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New York. — Amerikonu 
Sąjungos komitetas dėlei 
Jungt. Tautų Organizacijos

šiol šiaurių Polių tyri
tik Sovietų Sąjungos

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Taį mūsų admirolai ir gene
rolai turės l> is k j atvėsti. Gene
rolas Arnold išvystė mintį, 
kad būsimame kare šiaurių 
Polius bus strategiškiausia vie
ta ir 
šiai.

Iki 
nėjo
mokslininkai ir daug davė pa
sauliui naujo. Amerikos, Ka
nados ir Anglijos generolai ir 
admirolai pasiryžo karo 
nevrams toj linkmėj.

KRISLAI
Manevrai Ledynuose.
“Demokratija” Japonijoj.
Laivynas ir Prostitucija.
Goebbelso Keliu.
Vis Nesupranta.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

f/-*?,
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JANKIAI IR ANGLAI 
PALAIKO NACIU 
CARIUOMENĘ

Stalinas Sako; Jungtinės Valstijos ir
Sovietą Sąjunga Gali Apsaugot Taiką

------------------------------------ —------------- B ' ________________________ ffl---------------------------------------------------

FRANKO PERKAS 
GINKLUS SU TALKI
NINKU ŽINIA '

Maskva. — Sovietų 
jo komentatoriai kaltina 
amerikonų ir anglų koman
das, kad jos vakarinėje Vo
kietijoje palaiko ne tik fa
šistines lenkų ir jugoslavų 
armijas; sako, Amerikos ir 

i Anglijos oficieriai laiko net 
nacių armijos junginius. 
Sovietų spauda nurodo, jog 
vakariniai talkininkai" ne
areštuoja vokiečių fabri- 

j kantų ir bankininkų, kurie 
rėme Hitlerį ir jo karą. Nu
žiūrima, kad anglai - ame
rikonai stengiasi išlaikyti 

ii- visai i tarptautinius vokiečių trus- 
tus, kurie tarnautų kari
niam Vokietijos atgimimui.

Turime kuo pasididžiuoti, i . ______________
Iš Tokio praneša, kad apie bir- į 
žol» vien tame mieste užgims. 
1/1000 “jankiu.’’ Kaip tai? 
Nagi tai pasekmė Amerikos j 
kareiviu “fraternalizmo” su ■ 
lonnn” merginomis, kaip tik 
iin ton buvo 
mėnesi 1945 metais.

Nieko sau. 
platiname 
Generolas 
bičiuliavo su Japonijos impe- Graikijos ir Indonezijos, 
ratorium. T 
“pasistorojo.” 
fašizmo tuoiau

Pasiųsta galingiausias Ame
rikos orlaivių vežikas “Mid
way” į šiaurių ledynus. Kar
tu išplaukė trys naikintojai. 
Orlaiviu vežikas turi apie 100 
karo lėktuvu. Dalyvauja 2,- 
500 žmonių. Paskelbė, kad at-j 
einančiais metais ten bus didu-; 
Ii kariniai manevrai.

Bet štai atėjo žinios, kad 1 
šiauriu audros skaudžiai ap-1 
lamdė lėktuvu vežiką “Mid-| 
way.” Trys lėktuvai susikūlė, 1 
apie 10 lakūnų žuvo! Yra pa-j 
vojaus. kad gali ledai ii 
sutrėkšti tuos laivus.

Angly Darbietis Neigia 
Anglijos Politiką

London. — Darbietis an- 
iškelti rugsėjo glų seimo narys Wilkes pa

reiškė spaudoje, kad dauge- 
“demokrauja” lis Darbo Partijos narių 

Janoniioj gerai! nepatenkinti Anglijos val- 
MacArthuras susi- džios politika dėlei Irano,

kareiviai irgi gerai j 
Iš japoniško, 
nieko ne.iks 3QQ Q0Q Į)g

monstravo DėlMūsų vyriausybė ' karo lai- ■ 
vynui paskyrė net $4,225,000,-1 
000 (keturis bilionus, du šim
tus dvidešimts penkis milionus 
doleriu). Orlaivynui ir armi
jai skiriama taip pat bilionaisi 
doleriu!

Na, bet kovai prieš prostitu-1 jog 300,000 vengrų demons- 
ciją, aiškinimui žalingumo ve- iįrav0> maršuodami Vengri- 
neriškų ligų yra siūloma pa- jQS sosįįnės Budapešto gat- 
skirti tik $700,000. Ir tai dar Vgmįs> jje reikalavo susi- 
daug ginčų yra. as jau “Kovai už demokratiją
rodo, kaip rūpinasi ponai j 
valdininkai žmonių sveikata.

Demokratijos
Maskvos radijas pranešė,

skirti tik $700,000. Ir tai dar

Mr. W. H. Lawrence iš 
Washington© rašo, kad nega
na to, kad dabar turčių spau
da veda bjaurią kampaniją 
prieš Tarybų Sąjungą, bet yra 
dedama pastangų, kad tuojau 
pradėti per radio bangas kal
bėti i Sovietu Sąjungos žmo
nos. idant sukelti juos prieš 
i’i vvriausybę.

Na. pilnai ponai pasimokė 
iš Goebbelso! Tik užmiršo tą, 
kaip Goebbelso anti-sovietinė 
propaganda baigėsi. Viešpa- 
tpnianti klasė yra desperaci- 
w ir todėl elgiasi taip, kas 
greitina jos pačios galą.

prieš reakcijos sąmokslus.” 
Kalbėjo darbininkų judėji
mo kairiųjų partijų ir Smul
kiųjų Savininkų Partijos 
atstovai. Jie šaukė apvalyt 
Smulkiųjų Savininkų Parti
ją nuo atžagareivių; sakė, 
jog reakcininkai, prisideng
dami smulkiųjų savininkų 
vėliava, stengiasi sulaikyti 
dvarų ir didžiųjų ūkių že
mių paskirstymą mažaže
miams ir bežemiams veng
rams.

PAŠALINTAS MUNICHO
PROFESORIUS

LIGŲ PLITIMAS TEBE
GROSIĄ EUROPAI

P

Paryžius. — Švelni žiema 
vakarinėje Europoje, tal
kininkų gydytojai ir medi- 
kaliai reikmenys padėjo 
ginti gyventojus nuo apkre
čiamųjų ligų plitimo. Bet 
žmonės nusilpę dėl maisto 
stokos, todėl ir medikalė pa
galba gal nepajėgs atremti 
ligų skleidimąsi. Ypač daug 
vakarinių europiečių serga 
džiova ir sifiliu; o džiovos 
šaknis yra maisto trūku
mas.

50,000 Gen. Anderso 
Lenku Kariavo po 

Nacių Vėliava
London. — Patikrinta, 

kad fašistinio lenkų genero
lo VI. Anderso armijoj Ita
lijoje tarnauja ir 50,000 ka
riavusių po Hitlerio vėliava 
lenkų. Jie buvo nelaisvėn 
paimti, o paskui persiųsti 
Italijon ir prijungti prie 
gen. Anderso armijos. Toje 
lenkų armijoje, palaikomoje 
Anglijos pinigais, dabar 
yra 150,000 vyrų; ir tiktai 
kokie 25,000 jų kariavo 
vien su anglais.

iš-

BOSIĄ IŠVALYTI SENI 
JAPONŲ “MĄSTYTOJAI

Tokio. — Japonų premje
ro Shidęharos valdžia pa
skelbė, kad ji išvalys iš at
sakomybės vietų visus laik
raštininkus, artistus, inte
lektualus - mąstytojus ir 
biznio vadus, kurie vedė ka
rinę Japonijos propagandą 
arba piniginiai rėmė užpuo- 
likišką japonų karą. Shide- 
haros valdžia taipgi ketina 
pašalinti diplomatus, kurie 
dalyvavo fašistinės Ašies 
sutarčių daryme ir pastum
dėlių valstybių steigime.

AMERIKIEČIAI NACIŲ 
MYLĖTOJAI

Slavų Kongreso Vadas Pareiškė 
Sovietai Tai Taikos Bokštas

New York. — Maršalas 
Stalinas pabrėžė, jog būti
nai reikia Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos 
draugiškumo, jeigu norime 
išlaikyti taiką pasaulyje. 
Apie tai pranešė Leonas 
Krzycki, Amerikos Slavų 
Kčngreso pirmininkas, kal
bėdamas pokilyje Hotelyj 
Astor. Jis neseniai sugrą
žo iš Maskvos, kur 90 minu
čių tarėsi su Stalinu. Stali
nas tada pareiškė:

“Amerika ir Sovietų Są-[minkai, Sovietų Rusija jokiu 
junga yra būtent tokios dvi būdu negręsia taikai; visai 
valstybės, kurios gali užtik-Į antraip—jinai yra taikos 
rint pasauliui taiką, šios 
dvi šalys yra galingos ir 
medžiaginiai turtingos; jų 
padėtis laiminga tuom, kad 
jos turi visko, ko joms rei
kia; ir jos negeidžia kitų 
kraštų nuosavybių.”

Krzycki pabrėžė skirtu
mą tarp Stalino taikaus pa-

RAGINA NUSTOT DIRBUS 
ATOM-BOMBAS

A m e r ikos korespondentai 
ve] važinėjo Sovietu okupuo
to! Vokietijos dalvj. Kas juos 
labiausiai nustebino, kad ten 
nėra vise i bedarbiu. Net trūks
ta darbininkų. Visur fabrikai 
ir dirbtuvės dirba, kaminai 
rūksta. Jie niekaip negali su
prasti, kodėl ten taip yra.

Ir tie žmonės nesupras, ku
rie tingi ir bijo suprasti ^naują 
tarybinę tvarką. Tiesa, toj Vo
kietijos dalyj nėra tarybinė 
tvarka, bet iš karo nelaimių ir 
vargo išėjimo kelią nusako ta
rybiniai žmonės. Jie vokie
čiams pasakė:
/ “Norite, kad nebūtu šalta, 
kad būtumėte apsirengę, kad 
nekęstumėte bado, tai turite 
—dirbti! Norite, kad vietoj 
griuvėsių būtų vėl namai, kad 
miestai būtų, kaip miestai, tai 
turite — dirbti! Niekas jums 
kitas to nesuteiks, kaip tik jūs 
pačių darbas! Matote, į ką 
Vokietiją pavertė pasiutę Hit-

Munich. — Bavarijos 
premjeras dr. Wilhelm 
Hoegner pašalino Municho 
Universiteto profesorių Al
bertą Rehmą. Šis ameriko
nų paskirtas profesorius' 
kritikavo jankius, girdi, už 
“pergriežtą nacizmo naiki
nimą.” Rehm taipgi sakė, 
vokiečiai, turbūt, mažai te
galės pasimokyt iš ameriko
nų ir anglų. *

Maskva.— Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda pri
mena, kad Jungtinėse Vals
tijose nacių mylėtojai lieja 
ašaras dėl to, kad talkinin
kai perkietai'ęlgiąsi su vo
kiečiais. Jie reikalauja pa
keisti ir Potsdamo konfe
rencijos pareiškimą.

Teigiama, kad išsivystys 
tikrai didis mūšis tarp chi
nų tautininkų ir komunistų 
dėl Mukdeno.*

reiškimo ir buvusio anglų 
premjero Churchillo kalbos 
—Churchillas kvietė Ameri
ką į karinę santarvę su An
glija prieš Sovietų Sąjungą. 
Krzycki sakė:

“Aš ryškiai mačiau, jog 
sovietine santvarka visų 
pirma rymo ant darbo, kul
tūros, motinų ir kūdikių 
aprūpinimo ir ant kovos už 
taiką. Nepaisant, ką saky
tų Churchillas arba mūsiš
kiai (amerikiniai) reakci-

bokštas,”
Už draugiškus ryšius su 

Sovietais kalbėjo ir Lenki
jos ambasadorius Amerikai, 
profesorius Oskaras Lange 
ir kiti. Pokilis buvo su
ruoštas pagerbti jugoslavų 
atstovą Zlatko Balokovičių 
ir Leoną Krzyckį.

