ir veik
ti prieš kruviną fašistų siau
timą. ‘Nurodo, kad Amerikos 
rimtas prisidėjimas su protes
tais prie viso pasaulicf demo
kratinių žmonių protesto gali 
būti nulemiamąja jėga šiame 
momente.

Tame Visi Gali Prisidėti
Franco konsulatas bus pi

ketuojamas šio šeštadienio 
ryto 11 vai., kovo 2-rą, 515

uz pirmuosius.

Kurie Newyorkieciai 
Rėme Ragangaudį?
Vasario 27-ta J: V. Kon

grese iškilus aštriai kritikai 
ragangaudiško Rankin’© un- 
American Komiteto, Rankin’ą 
parėmė visi republikonai, tuo 
laiku buvusieji Kongreso po
sėdyje, išskyrus vieną — Au
gustus Bennett. Bennett’as bu
vo išrinktas iš Fish’ės distrik- 
to prieš Fish, kaipo pažangus, 
remiamas visų demokratinių 
jėgų.

Bet Fish’.ės brolį dvasioje 
Rankin’ą palaikė ne'wyorkie- 
čiai, save besivadiną demokra
tais, Queens atstovai Roe, Bar
ry, James Delaney.

Tačiau šį kartą 
d žiu 
dėka 
tonio 
leisti
šaukiu. Pareikalavus taip bal
suoti, bijantieji pasirodyti iš
siskubino lauk, o palikusieji 
balsuoti, didžiumoje, parėmė 
kritikus.

ragangau- 
krįtikai vistiek laimėjo 
newyorkiecio Marcan- 

kovingam reikalavimui 
klausima balsuoti vardo-

kiaušiniam kainos numaži
nama 1 centu už ’ tuziną. A 
grade vidutiniams turėtų būti 
46 ir 47c, dideliem 49 ir 50c, 
labai dideliem 52 ir 53c.

„ Claudette Colbert sudėtinėje scenoje iš filmos “Tomorrow is Forever,” rodo
mos Winter Garden, Broadway ir 50th St., New Yorke. Dalyje scenos ji matoma 
atsisveikinant savo vyrą (Orson Welles) jam išeinant j pirmą pasaulinį karą. Ki
toje dalyje ji matoma 20 metų vėliau, jau žmona antrojo, (George Brent), už. 
kurio ji ištekėjo, sužinojusi pirmąjį žuvus kare. Trečioje dalyje ji matoma te
minant svetimšalį, kurį jinai, pagaliau, įtaria esant jos pirmu “žuvusiuoju” vyru.

Pradžioje šios savaites Jur
gis Daugėla išvežtas į ligoni
nę, New Yorke, kur jam 
daryta operacija pereitą 
tradienį.

Linkime draugui greitai 
sveikti.

Do-Re-Mi

pa- 
ąn-

pa-

Šome people say that 22nd 
of February isn’t really the 
date on which George Wash
ington was born. Whether 
they are right or wrong, we 
still observe that date as a 
National holiday to honor 
the Father of our Country. 
Whoever fixed that date, did 
not consider the Do-Re-Mi; if 
he had, he’d known that your 
A.C.C. would be thrown off 
the schedule on that date this 
year.

One can experience nothing 
more beautiful, nothing t)iat 
does one more good, than to 
receive, a Valentinė worded: 
“If you could ’ look into my 
heart...” Signed — Guess 
Who?. . . Thanks, Guess Who. 
Any other comment on it 
would be/ superfluous. 

« :i: *

Laisves’ annual bazaar has 
passed into oblivion, leaving 
pleasant memories for some 
of us. But all of us, in the 
years to come, can retreat to 
our past and glorify by the 
alchemy of recollection one 
fact that we sang splendidly. 
Let’s keep it up! 

# s|: «

A secret is something that 
practically everyone knows, 
but the Laisve cah’t print it. 
It isn’t secret, however, and 
far too few people know that 
March 17th is the date and 
Ukrainian ‘ Hall, 216 Grand 
St. is the place where operet
ta “Kada Kaimas Nemiega” 
will be presented again. How 
about advertising a little 
more, C. Brooklyn ?

:1s :|: *

Another non-secret is the 
Ball for Veterans on April 
14th at Grand Paradise Hall. 
In the last Do-Re-Mi it was 
written that all the veterans 
and their spouses will be ad
mitted free. Upon reading it, 
some . sagamore remarked: 
“Shouldn’t plural of spouse be 
written ‘spice’?”...

See you Friday.

WKS
.Fenkta3ieft^^ ‘Rbvo 1, 19'45

Seimelis Gelbsti Turtin
giems, Pareiškė 

Isacsonas

Išmetė Quinn Siūlymą 
Kelti Fėrą

pa-

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

MIRE
m.

Undertaker & Embalmer

X

Valandos:

a

'<

*

Dainos Mėgėjai, Nedainuokite 
Kitur, — Vien Aido Chore!

York o Valstijos 
(Assembly), 
antradienį priėmė 
Dewey pasiūlytą

krau-
krau-

kelio • užkrauti didesnę 
ant tu, kurie mažiausia 
mokėti.”