Kaujasi Chinų Komunistai 
Su Tautininkais Mukdene 

t ' • •

Chungking, Chinija. — 
Tęsiasi mūšiai tarp ChinL 
jos Chiang Kai-sheko tauti
ninkų ir chinų komunistų 
Mukdene, Mandžurijos did
miestyje, turinčiame 2,000,- 
000 gyventojų. Pasitrau
kus sovietinei kariuomenei 
iš Mukdeno, atmaršavo chi- 
nai komunistai ir užėmė 
šiaurinę miesto dalį ir di
delę elektros dirbyklą.

Chinų tautininkų valdo
vai kaltina Sovietus už per- 
greitą Raudonosios Armijos 
atšaukimą iš Mukdeno. 
Raudonoji Armija, pagal 
Chiang Kai-sheko valdžios

prašymą, jau du kartu bu
vo atidėjus išsikraustymą iš 
Mandžurijos. P a s k utiniu 
laiku Chiango tautininkai 
ypač trukšmingai reikalavo, 
kad Sovietai kuo greičiau
siai ištrauktų savo kariuo
menę iš Mandžurijos.

Kelionėje namo dar šeši 
sovietiniai traukiniai su ka
riuomene ir ginklais atva
žiavo į Mandžurijos sostinę 
Changchuną, į šiaurę nuo 
Mukdeno.

Vyksta kautynės tarp 
chinų komunistų ir tauti
ninkų į vakarus nuo Muk
deno.

Kiek Maisto Pagalbos 
Pasiuntė UNRRA

Washington, -r- Vasario 
mėnesį šiemet UNRRA 
(Jungt. Tautų ’ Pagalbos i ir 
Atstatymo Administracija) 
pasiuntė 1,239,000 tonų mai
sto pagalbos Europos ša
lims ir Chinijai. Bet tatai 
anaiptol neužtenka sulaiky
ti ten alkį.

Daugiausia paramos va
saryje gavo Italija — 653,- 
200 tonų; anglų “globoja
ma” Graikija — 119,700 to
nų; Jugoslavija — 114,900; 
Chinija — 113,400 tonų; 
Lenkija — 104,600, Čecho-

Sulaikė Jersey Central 
Geležinkelio Streiką
Elizabeth, N. J. — Pra

šant prez. Trumano atsto
vui J. R. Steelmanui, Gele
žinkelio Traukinių Brolija 
sustabdė savo streiką, ku
ris buvo, skirtas pradėti ko
vo 11 d. iš ryto. Tuom New 
Jersey Central geležinkeliu 
14,000 žmonių kasdien va
žiuoja į New Yorką dirbti.

Slovakija 78,700 tonų. So
vietinei Baltarusijos Res
publikai tuo tarpu nusiųsta 
tik 10,600 tonų pagalbos, o 
Ukrainai—25,600.

London.—Paryžiaus laik
raštis Lc Soir pranešė, kad 
vakariniai talkininkai leido 
Ispanijos diktatoriui Fran
kui pirkti ginklus ir amu
niciją iš Šveicarijos; sako,O U UAV1JII 10 kT? ▼ V1VU JL JI J V0 ,

sekmadienį atsišaukė į Am- jog- Franko valdžia, be kit- 
erikos valdžią, kad nustotų r0, jau pirko 50,000 patran- 
dirbus atomines bombas ir ■ kinių’ šovinių iš šveicarų 
krovus jas į sandėlius. Ko-' Hispano Suiza fabriko. O 
mitetas kartu ragino Ame- kadangi Francija yra už- 
riką lygiomis priimti atsto- dariusi savo rubežių Į Ispa- 
vus Jungtinių Tautų atomi- niją, tai tie šoviniai būsią 
nes komisijos į bandymus, pergabenti i Italiją, o iš čia 
kur atom-bombos bus išme- Vidur žeminėmis Jūromis 
gintos ant karinių laivų, perplukdyti i. Ispaniją, šia 
Šie bandymai įvyks gegužė-1 amunicija bus ginkluojami 

ir 10,000 nacių, kurie karo 
| pabaigoj perbėgo Į Ispaniją*

je

Washington© Valdžia 
Leidžia Branginti 
Drabužiu Kainas

Mažesnis Kviečiu Derlius 
Pasaulyje

Washington.—Pernai na-, 1
— Kainų šaulyje užauginta 5 200,- 
kiek pir-1000,000 bušelių kviečių, tai

Washington. 
Administracija 
miau leido pabranginti,yra, 8 nuošimčiais mažiau, 
medvilninius (bovelninius) .negu 1944 metais, kaip skai- 
drabužius ir mėsą.. Dabaričiuoja Jungt. Valstijų Am- 
leidžia pakelti vyrų ir vai- erikos žemdirbystės depart- 
kų “siūtų” kainas. Vyriški mentas.
marškiniai ir naminės suk-,------------- •-----
neles pabranginamos 10 iki 17 • • J! RiJnrarai 
15 centų, o kelinaitės 8 cen- [ Rdnivjl DUftgdJd." 
tais. Audimų fabrikantai, 
kurie turėjo iki 600 nuošim
čių pelnų, sako dar negana.

DEIMANTAIS PASVERTAS 
MAHOMETU VADAS

Bombay, Indija.
Ii mahometonu sektos vadas

Kaltina Dešiniuo- 1 
sius už Intrigas

Sofija.— Dešiniosios, opo
zicinės bulgarų partijos va- 

—Ismai- rinėJa intri£as> kad būtlI
paleistas dabartinis Bulga
rijos seimas ir pakeista Te-Aga Khanas buvo viešai pa- Už
ai W part.),'„aliukus kai-

deimantų, nes jis pats tiek 
sveria. Taip jo sekėjai pa-, 
gerbė Khaną, minėdami jo 
60 metų amžiaus, sukaktį. 
Pirm dešimties me*tų jis bu
vo pasvertas auksu. Dabar, 
apart pasvėrimo deiman
tais, Khano garbintojai su
rinko jam $2,200,000 pini
gų, kuriuos jis žada išleisti 
labdarybei.

GAISRAS MACARTHURO 
PATALPOJ

tina Bulgarijos Socialdemo
kratų Partijos komiteto na
rys D. Zovoch ir bulgarų 
komunistų atstovas I. Fran- 
sez. Dešinieji vadai, kvie
čiami prisidėt prie valdžios, 
reikalauja sau vis didesnių 
pirmenybių. Juos kursto 
Amerika.

Maskva kaltino Amerikos 
valstybės sekretorių Byr- 
nesą, kad jis sulaužė Trijų 
Didžiųjų užsieninių minis- 
terių konferencijos nutari
mą Maskvoj. Ten buvo nu
tarta įtraukt į Bulgarijos 
valdžią porą atstovų k. nuo

1

« IK'.'
Ą

mas nedavė jiems teisės iš'

Tokio. ■— Įvyko gaisras 
rūsyje čionaitinės generolo

X
kilo ar buvo tyčia uzkui- valdžią »0
as‘____________ nes savo laiške Bulgarijos

Konenhae-en — Naciu mi- ivaldžiai ra£ino Pirma susi-jj
P .. Z . . . . derėti su jais del sąlygų,na sunkiai sužalojo prekinj J

Amerikos laivą Lord Dela
ware ties Danijos sala Sea-! ORAS. — Bus šilčiau 
landų, Baltijos Jūroje. dalinai apsiniaukę.

ir

Amerikonų Pu [k i n i n kas Sudraudė Nacių Mergų ir Jankių Kurstymus prieš Rusiją
Wuerzburg, Vokietija. — 

.Paskutiniu laiku amerikinė 
kariuomenė šioj srityj dar 
labiau ■ apsikrėtė naciška 
propaganda prieš Sovietų 
lerio planai, patys jūs rėmė- 
te nacius, patys’ ir išeikite iš 
tos bėdos, mes jus išgelbėti 
negalime, tik galime padėti.”

Na, ir dalykai taisosi. Gi 
“demokratijos” pusėj kitas 
paveikslas.

Sąjungą, kaip praneša C. L. 
Sulzberger, New Yorko 
Times korespondentas. Jan
kių šnekos prieš Rusiją 
vpač pasmarkėjo po to, kai 
buvęs anglų premjeras 
Churchill šaukė' Jungtines 
Valstijas ir Angliją sudary
ti karinę santarvę prieš So
vietus. Hitleriškos vokiečių 
mergos panaudojo Church
illo kalbą piktiems paska-

lams tarp amerikonų prieš 
Rusiją.

Vienas jankių pulkinin
kas, matydamas tokios pro
pagandos pavojų, uždraudė 
jiems prieš-so vie tines šne
kas, grūmodamas bausti už 
jas. Tas pulkininkas (ne
skelbdamas savo vardo) pa
reiškė:

“Sovietų valdžia yra 
Jungtinių Valstijų talkinin-

kas, ir aš nepakęsiu jokiu 
niekinančių pastabu prieš 
mūsų talkininkus. Milionai 
rusų kareivių ir civilių mi
rė, kad išgelbėtų mūsų kai
lį. Jeigu jūs pasiduodate 
naciškų panelių propagan
dai ir nekenčiate rusų, atsi
minkite, kad rusai ir už jus 
mirė.

“Jeigu jūs norite naujo 
karo ir drąsinate tas pane-

Mm

’es, kad mes neapkenčiame! New Yorko Times kores- 
Rusijos, tai jūs darote gerą pondentas pastebi, jog ypa
čia džią naujam karui. 

a

esu koks ‘rausvas,

tingai katalikiškoje Bavari
Jeigu jūs manote, kad aš joje yra plačiai vedama pa- 

aš jus salinga, pavojinga propa- 
’’spėju, jog politiniame savo ganda prieš talkininkų vie- k 
mąstyme aš esu konservą-1 nybę. 
tyvus pietinis demokratas. 1

“Rusai yra drąsūs. Jie su- amerikonų oficieriaus su
laikė gaujas Fricų^nuo mū- draudimas nuo prieš-sovie- 
sų, o aš nenoriu naujo ka-itinės propagandos vakari- 
ro.” • ! nėję Vokietijoje.

Tai dar pirmas žymaus
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Štai Kur Prieš-Amerikonizmas
Karo departmentas dirba, kad faktiškai paimti Jung

tinių Valstijų vyriausybės reikalus į savo rankas. Tą 
daro po skraiste “apsaugos” atominės bombos, radaro 
ir kitų dalykų.

Tie elementai jau paskelbė, kad jie neprileis komu
nistų prie atominės jėgos ir radaro reikalų. Reiškia, 
įvedama politinis diskriminavimas.

Šiandien generolai diskriminuoja komunistus, rytoj 
jie tą padarys prieš socialistus, poryt, gal būti prieš re- 
publikonus ar demokratus. . Štai kur yra militarės reak
cijos ir anti-amerikonizmo darbai.

Šiuo keliu Lietuvoj ėjo kruvinasis smetonizmas, Vo
kietijoj—hitlerizmas, Italijoj—fašizmas! Šis kelias yra 
priešingas Amerikos laisvėms. Jeigu būtų gyvas pre
zidentas Rooseveltas, tai jis tokius generolus išmestų iš 
tos vietos.

Artėjant Prie Sukakties
35-kerių metų Laisvės gyvavimo su

kakties minėjimas artinasi. Specialė 
Laisvės laida išeis 13 d. balandžio. Ke
letas Laisvės patriotų jau atsiuntė Lais
vei pasveikinimų su dovanomis, sukak
ties proga. Laukiame daugiau. Atydžiai 
sekame organizacijų susirinkimus, žin- 
geidaujame, ką taria 35-kerių metų Lais
vės gyvavimo atžymėjimui.

Brooklyno biznieriai gražiai atsineša 
linkui Laisvės. Specialei laidai pasvei
kinimus jau įteikė:

CHAS. VIGŪNAS 
Savininkas Bar & Grill

284 Scholes St. Brooklyn, N. Y

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

K. ŠIMANSKAS ir K. MIKŠAS 
Savininkai

Quality Meat & Poultry Market
378 Grand St. Brooklyn, N. Y

ALFONSAS SKIRMONTĄS 
Savininkas Bar & Grill

1 Brown Pl. Maspeth, L. L, N. Y

CHARLES BROWN
Savininkas

Grand Chair , Furniture Co.
402 Grand St. Brooklyn, N. Y.

. I

WILLIAM ir VERONIKA SKUODIS 
Savininkai Bar & Grill

564 Wythe Ave.

Laukiame pasveikinimų nuo daugiau 
biznierių ir iš tolimesnių kolonijų. 
Prašome nesivėlinti su pasveikinimais, 
nes specialė laida bus dvigubai didesnė ir 
viena jos dalis bus atspausdinta anks
čiau. Todėl reikia iš anksto prisirengti.

Vienas .svarbiausių punktų, kurį pri- 
< valome turėti mintyje, tai tas, jog su

kaktį minėdami turime atsiminti, kad 
mūsų dieprąštis dabar labai mažai aukų 
tegauna. Lietuvos žmonių rėmimo rei
kalas nustelbia Laisvei aukojimo (ręika-

* lą. * Taigi šis įvykis, sukakties minėji
mas, turi būt trumpas, bet storas finan
siniai sustiprinimas dienraščio Ląisvės.

Kiekvienas Laisvės skaitytoj as priva-
• lo jausti sau už pareigą gauti dienraš

čiui nors po vieną naują skaitytoją su
kakties minėjimo proga. Nieko nėra 
svarbesnio už naujus skaitytojus, minint 
Laisvės 35-kerių metų sukaktį.

Laikąs jau trumpas, subrūskime su 
pasveikinimais, su dovanomis įr su nau
jais skaitytojais savo dienraščiui. Nes 
tie yra patys svarbieji dalykai minint su
kaktį

Brooklyn, N. Y.

P|ersons who have dealt in 
Nazi lies during the war 
cannot but continue doing so 

now that the war is over, It 
seems that certain groups who 
call themselves the represen- 
tatives of American Lithua-> 
nians can’t break away from 
their sordid past. They are still 
using Gobbbels propaganda ’.ib, 
their day 1, 
activity. ■ ”,■

to day /‘pęliticūr’

the. most rėčerit' ex- 
this is contained in

Onę of 
amples of 
the January, 1946 edition of 
the Lithuanian Bulletin which 
pretends to speak for American 
Lithuanians. This “Lithuanian” 
Bulletin is published in the En
glish language by the Lithua
nian National Council.

policy now being pursued by 
our government, they (the pro
Nazi Lithuanians) see their op* 
portunity to continue the work 
that Goebbels can never do 
again, They hope and dream 
fpr a war against the Soviet 
Union, For them it doesn’t 
matter that millions of Americ
an boys may die. What is im? 
portant to them is that the So
viet Union may be destroyed 
and then they again will tie a 
fascist noose on the Lithuanian 
people.

Antradienis, Kovo 12, '1946
MM
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P. Buknys.

Planas Komunaliniam T. Lietuvos Ūkiui Atstatyti
Tarybų Lietuvos komu

naliniam ūkiui atgaivinti 
penkmečio plane yra numa
tyta eilė, vokiškų grobikų 
sugriautų, komunalinių įmo-

Rašo J. S-vas.
Karo Laivynui $4,225,000,000

Būsimiems metams karo laivynui paskyrė $4,225,- 
000,000. Tai tokia didelė pinigų suma, kad Amerikos , 
valdžia niekados taikos laiku neišleisdavo tiek daug pi- nių ir respublikos miestų 
nigų. Bus statoma nauji šarvuočiai ir kiti karo laivai.

Karo laivyne bus užlaikoma 58,000 oficierių ir 500,- 
000 jūreivių. Karo laivynas turės 5,000 veikiančių karo 
laivų ir tūkstančius rezerve. Prie to, dar marinai (jūri
nė pėstija) sudarys 100,000 vyrų.

Kaip žinome, kad Amerikos ir Anglijos karo štabai 
veikia išvien. Amerikos generolai reikalauja, kad ar
mijoj būtų nemažiau 1,500,000 vyrų ir lavintų rezervų 
apie 2,500,000 vyrų.

Tas parodo, kad Wall stryto milionieriai ir 
^ paklusnūs valdininkai netiki į taiką.

jiems

i

Ar Įvyks Turkų Provokacija?
Imperialistinė spauda puola Tarybų Sąjungą, 

būk ji rengiasi užpulti Turkiją. Žinoma, tai užmaskavi
mas turkų fašistų provokacijų.

Turkijos fašistų pozicija ir elgėsis mažai kuo skiria
si nuo Ispanijos fašistų. Šio karo išvakarėse Turkija ir 
Anglija pasirašė bendro apsigynimo sutartį. Abi suti
ko, kad jeigu viena ar kita bus įtraukta į karą, tai abi 
išvien kariaus.

Tarpe hitleriškos Vokietijos ir Anglijos prasidėjo 
karas, bet Turkija buvo “neutrališka.” Ji daugiau vedė 
biznį ir flirtavo su Vokietija, kaip pirma karo. Laike 
Finliandijos provokacinio karo.prieš Tarybų Sąjungą, 
11939-1940 metais, Anglijos imperialistai kurstė Turkiją 
užpulti Sovietų respublikas Užkaukazijoj. Anglų, fran- 
cūzų ir turkų karo lėktuvai darė provokacijas, ką V. 
Molotovas atžymėjo Aukščiausio Sovieto posėdyj, rug
pjūčio 1 d., 1940 metais.

Kada Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą, tai Turkijos 
fašistai su abiejomis pusėmis-veikė prieš Sovietų Sąjun
gą. Hitlerio generaliame štabe, kuris buvo Sovietų že
mėj, sėdėjo Turkijos generolai h\ kartu darė planus. 
Turkai su Hitleriu suokalbiavo, jeigu tik jam gerai sek
sis, tai jie užpuls Sovietus Užkaukazijoj.

Tuo pat kartu turkų imperialistai darė suokalbį ir 
su anglais, kad jeigu matys, kad Hitleriui nekaip seka
si, tai jie ir anglų armija, kuri stovėjo Syrijoj ir Irake, 
puls Sovietų Užkaukaziją, neva “apsaugai nuo Hitlerio.”

Raudonosios Armijos pasisekimai, sunaikinimas na
cių prie Stalingrado suardė turkų fašistų planus. Bet 
jie nenusiramino. Turkija yra užgrobus didelę dalį Ar
mėnijos ir Gruzijos. Tų tautų žmones šimtais tūks
tančių kas metai žudė. Ji mato, kad tarybinės Armėni
jos ir Gruzijos žmonės, ir tų tautų žmonės turkų nelais
vėj, trokšta vienybės.

Turkai traukia savo armiją į tų respublikų pasie
nį Amerikos ir Anglijos imperialistų spauda teisina tur
kų grobikišką politiką. Trumanas, demonstruodamas 
prieš Sovietų Sąjungą už 'Turkiją, siunčia savo galingiau- 
sį šarvuotį “Missouri” į Turkiją. Turkai fašistai gali 
išprovokuoti užpuolimą ant Tarybų Sąjungos, kaip tą 
padarė finai fašistai 1939 metais.

rašo

* >

Štai Kokios Jų “informacijos”
Kada turčių spaudoj eina agitacija už karą, tai ir 

tos spaudos korespondentai “bizi.” Jie kėlė triukšmą, 
kad juos neįleidžia į Mandžuriją. Jie buvo įleisti. Ir 
kas prasidėjo?

Po to prasidėjo šlykšti kampanija apie “Sovietų te
rorą Mandžurijoj.” Jie rašo apie “išvežtas mašinas,” 
“sudaužytus fabrikus,” net paveikslus įdeda “sušaudy
tų japonų,” kuriuos būk Raudonoji Armija šaudo, tik 
todėl, kad jie japonai. 9

bei miestelių gyvenamojo 
fondo atstatymo darbų. 
Kartu su atstatymu yra 
taip pat užplanuota dides
niuose Tarybų Lietuvos 
miestuose eilė naujų kapi
talinių komunalinės staty
bos darbų.

Bendra kapitalų investa- 
cijos suma atstatyti su
griautam miestų gyvena
majam fondui ir naujoms 
komunalinėms įmonėms pa
statyti penkmečio bėgyje 
pasieks 250 milijonų rublių.

Vilniuje ir Kaune bus 
praplėstas vandentiekio tin
klas ir žymiai padidintas tų 
miestų vandentiekio stočių 
galingumas. Bus užbaigta 
naujai pradėta vandentiekio 
statyba Šiauliuose ir visiš
kai bus atstatytas 
tiekis Klaipėdoje.

Šiais metais visi 
likos vandentiekiai 
duos apie 15,000 
metrų vandens į 
Penkmečio gale Lietuvos 
TSR vandentiekio stočių 
galingumas bus pakeltas 
iki 44,000 kubinių metrų į 
parą arba 16 milijonų kubi
nių metrų į metus.

Vilniaus ir Kąuno miestų 
kanalizacijos sistemos šiuo 
metu turi didelį trūkumą: 
k a n a 1 i zacijos vamzdžiais 
srutos suteka tiesiai į upes, 
kurių vanduo gali virsti 
įvairiausių užkrečiamųjų Ii-, 
gų šaltiniu.* Vilniuj ir 
Kaune penkmečio periode 
bus įruošti filtrai, kurie ap
valys ir padarys nebepavo
jingą tų miestų kanalizaci
jos vandenį.

Išeinant iš tų pačių higie* 
nos sumetimų Vilniuj bus 
įruošta nauja vandens siur- 
bykla Tarpatiškiuose (6 kil. 
nuo miesto) ir tuo būdu bus 
visam laikui likviduota an
tisanitarinė Bernardinų so
do artezinių šulinių būklė.

Žymią vietą penkmečio 
plane užima naujo švįečia-

vanden-

respub- 
drauge 

kubinių 
parą.

- 'rvet 'w ■ "n* wwwi .,r , - :....—

apskričių skalbyklos, kurių 
galingumas sieks 6600 kilo
gramų skalbinių į parą.

Žymiai bus pakeltas res
publikos miestų gatvių ir 
tiltų ūkis. Penkmečio pla
ne numatyta pastatyti dide
lis tiltas per Nėrį Antakal
nyje Vilniuje ii’ Panemunės 
tiltas Kaune, Bus pastaty
tas gelžbetoninis tiltas per 
Dangės upę Klaipėdoje ir 
eilė tiltų respublikų apskri- 

. Yra numą-

mųjų dujų fabriko statyba 
Baltojoje Vokioje, už 15 kl. 
nuo Vilniaus. Fabrikas bus 
varomas vietiniu kuru (dur
pėmis) ir patenkins buiti
nius Tarybų Lietuvos sosti
nės gyventojų reikalus. Fa
brikas duos nemaža pagal
binių produktų, kaip pav. 
parafiną, kurį naudos vie
tinė pramonė. i;i

Šio fabriko ; galingumas centruose, 
sieks 70 milijonų kubinių tyti penkmečio plane dideli 
metrų šviečiamųjų dujų į gatvių taisymo ir naujų 
metus, ir jis žyniiai suma- |; 
žins suvartojimą skystojo 
kuro.

Komunalinio Ūkio KomL 
šariato penkmečio pl.ane nu
matyti respublikos miestų 
sugriauto gyvepaih.ojo plo
to dideli atstatymo' darbai, 
K a p italiniam gyvenamųjų 
namų atstatymui asignuoja
ma 115 milijonų rublių; iš 
tos sumos vien tik Vilniaus 
gyvenamajam plotui atsta
tyti bus išleista 67 milijo- Ja: 
nai rublių.

Komunalinio Ūkio Liau
dies Komisariatas projek
tuoja pastatyti nedideles 
e 1 e k t r a i n es provincijos 
miesteliuose. Penkerių me
tų bėgyje bus galutinai at
statytos visos apskrities 
miestų elęktrainės. Ypa
tingo dėmesio kreipiama į 
nedidelių h i d r o e lektrinių 
Stočių statybą prie respub
likos upių. 1950 metų gale 
respublikoje bus pastatytą 
18 naujų hidroelektrinių 
stočių, k u rids sumažins 
įvežtinio kuro suvartojimą 
ir praturtins Tarybų Lietu
va pigia elektros energija. 
Mažųjų eie.ktros stočių 
penkmečio bėgyje būs pa
statyta 60, bendras jų ga
lingumas sieks 9500 kilova
tų. .

Per penkerius metus Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose bus pastatyta ei
lė gerų pirčių. Projektuo
jamą pastatyti dvidešimt 
komunalinių pirčių kituose 
apskričių centruose.