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

baus-* 
$100.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Vaikų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškomas John Bolita. Jeigu 

kas žino kur jis dabar randasi, ma
lonėkite kreiptis po sekamu antra
šu: 70 Pine Street, Room 5410, New 
York 7, New York. (49-50)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7^6868 

221 South 4th Street v

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Manager

JQHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Šateikiam garbingas laidotuves

$150 ■ ■
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

S

,'į

sunkus pristatymas anglies.

Užima ne karui, bet gyve
nimui. Pirmosios 75 šeimos 
jau susikraustė į Fox Tlill ir 
Manhattan Beach buvusius 
kariškus barakus, perdirbtus į 
butus šeimoms. Perdirbimą ve
da valstijinė įstaiga, kuriai 
gub. Dewey pavedė tas parei
gas.

Projekto perdirbimo darbai 
pradėti prieš porą mėnesių. 
Kada juos užbaigs, ten ras sau 
patalpas apie 1,700 šeimų — 
tiek tenai bus paskirt] butų, 
dideliu, vidutiniu, ii* mažiuku 
—vieno kambario. Barakai tu
rėję iki šio laiko būti perdirb
ti. Stoka šaldytuvų ir gasinių 
pečių sutrukdžius užbaigimą, 
kaip sako valstijinio Housing 
Autoriteto viršininkas Her
man T. Stichman.

Vis Dar Labai Trūksta 
Prieinamą Butą

Miesto neseniai įsteigtoje 
jieškančių kambarių - išduo
dančių kambarius registraci
jos raštinėje, Yorkville j, šeši 
šimtai asmenų užsirašę gauti 
kambarių, o tik keli turintieji 
išduoti kambarius .

Iš Rockaways. pranešama, 
kad dauguma vietos viešbu
čiuose ir apie 70 nuošimčių ki
tų išrenduojamų vasarotojams 
kambarių jau esą išrenduoti.

Josephine Vidiškis, 51 
amžiaus, gyv. 242 Metropoli
tan Ave., Brooklyn, N. Y., mi
rė namuose, vasario 27 d. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave. Laidotuvės įvyks kovo 4 
d., šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko 'nuliūdime 
vyrą Charles, 3 sūnus, Joseph, 
John ir Charles, dukterį Mar
cella, seserį Petronella Krau- 
jalis, du. broliu South Ameri
koje ir tetą Mary Vencevičius.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

. Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau laikas atlikti>foderaliai 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 adasą penktadienio ir šeš
tadienių vakarais, o sekmadieniais 
ištisą dieną. Kreipkitės tuojau ip 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, ‘ 11 .. .

Sei- 
Albany, 

gru
bu- 
ap- 
tur-

New 
molis 
pereitą 
bemat,
džetą, kuris, sako žinovai, 
lups biednuomenę, padės 
tipgiems .

Pasipriešino prieš budžetą 
tik vienas assemblymanas, Leo 
Isacson, darbietis iš Bronx. 
Jis siįerkė pasiūlytą įplaukų 
ir biznio taksų numušimą, kai
po “pagalbą tiems, kuriems 
mažiausia jos reikia ir paruo
šimą 
naštą 
išgali

Nustatyta Kainos Rūbų
- Valytuvėms

Kainų Administracijos pas- 
kiausiame nustatyme kainų 
mieste esamoms rūbams taisy
ti, valyti, prosyti įstaigėlėms 
kibinės kainos uždėtos visiems 
lygiai, neatsižvelgiant į sekci
ją, kokioje Įstaigėlė randasi.

Biskis yra skirtumo kompa- 
niškų ir privatiškų kainose. 
Patvarkymas paliečia apie 12,- 
000 privatiškų šapučių - 
tuvių ir 500 kompaniškų 
tuvių.

Nepildantieji gali būti 
ti iki 30 dienų kalėti ir

■»::'Č<
•?

• 'ęj

1

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus . paveiks- 

\ lūs ir krajavus 
^sudarau su ame- 
Elrikoniškais. Rei- 
■j kalu i esant. ir 
^padidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
V 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

Miesto Taryba pereitą an
tradienį balsavo Queens atsto
vo Hugh Quinn pasiūlymą ta
rybai pakelt požeminiais trau
kiniais važiuotės mokestį (sub
way fare). Taryba 18 balsų 
prieš 2 tą Quinn’o pasiūlymą 
atmetė.

Quinn rezoliucija siūlė 
kelti fėrą iki 8 centų, du 
15c.

Brooklyniečiai tarybos 
riai, Peter V. Cacchione,
munistas, ir Louis Goldberg, 
liberalų, greta su didžiumos 
vadu Sharkey argumentavo 
prieš tą rezoliuciją.

na- 
ko-

Louis Weber, 43 m., pereitą 
šeštadienį pasmaugęs savo 
žmoną Rebecca, 40 m., sek
madieni pasismaugęs kalėji
me, 19 Ashland Place, Brook- 
lyne. Pirm saužudystės para
šęs atsiprašymą savo dukrytei 
Sandrai, 11 motų, kuri mačiu
si, kaip jisai užsmaugęs jos 
motifią. Weberiai gyveno 562 
Albany Ave.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN S, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
:: Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius.

11 I __

lZrEca restaurant
STANLEY RUTKŪNAS ’

SAVININKAS % į

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 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 Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra

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

Drs. Stenger & Stenger 
’Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

Telefonas EVergreen 7-1661