Didesniuose Lietuvos TS 
R miestuose bus įrengta

On pages 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32 apd 34' there is re
produced in Russian print what 
purports to be “Strictly Sec
ret” Instructions issued by the 
Commissar of State Security. 
These instructions are suppp^ 
sedly orders by the Soviet conb 
mand for the deportation' qf 
the anti-Soviet elements from 
Lithuania; Latvia and Estonia-

They are reproduced in. the 
Lithuanian Bulletin ąs a * ge
nuine Soviet document, ■ pur* 
porting to show the '‘Soviet 
terror.”

On pages 19, 21, 23, 27, 29, 
31, 33 and 35 there appears an 
English translation correspond
ing with the “original” Russian 
on the opposites pageg, which 
have been mentioned above.

This columnist ventures to 
predict that the pro-Nazi Lith
uanians who supported Hitler 
during the war will be the 
most outspoken warmongers 
in the next period. They will 'be 
the first to follow and approve 
the Churchill policy—war.

said 
to a 
side

t
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Visa tai panašu į pačių. propagandą, kokių Goeb*- 
belsas skleidė 1941 m, Mukdeną, laike karo, daug kar
tų Amerikos ir Sovietų lėktuvai smarkiai bombardavo. 
Plunksnos banditams ir kapo prųvokatoriąįps ten ypa 
užtektinai sugriautų fabrikų fotografavimui ir kaltini
mui Raudonosios Armijos. K;
ta istorija atsiduoda tokia pat smarve, kokią škleidė na-

as dėl šaudymo japonų, tai;

grindinių ! tiesimo ■ darbai 
Vilniuje ir kituose didės-; 
niuose Tarybų Lietuvos 
miestuose.

Penkerių metų bėgyje bus 
įruošta ir atiduota eksplo
atuoti respublikos miestuo
se didelis viešbučių skaičius. 
Vilniuje bus galutinai atsta
tyti pirmaeiliai viešbučiai 
“žoržąs,” “Europa,” “Gran
das,” Klaipėdoje plačiai ži
nomas viešbutis “Viktori-

Bus pastatyta eilė iš
taigingų viešbučių apskri
čių centruose.

Penkis milijonus rublių 
asignuoja Lietuvos TSR vy
riausybė įruošimui penkme
čio bėgyje troleibusinio su
sisiekimo dvie jomis svar- 
pesniomis Vilniaus miesto 
trasomis.

Įvedus troleibusinį susi
siekimų, sostinės gyventojai 
sutaupys daug ląįko įr pats 
miestas įgaus modernišką 
išvaizdą.

Dideli darbai bus atlikti 
penkmečio bėgyje apželdi
nant miestus, tvarkant par
kus. Vilniaus Zakrete bus 
užvestas didelis - parkas, 
miesto gątvės bus gausiai 
apsodintos medžiais. Dide
li darbai numatomi atlikti 
perplanuojant ir tvarkant 
Lukiškio aikštę. f

Penkmečio plano gale žy
miai pakeis savo išvaizdą 
Tarybų Lietuvos miestai. 
Bus likviduoti’ baisūs karo 
sunaikinimo padariniai, iš- 
ąugs naujos respublikos ko* 
munalinės įmones. Labai 
padidės miestų gyvinąmat 
sis plutas, ypatingai Vii? 
nįaus miesto gyvenamasis 
plotas, kuris patenkins • pa
grindinius kultūringo mies
to reikalavimus.

For the unsuspecting and 
uninformed reader these 
“strictly secret” instructions 
probably appear very authen
tic and convincing. But when 
one finds their origin the pict
ure'. becomes somewhat difr 
f er ent and these “documents” 
are revealed as nothing more, 
than Nazi forgeries.

These “strictly secret in
structions” first appeared, in 
the same form they appear 
now in the Lithuanian Bulletin, 
in Lietuvių Archyvas, Bolševiz
mo Metai, Vol. 1 on pages 37, 
38, 39, 4Q, 41, 42, 43, 44and 45. 

I The Lietuvių Archyvas was 
printed at the “Raides” print
ing shop in Kaunas during the 
year of 1942 (during the Ger
man occupation).

Comparison of the “Russian” 
text in Lietuviu Archyvas with 
that printed, in the Lithuanian 
Bulletin showed both texts to 
be identical. Thus it is obvious 
where the Lithuanian National 
Council got its “document.” 
They took it from a Nazi propa
ganda publication which the 
Nazi overlords of Lithuania 
"had approved for publication.

Pro-Nazi Lithuanians are 
still culling material from the 
Nazi arsenal of propaganda 
and feeding it to an unsyspecL 
ing American Lithuanian pub
lic. They are trying to peddle 
this stuff as Lithuanian “■pa
triotism.” During the war they 
used Nazi propaganda to creat 
disunity amongst American 
Lithuanians. Now they are 
using it to whip up a war hys
teria against the Soviet Union.

Hofv they are able • to get 
away with such bold dissemina
tion of naked Nazi propaganda 
is a point that should not be 
misunderstood. They would not 
have dared to spread this Nazi

Vilniuje veikia pępĮd fil? 
rųų teatrai: Ęelįoą, Kasįpo, 
Ądrią, Mūza ir Aušra. Fil-

In the future American Lith
uanians will have to ^uard 
against these “leaders.” They 
will only help to lead the Lith
uanian people into the camp 
6f • those forces who are pre
paring to lead civilization to 
suicide.
11* ' ★ ★ ★

There is more than one side 
to a story. Someone once 
that there are three sides 
story — your side, my
and the right side. That would 
seem tp apply to the case of 
Iran.

For some time now Iran has 
been ą so-called “thorn” in the 
side of the wprld. Ernest Be- 
vin expressed the British view 
on the question. The other day 
Mr. Byrnes made our govern
ment’s view clear on the sub
ject. Needless to say, Mr. Byr
nes’ attitude on the Iranian 
problem coincides wjth the 
British view.

The Bone of contention as 
our State department and the 
British see it i$ the Soviet for
ces still in Iran.

Great Britain and our State 
Department have asked the So
viet Union to withdraw its 
troops. It would seem on the 
surface that Great Britain and 
our government are simply op
posed to occupation of Iran by 
foreign troops. But there is 
more thąn one way to occupy 
a country. For example, the go
vernment of a country can be 
bought and occupied through 
economic means. Great Britain 
is notorious for this sort of oc
cupation.

In the meantime, Great BrL 
tain, who while demanding that 
Russian troops withdraw from 
Iran, is arming war-like tribes 
for war against the AzerbaL 
jani the moment Soviet troops 
are withdrawn.

This in itself would be suf-? 
fjcient reason to doubt, the vir? 
tue of the British demand. But 
this very fact, which has not 
been made known to the pul> 
lie, is exactly why the Soviet 
Union cannot remove its forces 
from Iran. And the Soviet 
Union is completely within its 
rights both legally and moral
ly because of an agreement it 
signed with the Iranian go
vernment in 1921.

The agreement between 
USSR and Iran in 1921 gives 
the Soviet Union the right to 
occupy Iran in the case that 
war threaten?.

Therefor, before the Soviet 
Union could effect the removal 
of its troops, Great Britain on 
the other hand would have to 
stop furnishing arms for civil 
strife in Iran. Until Great

poison if the policy of our ^o-pritain desists from its Ke-
vernment was truly anti-fascist 
in nature. Our foreign policy, 
which is directed toward a 
bloc with Qreat Britain. against 
the Soviet Union rather than 
for Qig 3 Unity, has given 
these fascist rascals new cour
age. . - * *

In the aggressive imperialist^

sent policy, .we arę quite sure 
that Russian forces will remain 
in Iran.

in (he final analysis, Great 
Rritain is ąngry at thę Sęviet 
Union because the latter pre
vents the former ,from imple
menting its imperialist polIqf 
and an undemocratic regime m 
Irpn. ... t j ‘ ’ •:dė žmones,4

ciai apie tai, būk Raudonoji Armija besitraukdama Šąu- mos rodomos tarybiškos ir 
dė žmones/ ; / // rinktines amerikoniškos.;
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Lietuvių Tauta Naujuoju Keliu
žemiau dedame straipsnį, 

parašytų visam pasauliui ži
nomo Tarybų Sąjungos pre
zidento, M. Kalinino. Jis bu
vo parašytas specialiai Lietu
vos spaudai ir tat parodo, 
kaip yi. Kalininas supranta 
lietuvių tautos padėtį ir jo
sios ateitį. Straipsnis nepa
prastai įdomus ir raginame 
kiekvieną skaitytoją jį aty- 
džiai perskaityti.—“L.” Red.

1940 metais liepos mėn. 
14-15 d. d. Lietuvoje įvyko 
rinkimai į liaudies seimą. 
Šie rinkimai turėjo nepa
prastą, palyginti su anksty- 
vesniaisiais rinkimais, turi
nį ir reikšmę. Čia apgaulin
gos deklaracijos ir neįvyk
domi buržuazinių partijų 
įprastiniai pažadai duoti 
liaudžiai visokių gėrybių, 
buvo nustumti dviejų kar-' 
dinalių klausimų: 1) dėl . 
Lietuvos paskelbimo Tavy- jpasijuokg ’_,;v 
!,ine Socialistine Respublika jjgįjuoge (jjrbo lietuvių tau-

M. I. Kalininas

politiniu ir kultūriniu, bet 
ir ekonominiu atžvilgiu.

Atrodė, nėra kanalų, nė
ra kelių, kuriais galėtų iš

sivystyti lietuvių tautos ry- 
•šiai su Tarybų Sąjunga. Ta
čiau gyvoji tikrovė žiauriai 

i iš tų, kurie taip
ir 2) dėl Lietuvos TSR įsto
jimo į Tarybų Sąjungą są- 
junginės respublikos teisė- ^fėkė“ skiepytfiiaudžiaf su- 
mis\ . . |stingimą ir abejingumą.
v. Rinkimuose dalyvavo mil- (pirmajai progai pasitaikius, 
žiniška gyventojų dauguma lietuviu tauta garsiai pa-> 
—95.51 nuoš. rinkėjų prieš reiškė? noriu būti Tarybų

tos sąmonei užtemdyti, iš 
tų, kurie visomis jėgomis

38 nuoš. rinkėjų, faktinai 
dalyvavusių praeituose rin
kimuose, 99.19 nuoš. rinkė
jų balsavo už Lietuvos Dar
bo Liaudies Sąjungos kan
didatus ir tai natūralu, nes 
klausimas buvo aiškus, vi
siems suprantamas, dau
giau ar mažiau palietė kiek-

Sąjungos nariu! Štai kas 
siutino ir dabar siutina ta
rybinės valdžios formos 
priešus.

Kurios skatinamosios 
priežastys stūmė lietuvių 
tautą j tarybinės santvar
kos kelią, jos įstojimą TSR

vieną lietuvį. Vadinasi, bal- $ sudėtin? Priežasčių daug
suodamas už Lietuvos įsto
jimo į Tarybų Sąjungą ša
lininkus, jis tuo pačiu api
brėžė ir savo pažiūrą į tą 
klausimą. Savo balsavimu 
1940 m. lietuvių tauta bene 
pirmą kartą per visą savo 
istoriją galėjo laisvai iš
reikšti savo valią ir savo 
siekimus visumoje, kaip 
tauta, ir, pasinaudodama 
šia galimybe, pareikalavo 
sau tarybinės valdžios siste
mos.

Reakcionieriai, tarybinės 
valstybinės sistemos prie
šai, tokio rezultato • buvo 
įsiutinti. Net liberaliniai 
d e m o k r atiniai sluoksniai 
nustebinti traukė pečiais. 
Nesugebėdami surasti ir 
netgi nenorėdami ieškoti 
tikrosios tokio lietuvių tau
tos posūkio priežasties kon
krečiose jos gyvenimo sąly
gose, jie siekė apšmeižti pa
čius rinkimus, balsavimo 
procedūrą. Bet ir čia tie 
žmonės susilaukė fiasko: 
tikrasis rinkimų demokra
tiškumas nedavė jokių re
alių pagrindų jiems sunie
kinti. Ir vis dėlto tai ne
trukdė reakcinei spaudai 
skelbti priešiškus straips
nius ir remtis juose, kaip 
jai ir pridera, redakcijose 
prasimanytais faktais.

Stebėtis čia netenka. At
virkščiai, būtų nuostabu, 
jeigu, sakysim, na, ne re
akcinė, o bent liberalinė 
buržuazinė spauda būtų su
tikusi teigiamai šiuos rin
kimus. Ir tikrai: kiek triū
so buvo padėta liaudžiai po
litiškai apgauti, propagan
dai ir agitacijai, mokykli
niam “auklėjimui,” religi
niam poveikiui, administra
ciniam spaudimui ir tt.! Ko
kie .šmeižtų kalnai buvo sut
versi prieš TSRS, prieš ta
rybų valdžią! Sunku net iš
vardinti visas smetoninės 
vyriausybės ‘priemones lie
tuvių tautai paveikti, kad 
atimtų jai bet kurį norą su
žinoti tiesą apie tikrąjį gy
venimą Tarybų Sąjungoje, 
kad atitvertų lietuvius nuo 
mažiausios tarybinės kultū
ros įtakos. Šiuo tikslu ji 
siekė maksimaliai izoliuoti 
Lietuvą nuo TSRS ne tik

ir labai įtikinamų. Kad jos 
suprantama kiek- 

nuo

pramoningiau-
Padofumo dė-

rimtos, 
vienam lietuviui, nes 
pat kūdikystės jam buvo 
skiepijama mintis, kad ver
tingiausias dalybas yra jo 
krašto nepriklausomybė, jo 
didybė. Tačiau ta “nepri
klausomybė,” kurią turėjo 
Lietuva, išmintingiems žmo
nėms keldavo abejojimų, ne
pasitikėjimo dėl jos tikru
mo, nes faktai per daug jai 
prieštaravo. Nespėjo res
publika susiorganizuoti, o 
vyriausybė susitvarkyti sa
vo sostinėje — Vilniuje, 
kaip lenkų generolas su ka
riuomenės būriu užgrobė 
Vilnių, išvarė Lietuvos vy
riausybę, ir Lietuvos sosti
nė buvo prijungta prie Len
kijos, o Lietuva neteko di
džiausio ir 
šio miesto.
liai spauda truputį pa
triukšmavo, ir tuo reikalas 
pasibaigė. Didžiosios vals
tybės — globėjos piršto ne
pridėjo pamintoms Lietuvos 
teisėms atstatyti, nes ir už
puolikas buvo jų globoja
mas ir, tur būt, labiau ver
tinamas, kaip atkaklus Ta
rybų Sąjungos priešas.

Hitleriui atėjus prie val
džios Vokietijoje, Lietuvos 
“nepriklausomybės” v a iž
das dar labiau nublanko. 
1939 m. Hitleris užgrobia 
Klaipėdą, o Lietuvos vy
riausybė, kupina baimės dėl 
savo gyvavimo, džiaugėsi, 
kad užgrobimas apsiribojo 
vien tik Klaipėdos kraštu ir 
sutartimi, kuri iš esmės 
įjungė Lietuvos ekonomiką 
į visos Vokietijos planą. Aš 
nenoriu apkaltinti tuo me
tu egzistavusią vyriausybę 
tuo, kad ji nenorėjo nieko 
daryti savo šaliai apginti, o 
tik iliustruoju tariamą tuo
metinės Lietuvos “nepri
klausomybės” pobūdį.

Būtų klaidinga manyti, 
kad lietuvių tauta nesiekė 
tikros n e p riklausomybės. 
1919 m., išvarius vokiečių 
kariuomenę, Lietuvoje buvo 
paskelbta tarybų valdžia, 
kuri sudarė sąjungą su Ta
rybų Baltarusija. Tačiau 
tikroji Lietuvos nepriklau
somybė greit buvo likviduo-

ta .Antantės ir jos pakvies
tos vokiečių kariuomenės. 
Buržuazinės Europos spau
dos kalba tai buvo pavadin
ta Lietuvos “nepriklauso
mybės atstatymu/’

Šalies politika ir ekono
mika vystėsi sutinkamai su 
išorinėmis sąlygomis. Po ta
rybų valdžios sutriuškinimo 
buvo organizuota demokra
tinė vyriausybė. (Juk nega
lima buvo po tarybinės val
džios tuojau pereiti prie fa
šistinio režimo.) Ji egzista
vo neilgai. Matyt, čia pa
sireiškė. bendras Pabaltijo 
šalių vystymosi kelias: ta
rybų valdžios užgniaužimas 
—demokratija (kaip perei
namoji valdžios forma) — 
fašizmas. Matomai, kai ku
riems demokratijos “gynė
jams” fašizmas yra labiau 
priimtinas, nes kiekviena 
demokratija bent per nago 
juodymą, bent dėl akių, tu
ri ką nors daryti liaudies 
interesuose. Fašizmas to
kių uždavinių sau dargi ne
stato. štai kodėl fašizmas 
mažosiose šalyse skatina
mas didžiųjų “demokratijos 
globėjų.”

Fašistinio režimo, Smeto
nos režimo įvedimas Lietu
voje pavertė Lietuvą vokiš
kojo kapitalo melžiamąja 
karve. Vokiečiai nesitenki
no Lietuvos ekonomikos pa
jungimu savo planui. Ji me
todiškai skverbėsi į visus 
Lietuvos gyvenimo , tarpe
lius, pritaikydami Lietuvą, 
kaip placdarmą Tarybų Są
jungai užpulti, ko jie iš es
mės ir neslėpė nuo Smeto
nos, kaip nuo savo viena- 
minčio. Atvirkščiai, Lietu
vos teritorijos paruošimas 
karo tikslams lyg ir patei
sino vokiečių skverbimąsi į 
visus Lietuvos gyvenimo 
tarpelius. Tokiu būdu vo
kiečiai šovė du kiškius: 1) 
ruošė karo placdarmą ir 2) 
patylomis pritaikė Lietuvą 
būti vokiečių užnugariu.

Smetonos vyriausybė ma
tė pavojų, gręsusį nepri
klausomai Lietuvos egzis
tencijai, ir iš esmės nesi
priešino vokiečių agresijai, 
stengdamasi pataikauti Hit
leriui, kurio remiama ji da
bar pati egzistavo. Vienin
telė Smetonos ir jo šalinin
kų viltis buvo, kad jie ir vo
kiškojo fašizmo viešpatavi
mo sąlygomis ta ar kita for
ma pasiliks prie valdžios ir 
naudosis kuria nors liau
dies prakaito dalimi. Iš! 
aukščiau minėtų faktų ryš
kiai matyti, kas slėpėsi po 
Lietuvos “nepriklausomy
bės” skraiste.

Smetonos vidaus politika, 
natūralu, atitiko užsienio 
politiką. Ją sudarė vokiš
kojo fašizmo sekimas, 1 jo 
pritaikymas vietinėms sąly
goms. Dabar net aklieji 
mato, kad fašizmas, su jo 
ideologija ir politika — tai 
baisi visuomeninė blogybė, 
pagimdyta imperializmo ga
dynės. Kas pabuvojo pie
tuose, tas savo akimis matė, 
kaip didžiulį medį — pušį, 
ąžuolą, kiparisą apraizgo 
parazitinis augalas su švie
siai žaliais lapais. Savo 
stiebais jis glaudžiai prisi
spaudžia prie medžio, gau
siais spėneliais įsisiurbia 
žievėn ir čiulpia jo syvus. 
Išgelbėti medį nuo pražū
ties galima tiktai sunaiki
nus parazitinį augalą. Fa
šizmas tai valstybinio me
džio parazitas. Ir jeigu 
tauta laiku jo nesunaikins, 
jis nenumaldomai prives ša
lį prie didžiausių nelaimių. 
Patyrimas parodė, kad fa
šizmas lygiai pražūtingas 
tiek didžiosioms, tiek ir ma
žosioms šalims. .

N e t u r ė darni mažiausio 
noro žadinti kūrybines liau
dies jėgas, atvirkščiai, są
moningai jas užmigdydarni, 
kad lengviau būtų paversti 
žmones paklusnia banda,— 
fašistiniai lydęriai, kaip, pa
vyzdžiui, Vengrijoje, Ru
munijoje ir tt., įsiutusiai rė
kė: “Didžioji 'Vengrija”! 
“Didžioji Rumunija”! Tai 
buvo juokinga. Tačiau už 
šio balagano ir slėpėsi visas 
fašistinis niekšiškumas.

(Daugiau bus)

Philadelphia, Pa
Gabi Mergina

Petro ir Paulinos Baranaus
kų dukrelė Louise, sausio 24 
d. baigė Kensington High 
School komercijos kursą; ga
vo diplomą.

Louise Baranauskiutė

Laike mokslo metų, ji pasi
žymėjo veiklumu įvairiose ko
misijose, taipgi buvo narė dai
lės komitete. Atliekamu nuo 
mokslo 1 i u o s 1 a i k iu, dirbo 
YMCA stenografiste. Dabar 
dirba pilną laiką. Gavus pir
mą “pėdę,” aukojo $5 Lietu
vos žmonių pąraifiai.

Louise Baranauskiutės tėve
liai yra nuolatiniai Laisvės 
skaitytojai. Priklauso LLD 10 
kuopoj ir LDS.5 kp.

Geriausių 
Louise, jūsų ] 
tiksluose!

pasisekimų, 
paSibrėžtuose

Pittsburgh, Pa
Aukos Spaudos Naudai

šie asmenys aukavo spau- 
doš naudaį parengime, %4 d. 
vasario, 1946 1rn., Pittsburgh, 
Pa.:

Bėru k štiš $4.
Pipiras $3, 
$2: S. Bągurskas ir P.Po

Neura. '. .
Po $1: A. Mažeikiutė, dr, 

Kabakęris, P. Sliekas, Mr. 
Gradawich, Shenkūnas, J. Ga- 
taveckas, P. Kavaliauskas, 
Mrs. Kavaliauskienė, J. Leka
vičius, M. Žukauskas, J. P i on t- 
k a, J. čižauskas, J. K. Ma- 
žukna, J'. Briedis, O. Stonienė, 
N. Kazę, J. Daimontas, S. Te- 
raila, K. Matakas, J. Svitakas, 
S. Gevren, A. Sherbin, J. Rū
dis, V.. Kairys, Mrs. Leliūšie- 
ne, G. Parčiauskas, A. Vens- 
lovas, J. D. Sliekas, K. Kairys, 
F. Imbras, M. Budnikas, P. 
Valatkevičius, J. Portikas, P. 
Usonis, P. Pąulikonis, / J. Ka- 
napeckas/K. Levanavičius, O. 
Urbonienė, A. Mažukna, Be
vardis. Ig. Kazlauskas, Albins- 
kas, P. Kirstukas, H. Bagu- 
žienė, P. Karsokas, G. Vilkas, 
J. Kazlauskas, z P. Martinkus 
ir J. Miliauskas.

Kurie davė mažiau dolerio, 
vardu nerašome, nors jų 
kas taip pat branginame 
įvertiname.

Viso aukų surinkta $70. 
aukavusiems tariame

au-
ir

siems 
ačiū.

Parėngimo Komisija.

TŪKSTANČIAI KRAUTU
VIŲ LATVIJOJ

Ryga. — Po vokiečių iŠ* 
vijimo, atidaryta Latvijos 
miestuose ir vajsčįų cent* 
ruošė jait apie 2,000 maisto 
ir pramoninių prekių par*

* BaTi BISgwtMs? 3tSt -’t*>u«<v. ...^ „,.. ________.. .. ._ _______________ _...

HARTFORD, CONN
I ■ ■ .

Biruta Ramoškaitė Gražiai 
Pasirodė Savo Koncertu

Sekmadienį, kovo 3 d., ar
tistė Biruta Ramoškaitė, vietos 
lietuvių kuklių tėvų dukrelė, 
žavėjo publiką savo koncertu. 
Pirmu kartu ji pasirodė gar
sioj mūs miesto gražiausioj 
auditorijoj — Horace Bush
nell Memorial. Jos koncerto 
klausėsi apie 600 šio miesto 
Rinktinos 
mėgėjai, 
ja.

publikos — meno 
kritikai, inteligenti- 

Visų įspūdžiai labai geri 
artistės pasirodymu ir jos ta
lentų gausumu.
, Vietos spauda labai palan
kiai įvertino jos koncerto pro
gramą ir jos meniškas savy
bes, jos balso gražumą ir ki
tas meniškas artistiško skonio 
savybes. Šių žodžių rašytojas 
pirmu kartu turėjo progą pa
stebėt) Birutos geniališkumus, 
menišką talentą pilnumoje. 
Biruta stovi greta pirmaeilinių 
Solisčių, koncertinių ir opero- 
tiškų dainininkių. O ji dar tik
tai pradėjo savo menišką kat- 
jierą, dar jauna, bet jau iš
vystė ne tik savo talentų get 
niališkumą, artistinio skonio, 
savo meniškų jausmų savybes, 
bet neklysiu sakydamas, kad 
ji gražiai ir neginčinaipai pa> 
rodo savo meniškos sielos ir 
dvasios visapusiško poetiško, 
dramatiško skonio savybes, 
kompozitoriaus kūrybinę in
terpretaciją savo gražiu so
prano balsu, stovinčiu tarpe 
dramatiško ir lyriško skonio, 
šios jos talento savybės nogin- 
činamos ir labai svarbios, 
daug žadančios. Ir šitos jos ta
lentų savybės pastato ją pir- 
maeilinės dainininkės eilėje, 
gabios menininkės vietoje.

Biruta Ramoškaitė pradėjo 
koncerto programą su garsaus 
kompozitoriaus Mozart arija 
Dove Song (Sono) iš Figaro 
vestuvių operos; pirmasis so
listės pasirodymas iššaukė 
ovąęijąs. Įspūdingai ji sudai
navo vokiškąją, nelengvai iš
pildomą Der Sandmann, Schu- 
rpann, vėliau, Wenn du Nur, 
taipgi, Sehnsucht ’•*— B valinis 
gražius kūrinius. Chaussono, 
Le Temps des Lilas ir Ravel’io 
La Flute Enchantee, Santoli- 
ouido Poėsia Persiana, • Cinia- 
ra Non Piu ir Gianinni’o Stor- 
neliąta; šie klasikos kūriniai 
buvo pirmoji dalis jofe koncer
to, gražiai išpildyti, solistė su
silaukė ’gausių aplodismentų, 
galima sakyti, ovacijų, tapo 
iššaukta pakartoti, nepaisant 
to, kad dainininkė, išpildžius 
virš minėtą dalį programos, 
galėjo būti pavargusi, bet t ji 
sudainavo angliškai Two Lit
tle Clouds — Thysseno.

Po 10 minučių pertraukos, 
ji vėl tęsė savo gražų meno 
programą, susidedantį iš seka
mų kūrinių, angliškų, lietuviš
kų ir itališkų kompozicijų: 
Night song at Amalfi ir The 
Pasture kompozit. Naginskio; 
Music I heard with you, Ha- 
gaman’o ir Little Shepherd’s 
Song, kompoz. Watts labai 
įspūdingai, žavėjančiai ir susi
laukė gausių aplodismentų 
nuo klausytoj ų. Lietuviškai 
padainavo sekančias' dainas: 
kompozit. Žilevičiaus, Dei
mantas, Tallat-Kelpšos, Ne 
Margi Sakalėliai, Kačenausko, 
Mano Gimtinė ir papildė, Man 
Įsake Motinėlė žavėjančiai. 
Koncertą baigė dviem Pucci- 
ni’.o arijomis, būtent, Vissi 
d’arte iš Tosca ir Musetta’s 
valcą iš La Boheme operų.

Programas buvo ilgokas, bet 
klausytojai būtų dar sėdėję 
valandą ilgiau be nuobodu
mo ir nuovargio, nepaisant to, 
kad programas 
valandų laiko.
Sergius Kagen, 
tistas.

Mūsų Biruta
blikos, kuri' buvo labai mišri 
tautybės atžvilgiu, bet rinkŲ-

buvo dviejų 
Jos pianistas, 
lygus jai ar-

neapvylė pu-

Plataus v isuomeninio 
maitinimo valgyklų tinklas 
Įsteigtas Rygoje, Liepojoje, 
Daugaupilyje ir visose pra
monės vietose. .

Trečias I

malo-

DETROITO ŽINIOS 2

sosti-

debiu- 
mūsų

- meni- 
dėmesį 

palydėta 
koncertu 

vos tik

nos mintį, reikšmę ir meniškas 
savybes, kurios žavėte žavėjo 
jos klausytojus ir visus lietu
vius, gražiai valdoma jos lie
tuviška kalba, tarsi lietuvio 
dainiaus į jos burnelę įdėta, 
čia ji- ne tik jautė ir išreiškė 
lietuvišką dvasią, bet dar jos 
jausmo savybės, tarsi, pagyvi
no ir įskiepino į klausytojo šir
dį, jausmus. Ypatingai Žilevi
čiaus gražios kompozicijos 
dainos Deimantas ir Tallat- 
Kelpšos, Ne Margi Sakalėliai, 
arba, Mano Gimtinė dainas 
dainuodama. Tai retas daini
ninkas parodo šias talento ir 
būdo savybes.

Išskyrus medžiaginiu Atžvil
giu, šis koncertas kitais at
žvilgiais pilniausiai pavykęs ir 
paliko malonius įspūdžius. 
Rengėjai tikėjosi didesnių me
džiaginių pasekmių, deja, bis- 
kutį apsivylę, nes mūsų pil
koji liaudis—lietuviai ir ame
rikonai dar neužaugo prie to 
kultūros laipsnio, idant galė
tų suprasti ir tinkamai vertin
ti tyrojo monp klasikos kon
certus. Todėl šis elementas ne
dalyvavo, tiktai parinktoji, 
meną mėgstanti publika kul
tūringesnių ir intelektualių 
žmonių tebuvo apie 600 viso. > 
Koncerto surengimas kainavo, 
virš' $800, bet apsimokėjo ir 
dar paliko, tik ne tiek, kiek - 
rengėjai pageidavo.

Didelė garbė priklauso kliu
bo nariams, jųjų vadams, di- . 
rektoriams ir ypatingai kliubo 
vedėjui gerb. Haiko ir pirm. 
J. Pilkauskui, nes jų pastan
gomis ir pasidarbavimu šis 
koncertas surengtas ir gerai 
pavyko. Biruta gražiai pasitik
ta ir išlydėta, kaipo visų myli- “ į 
ma mūsų artistė, šis jos pasi- . 
rodymas Hartforde meno ra
telių kritikams ir publikai yra 
jai didelis pliusas.

—WMK. -f

Kliu- 
gerb. 
pirm.

gar-

..-4» --------
na: meno mėgėjai įvairių tau
tų ir profesijų, svietiškiai ir 
dvasiškiai inteligentai, spau
dos atstovai ir meno kritikai, 
teisėjai, juristai, valdininkai, 
su miesto burmistru C. Moy- 
lan ir jo žmona. Visų svetim
taučių ir lietuviškos liaudies ir 
intelektualų meno mėgėjų 
įspūdžiai geri. Tarpe 5 dva
siškių dalyvavo ir vietos lietu
vių prelatas, kun. Jonas Am- 
botas, art. Onutės Kaskas bi
čiulis. žodžiu, Biruta Ramoš
kaitė susidūrė su nemažu 
skaičium tyrojo meno kritikų 
ir mėgėjų publika ir neabe
joju, kad visus klausytojus 
patenkino, paliko labai 
nius įspūdžius visiems.

Birutės Ramoškaitės 
tas Hartforde, sostinėj
valstybės, ilgai bus nepamirš
tamas daugeliui — lietuviams 
ir amerikonams. Hartford 
Courant dienraščio žodžiais 
sakant, Biruta neseniai buvo 
aukštesnės mokyklos studen
čių choro dainininkė, jaunutė, 
o dabar pasirodė pilnai su
brendusi* dainininkė 
ninkė, kuri atkreipė 
visų, tapo sutikta ir 
kaipo pirmaeilinė 
vokališka žvaigždė,
pradėjusi savo menišką kar- 
jierą.

Mūsų miesto kuklių lietuvių 
šeimos dukrelė, Birutė pasie
kė aukšto laipsnio menininkės 
garbės ir karjieros. Aplankiu
si didmiesčius AJV ir Kana
dos su operetiška draugija ir 
su simfonijos grupe, kaipo so
listė, susilaukė daug malonių 
pagyrimų Amerikos ir Kana? 
dos spaudos meniškų kritiku. 
Dabar ji sugrįžo pas namiš
kius, kur augo ir mokinosi, 
tarsi, aplankyti ir pasirodyti, 
ką ji meniškame pasaulyje, 
kultūriškame moksle pasiekė. 
Ir jos debiutas džiugina visus 
jos jaunystės dienelių pradžios 
ir aukštesnės mokyklos drau
gus ir drauges, tėvelius, gimi
nes ir pažįstamus, nes ji su
grįžo pas namiškius tikrai ar
tiste tapus, ja pasitiko 
nes garbingieji žmonės.
• Biruta, lydima LAP' 
bo (LAC Club) vedę4^, 
Frank Haikos ir kliubo
J. Pilkausko, buvo gražiai pri
imta miesto burmistro, Corne
lius Moylan, ir kitų žymių 
miesto visuomenės vadų; Te
darė vizitą ir pas gubernato
rių Raymond Ei Baldwin, kur 
ji buvo maloniai priimta. Gu
bernatorius nepasididžiavo nu
sifotografuoti su Biruta ir jos 
palydovais. Spaudos korespon
dentai rašė ir paveikslus mūsų 
artistės ir jos palydovų talpi* 
no. žodžiu, Biruta tapo pri
imta ir išlydėta kaipo meniš
koji žvaigždė—dukrelė Hart
fordo, pasiekusi didžios
bes ir meniškos karjieros. “As 
one, who made good!
has become an example for the 
incoming generation.” Taip, 
Biruta vejasi Onutę Katkaus- 
kaitę meno karjieros gėlėmis 
nuklotu keliu.

Neperdėsiu, pažymėdamas 
Birutos personalo,- būdo savy
bes. Ji personalu ir menišku 
išsilavinimu tikra artistė. Bi
ruta Ramoškaitė geniali, ta
lentinga ir savo meniška sie
la, jausmais dainoje ryškiai ir 
neginčinamai parodo talentin
gos artistės - menininkės gi
laus meniško kulto savybes, 
kad ji turi gražias personalo 
ir būdo savybes, pajautimus 
meniškos dvasios, estetiškos 
nuotaikos, poetiško ir muzika- 
liškojo geniališkumo pajauti
mo pažymėtinas savybes, kas 
ją išskiria iš kitų, jai lygių iš
silavinime, koncertinių daini
ninkių.

Taipgi noriu pažymėti kitą 
įspūdingą faktą, jos lietuviš
ko būdu savybę, kuri paliko 
man ir kitiems nepamirštamą 
įspūdį — jausmą savo prigim
tos Raibos, lietuviškos dvasios 
stiprumo savybių, šį faktą ji 
gražiai užakcentavo, dainuo
dama lietuviškas dainas ir iš
reikšdama lietuvio poeto dai-

And

UAW Trockistai Pralaimėjo
Detroite buvo nemažai įsi

galėję trockistai unijose ir jie ’ 
pridarė nemažai žalos. Laike 
karo jie bandė išprovokuoti 
streikus, kad tuo būdu padėti 
kompanijoms vesti propagan> 
dą prieš organizuotus darbi 
ninkus.

Dabar vietiniai UAW viene 
tai renka delegatus į būsian
čią UAW-C10 unijos konven
ciją, kuri įvyks greitu laiku 
Trockistas John W. Anderson 
buvo smarkiai pasišokęs būti | 
išrinktu delegatu į tą konven
ciją, bet šį kartą jam tas pa 
daryti hepavvko. Taip pat ne
pavyko būti išrinktais ir jo | 
draugams Irving Copilovich ir 
Tony Lasecki. Delegatais iš
rinkti Leo Cornellier, Dan ■* 
Shupup ir Arnold Palango.

Detroit G. M. Transmission ’ t law. ■fa 
735 vienetas išrinko už dele
gatą didžiuma balsu savo pre
zidentą Fred Fisch. Tačiau 
prieš išrinkimą F. Fisch buv6 
vedama didžiausia propagan
da. Trockistai tikėjosi, kad jų . | 
propagandai patikės darbinin
kai ir neišrinks Fisch uz de-

. ■ V 

i

legatą. Bet ju siekiai buvo at
mesti ir darbininkai jiems pa
sakė, kad jie pažįsta, kas yra' 
tikrai atsidavęs kovai dėl dar
bininkų gerovės jr kas patai
kauja bosams.

Manau, kad greitu laiku vi
si trockistai bus pašalinami iš 
vadovybės unijose. O tas tai 
būtų labai naudinga pačiai j 
unijai ir abelnai darbinin
kams. Unijistas.

______________ > .

LPTK Detroito Skyriaus Ra
portas už 1945 Metus

Komiteto finansinė atskaita 
sekama: viso įeigų per 12-ką 
mėn. $2,935.19. Per tą pat lai- 
kotarpį išmokėta $2,867.64. 
Dabar pas iždininkę randasi 
$67.55. Vasario 17 paskirtas ; 
komitetas iš trijų nartų per- . 
žiūrėjo finansų knygas ir su
rado viską tvarkoj.
A Įeigų suma sukelta aukomis 
nuo įvairių Detroito organiza
cijų, taipgi aukos pavienių j 
ypatų ant specialiai tam tiks
lui blankų ir pats komitetas.. <

(Tąsa 5-me pusi.)
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(Tąsa)
Net apmauda žmogų ima, kai pamąs

tai! Į gražią, muzikingą chinų kalbą 
{Spraudžiama kokie barbariški negirdė
ti žodžiai: išeina baisus kratinys...

Tseng’as ir su Jao’u nesutikdavo. Apie 
politiką kalbėt vengdavo. Pasikeitę lai
kai paliuosavo Jao vaidentuvę, bet 
Tseng’ą paliko nepalytėtą, nepagadintą. 
Jis taip ir pasiliko mandarinas, nusimR 
nęs, bet vis išdidus. Mulan’a manė, kad 
savo išeiginį ploščių ir mandarino kepurę 
jis su savim ir į karstą pasiims.

Kai ir pats Tseng’as atsimetė nuo val- 
’ diškos tarnybos, tai ir Sunios jis nelabai 
i teragino, o Sunia irgi neužsipuolė. Jis 

prisižiūrėjo į valdininkų gyvenimą, į tą 
jų išpūstą garbę, į tą prarūgusią pavydo, 
intrygų, cinizmo, net ir begėdystės at
mosferą.

Kartą Sunia taip ir pasakė savo myli
majai Mulan’ai:—Meimei, aš, sako, ne
galiu būt čebatlaižiu. Kad matytum, 
kaip tas departamento viršininkas sto
vėjo prieš mano tėvo stalą penkias mi
nutes kvapą užėmęs, kol į jį tėvas pažiū
rėjo. Atrodė ir kalbėjo, kaip pelė. O 
lauke, bra, jis pasipūtęs, išdidus, toks jis

savo pasitenkinimą, bet tas jo putnumas 
laikė lūpas sučiauptas.

Kartą Mulan’a su Sunia pavadino' Ma
nia pasivaikščiot, užėjo dar ir į restora
ną, o paskui ir į judamųjų paveikslų 
įstaigą.

Žiūrėt judamus paveikslus geram chi- 
niečiui tuomet skaitėsi netinkama, gal 
net ir nedora, — užgaudavo jie manda
gumo jausmą. Ten pusnuogės moterys, 
ten glėbesčiuojasi, bučiuojasi, šoka, krei- 
posi: nepaprasti Chinijoj dalykai. Nueit 
į teatrą, į operą tai da nekas. Ir ten kai 
kada matydavai flirto, bet tai chiniško 
stiliaus: taip sau, iš tolo, akies mirkte
lėjimu, rankos mostelėjimu, gal dar. ir 
drovia šypsą. Bet vis netaip, kaip tuose 
užsieniečių jūdžiuose.

Kai Tseng’as, tai ir jis mėgdavo pasi
žiūrėt plikų moteriškų nugarų ir grakš
čių kojų, bet jis tai laikydavo tiktai sau. 
Iš paviršiaus jis nuduodavo esąs, pasi- 
piktinęš ir užsigavęs. Viename paveiks
le Rudolfas Valentino mergą bent de
šimt sekundų bučiavo: kurgi čia rimto 
žmogaus neužgaus! Q vis dėlto Tseng’as 
su Kasia apydažniai užsukdavo į jūdžius. 
Bet jis niekad neleisdavo savo mažųjų 
dukraičių — Ailien ir Lilien.

Metinė Sukaktis? Nub Mirties 
Juozo Matelio

Kovo 12 d. sūeina lygtai 
vieneri metai, ka'i mirė Juozas 
Matelis, dienraščio Laisvės 
skaitytojas. Paėjo iš Lietuvos, 
iš Pildžitnių kaimo, Girkalnės 
parapijos, Raseinių apskričio.

Prisiminus jo mirties meti
nes sukaktuves, liūdi jo.palik
ta žmoną Stasė" Matelienė, 
1913 Letitia Ave,, Bąltimore, 
įo dukterys Stella ir Eugenia 
ir sūnus Henry, kuris tąrndvo 
Amerikos armijoj nuo ..balan
džio mėnesio, 1943 metų, iki 
sausio mėnesio, 1946 metų. Jis 
buvo paimtas armijon dar tė; 
vui nesusirgus. Pradžioje buyo 
paprastu kareiviu, o sugrįžo 
saržentu, užsitarnavęs mėda; 
lių ir pagerbimų už atsižymė- 
jimą. Sugrįžo sveikas, bet 
liūdęs dėl tėvo mirties.

rįę duoda pietus veltui, kad 
padaryti kuo daugiausia pel
no sušelpimui Lietuvos vaiku
čių., Todėl .mes turime > turėti 
tikietus iš anksto.

Po parengimo pranešimę, 
kas tie tokie mielaširdingi 
žmones yra ir kiek pelno bus.

R-ka.

Pittsburgh, Pa

nu-
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TORONTO, CANADA

Juozas Matelis
Juozas Matelis taipgi pali

ko tris .brolius šioj šalyj: Jo
nas ir Antanas gyvena Balti- 
morėj, o Benediktas gyvena 
Cleveland, Ohio. Taipgi pali
ko Lietuvoj du brolius ir sese
rį, apie kuriuos mes šiuo tar
pu neturime žinios.

Stase Matelienė,
Dukterys Stella ir Eugenia, 
Sūnus Henry.

Clevelandiečiai Pittsburghe
Vasario 24 d., š.'m., LLD 

38 kp. turėjo surengusi kon
certą ir vakarienę, Koncerti
nę dalį išpildė clevelandiečiai: 
solistė V. čipititė, chorvedė M. 
Mačionienė, pianistė R. Ma- 
čionytė, solistas J. Krasnickas. 
Iš pittsburghiečių pusės prisi
dėjo V. Vainorienė. Kaip 
trečią vai. popiet prasidėjo 
koncertas, kurį atidarė E. Slie- 
kienė su atitinkančia įžanginę 
kalba ir vedė visą programą, 
perstatydama dainininkus ir 
kalbėtojus. Meninė dalis pra
sidėjo su Lietuvos himnu. Vė
liau tęsėsi gražios lietuvių dai
nos.

Pertraukoj koncerto buvo 
pakviesta pora kalbėtojų. Pir
mas kalbėtojas buvo Vilnies 
redaktorius F. Abekas, kuris 
savo kalboje perbėgo apie 
abelną darbininkų ekonominį 
gyvenimą ir jų kovą už ryto
jaus geresnį gyvenimą. Taip
gi priminė ir apie Lietuvos gy
venimą ir jos vargus, ką tu-

Toronte Kalbėjo E. Gurley 
Flynn

Kovo 1d., Toronte kalbėjo 
E. G., Flynn,. Jungt. Valstijų 
moterų delegatė į visapasau- 
linį moterų kongresą Pary
čiu j.

Jos tema buvo: “Europa 
žiūri į Rytus.”

Jai teko bendrai patirti, 
kad visa kongreso svarba bu
vo atsukta prieš fašizmą ir 
karus, šiurpulingi delegačių 
raportai iš po okupacijos 'lai
kų dar labiau nukreipė kon
greso eigą priešfašistinėn pu
sėn. Ji sakė, kad moterys ne
gali daugiau to panešti, ką jos 
nukentėjo šiame kare, ir jų 
organizavimas į tvirtą tarp
tautinę moterų federaciją gali 
prisidėti prie sulaikymo fašiz
mo ir karą.

Didžiausios kovotojos prieš 
fašizmą ir karus, kaip ji sakė, 
pasirodė Sovietų Sąjungos ir 
Jugoslavijos moterys. Kalbant 
apie moterų teises, taipogi pa
sirodė, kad Sovietų Sąjungos 
moterys yra laisviausios už ki
tų valstybių moteris. Ir ta dva
sia labai paveikė į vakarų Eu
ropos moteris delegates.

Ispanijos delegatė pareiškė: 
“Nutraukite ryšius su fašisti
ne Ispanijos valdžia, o su 
Franko ir jo fašistais mes pa
tys apsidirbsime.”

Toliau kalbėtoja pareiškė, 
kad didžiuma delegačių išsi
reiškė, jog fašizmas neiškils 
išlaisvintose šalyse, bet tuo 
pačiu sykiu dauguma delega
čių reiškė baimę apie fašiz
mo prisikėlimą Vokietijoj.

Sulaikymui fašizmo ir ka
rų, reikalinga tvirta moterų 
tarptautinė federacija, tvirta 
tarptautinė jaunimo federaci
ja ir tarptautinė unijų fede
racija, ir, kaip ji minėjo, jos 
visos turėtų turėti po teisėtą 
atstovą Jungt. Tautų Organi
zacijoj.

Kad tarptautinė moterų fe
deracija būtų tvirta, ji ragino 
visas moteris organizuotis į 
moterų ratelius, kad ateinan
čiam kongrese ir Kanados de
legatės galėtų atstovauti Ka
nados moteris, šiame organi
zaciniam darbe ji pasižadėjo 
suteikti pagalbos.

J. B.

vertingas prieš savo pavaldinius. Kuo 
kietesnis ir išdidesnis prieš savo žemes
niuosius, tuo jis vergingesnis ir peliškes- 
nis prieš savo vyresniuosius. Tokie jie, 
tie palaižūniški pašlemėkai.

Kai Mulan’a jį paklausė, kągi jis ma
no daryt, tai Sunia ir pats nežinojo, ką 
atsakyt: gal man, girdi, ambicijos trūks
ta ar ko, — garbės ir galybės aš neužsi
puolu.

—O jei mes būtume nuskurdę, be pini
gų, — pajuokavo Mulan’a.

—Tai kas? bile tik mudu abudh.
Mulan’a dadėjo, kad ji mėgsta tėmyt 

žvejus ir ji pati mylėtų žvejot, kartu 
su Sunia tinklą traukt, irstytis. Ji taip
gi labai norėtų vėl laipiot po kalnus, žiū
rinėt senienas. Sunia’i ji atrodė keista, 
navatna, poetiška, bet tas jam patiko. 
Jis ją kartais ir vadindavo “navatnutė.”

Uošviui nelabai patiko toks jo marčios 
lakumas. Girdi, perdažnai lakstyt po 
miestą, po parkus nepritinka jaunai mo
teriai.

O Mulan’a tikrai labai mėgo dažniau 
išeit, su vyru, pasėdėt kur parįe, pasi
džiaugt puikiais gamtovaizdžiais, užeit į

Jūdžiai tada dar buvo nebyliai, beža
džiai, tai teatre buvo leistina ir pasikal
bėt, pareikšt savo nuomonę. Jūdžių pa
sižiūrėt ateidavo net ir senas filozofas 
Ku. *Išėjęs universitetą Škotijoj, Edin
burge, jis liuosai kalbėjo angliškai, vo
kiškai ir prancūziškai. Vilkėdavo vis 
senoviškais chiniškais rūbais, kaip ir 
koks paprastas atsilikėlis. Bet jis tai 
darė tiksliai, kad išgirdus ką kritikuo
jant Chiniją. Jis tokiam atrėždavo sū
riai. Ir Mulan’a su Ku vėliau gavo susi
pažinti".

Tai, kai Mulan’a su Sunia ir Mania 
grįžo povėliai iš judamų paveikslų, tuoj 
juos užklupo Tseng’as. Mulan’a pasisa
kė, kad jie matė Čalį Čaplinu, kad labai 
buvo juokinga, kad Mania niekad taip 
daug neprisijuokė, kaip dabar. Tseng’as 
jau buvo susiraukęs ir norėjo Mulan’a 
gerai išbart, kam ji jauną našlę Manią 
į tokias vietas vedžiojasi. Bet, išgirdęs, 
kad tai buvo Čalio Čaplino komedija, jis 
kiek atlyžo, bet vistiek prigrasė, kad 
Manios ten nesivedžiotų.

Vienos vietos Pekine Mulan’a da ne-
paprastą restoranuką, pasistiprint, nu
eit į kino judamų paveikslų pasižiūrėt. 
Mania—jau kitokia: ji vely sau ramiai 
sėdės sode ar kambary krapštysis, visai 
rami, patenkinta.

Sunia stačiai stebėjosi savo pačiukės 
judrumu ir tokiuo jos Čiurškumu. Mu
lan’a kažkaip visa pasikeisdavo skirtin
gais sezonais. Žiemą ji būdavo rami, pa
vasarį—svajingą, vasarą — liauna, o ru
denį—čiuina. Net ir plaukus ji kitaip su
taisydavo. Mėgo pridabot gėles darže
ly ir sode ir dažnai ten pavėny skaityda
vo knygą.

1912 m. rudenį ji buvo trijų metų mar
ti. Respublikos patvarkymu didieji pa
locių parkai, ežerai, pastatai tapo priei
nami publikai. Mulan’a mėgo dažnai - 
ten lankytis, tėmyt turtingą namų archi
tektūrą, pastatų didingumą.

Tseng’as į visa tai žiūrėjo nekaip ir 
? /negyrė savo marčios poetingumo, to jos 

besišvaistymo po viešas vietas. Mulan’a 
su Sunia kartais anksti rytą išeidavo į 
parko griovį, kai tebėr rasa ant pievos 
Ir ant gėlių. Kartą ji prisirinko visą 
puodelį rasos nuo lelijų, nuo lapų ir par- 
sinęšė namo arbatai užkaisti. Pasigy
rė anytai, pasirodė jai tą rasą. Tseng’- 
ięnė da nieko, tik nusišypsojo, o šešiū-

■ ras tai susiraukė: kam čia, girdi, to laks
tymo po parkus, po griovius,—rasos yra 
ir sode ir darže. Po parkus šlaistosi vi
sokie modernieji studentai, merginos. 
Kam ten landžiot? Galgi savo sodo ne
užtenka?. ..
R Mulan’a paskui trumpindavo savo pa
sivaikščiojimus ir vengė naminių scenų.

|ro truputį ir pats Tseng’as išeidavo su 
visais kur pasivaikščiot^kada sekmadienį 
po pietų. Susės visi po dideliu kipariso 
medžiu, arbatą geria, o ten, paskersai 
daubą, žiba auksiniai palocių stogai. Net

- ir Tseng’ui norėdavus kartais pareikšt

i
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buvo aplankiusi — senojo vasarinio pa- 
lociaus griuvėsių. Ir ji sužiniai taip pa
darė,,

Rudenį ji kartu su Sunia keletą dienų 
praleido Vakariniuose kalnuose. Iš ten 
netoli, gal kokia mylia, buvo iki tų isto
rinių griuvėsių, senovės karalių buvei
nės.

Sunia jai užsiminė, kad gal vertėtų ir 
ten dabar atsilankyti, bet Mulan’a pata
rė vely kada paskiau, kartu su Močou’a 
ir Lifu’m. Ji gerai atsiminė savo pasi; 
žadėjimą Lifu’i anais metais, per potvy
nį, kad jiedu būtinai turės kada pamatyt 
senąjį vasarinį palocių. Tai dabai' ten 
būti,' be Lifu’o, būtų įžeidimas jos este
tinės sąžinės.

Lifu’s šiaip dažnai atvykdavo pas juos, 
ir jiedu su Sunia labai susigretino. Su
nia manė, kad Močou*a laimingesnė už 
Mulan’ą, ries jos toks gabus vyras. Su
nia jautė, kad moteris .padaro didelės 
įtakos į vyrą. Štai kad ir Hua’jienė: 
kaip ji gražiai pataisė tą išklydėlį Ti- 
jen’ą.

Lifu’s vis susieidavo su Tijen’u, tai jis 
ir pasakė Sunia’i ir Mulan’ai apie tą ste
bėtiną Tijen’o atmainą.*

Hua’įenė dabar ir pati pusėtinai pasi
keitė. Nusipirko dailėdaikčįų krautuvę 
ir gražiai sau vertėsi. Nuo pat Sįdabri? 
nes Uždangos mirties, jinai ištikimai val
dė Tijen’ą. Tijen’as pinigiškai jai pa
dėjo įsigyti tą krautuvėlę, kada, po re
voliucijos, daugelis mančų už pusdykį 
pardavinėjo savo gražmenas ir dailė- 
daikčius.

Besidarbuodama savo krautuvėj, Hu- 
a’icnė susipažino su-daugeliu mančų šei
mų. Ji pasisavino ir augipo vaiką ir vi
sai pagarbiai elgėsi ir gyveno. Ir jį nu
sprendė- palengvirit savo sąžinės slėgimą 
—reformuot Tijen’ą.

(Daugiau bus)

Los Angeles, Cal.
■ . ; j ’ ,

IŠ LLD 145 Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 3 d. ko
vo. Susirinko vidutinis skaičius 
narių,. Kuopoj turime apie 100 
narių, o susirinkime dalyvavo 
tik ketvirta dalis. Kada eina 
klausimų svarstymai, tai di
džiuma sėdim, nei žodžio ne7 
pratardami. O kurie kalba, tai 
į tuos žiūrime, kad per ilgai 
kalba. *

Drg. A. Levaniene gavo du 
naujus narius, tai Slesoriunie- 
nę ir jos dukterį Aldona Tay- 
ler. Drg. J. Norkus persikėlė 
iš 188- kuopos, Detroit, Mich.

Mūsų spaudos vajininkai, 
drg. A. Levaniene ir J. Drus- 
kis, parodė čekį $20 sumoj iš 
Vilnies, kaipo dovaną už pasi
darbavimą vajaus laiku. Tas 
parodo, kad mūsų vajininkai 
nesnaudė, o dirbo ir pasekmės 
buvo geros.

Vienas dalykas reikia vi
siems Los Angeles lietuviams 
įsitėmyti, tai tas: Bendras 
Draugijų Komitetas rengia 
pietus, 31 d. kovo, Internatio
nal Institute. Turi visi nusi
pirkti tikietus iš anksto į šį 
parengimą, nes prie durų ne
bus pardavinėjami. Mes turi
me iš anksto žinoti, kiek žmo
nių bus. Visas pelnas eina dėl 
vaikų pašalpos Lietuvoje. Tai
gi, visi pasirūpinkite įsigyti ti
kietus iš anksto. Galite pa
šaukti telefonu: TH 6484 ar
ba OR 7-7623.

Atsiranda geri žmonės, kū

rėjo pergyventi laike karo. 
Kalbėtojas kvietė pagelbėti 
Lietuvos žmonėms.

Antras kalbėtojas buvo pa
kviestas pakalbėti, tai tik ką 
sugrįžęs iš kariuomenės Me- 
keška, kuris pakalbėjo apie 
vargingas gyvenimo sąlygas 
gyventojų ant įvairių Pacifi- 
ko salų.

Prasidėjus antrajai daliai 
koncerto ir vėl tie patys me
nininkai linksmino susirinku
sius iki šeštos valandos.

Koncertui užsibaigus visi 
ėjo į antrą svetainę (LMD tu
ri dvi svetaines dėl parengi
mų), kur gaspadinės jau turė
jo parengtus stalus dėl vaka
rienės. Pavakarieniavę vieni 
šoko, kiti taip sau šnekučiavo
si, ir taip vakaras perbėgo 
greitai.

Toki parengimai yra labai 
naudingi. Viena, žmogus gali 
praleist laiką labai linksmai, o 
antra, iš tokių parengimų gali 
būti ir parama kokiam labda
ringam darbui, šio parengimo 
pelnas buvo skiriamas dėl pa
žangios spaudos.

Dėl šio parengimo daugiau
sia dirbo Sliekai ir Imbros, ir 
reikia juos pagirti už suda
rymą geros programos, o ypa
tingai už pakvietimą clevelan- 
diečių, kurie sudarė labai tur
tingą programą, o mes jų ne
užmiršime.

Vargšų Brolis.

Kaip d-gė E. G. Flynn mi
nėjo, ji visą liuosą laiką sten
gėsi išnaudoti pasikalbėjimui 
su atskirų šalių delegatėm, ir 
jai puikiai pavyko apčiuopti 
tos ar kitos šalies atstovaujan
čią dvasią.

■ Ryžtingai pasirodė Indijos 
delegatė, — kaip prelegentė 
minėjo. Savo ugninga kalba ji 
reiškė neatlaidžią kovą už pa- 
siliuosavimą iš po imperialisti
nės letenos ir kad padėti tos 
šalies žmonėms išbristi iš to j 
negirdėto skurdo.

Kaip prelegentė, minėjo, tai: 
Graikijos ir Ispanijos delega
tės panašiai išsireiškė: “Šalini 
britų armija iš Graikijos,” šau
kė Graikijos delegatė. “O pas
kui mes patys apsidirbsime su 
likusiais fašistais.”

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:
7917 ST. CLAIR AVE..

(Arti Yale Theatre)
CLEVELAND 3, OHIO.

Telefonas: Express 1244.
Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

Telef. HUmboldt 2-7964‘

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

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GI VIA IS.
Geriausias Alus Brodklyne

£įg* PARE KIEKVIENĄ. ŠEŠTADIENĮ

459 GRANU; ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teutro) Telefonas EV. 4-8698

‘ 'J: ' '.--------------------—.............. ' '------------- i. j------------------- --------------
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VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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<♦>

<♦)
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Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. < Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
turėjo surengęs du parengi
mus, nuo kurių pelnas buvo 
$636.51. Išmokėjimai dalinasi 
sekamai: centro komitetui į 
BrooMyną pasiųsta pinigais 
$2,475. Pirkta naujų drabu
žių Lietuvos vaikučiams už 
$225; išmokėta Amerikos Dr- 
gijęs Sovietų medikalei pagal
bai $|24.91 (ši suma buvo 
specialiai tam tikslui surinkta 
aukomis* Organizacijų Sąry
šio piknike). Parengimo gas- 
padoriaus išlaidos, kaip tai, 
federalist taksai, svetainės de
pozitas ir nuošimtis kanadinių 
pinigų $37.23; .iždininkės iš
laidos už 1944 metus $4 ir iš
siunčiant drabužius vyrui už 
snkrovimą maišų į vežimą 
$1.50.

1945 metų komiteto valdy
ba paaukavo pasidariusias 
jiems išlaidas, kaip tai, sekre
toriams už štampas ir kitas ra
šymui reikmesis, taipgi iždi-

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
d. kovo, 8 v. v. LDP Kliube, 408
Court St. Draugai, būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes yra daug

K.

13

ninkė už bankĄ čekius ir pi
nigų perlaidas. • » - •

Drapanų per praeitus meW 
pasiųsta į centrą 210 didžiulių 
maišų; komiteto apąkąičįUvL 
mu apie 7J4 tęnų (arba 14,- 
500 svarų), j šį svorj jeipa dė
vėti drabužiai, Čeverykąi ir 
apie 100 svarų muilo.

LPT Komitetas, yra didžiai 
dėkingas visiems, kurie prisi
dėjo aukomis ai' darbu sukėli
mui šios gražios paramos Lie
tuvos žmonėms. Specialiai ver
ta išreikšti garbę ir padėkų 
draugams moterims, kurios 
nuolat dirba stoty j prie taisy
mo ir pakavimo drapanų, taip
gi keletas draugų vyrų, ką pa
sitarnauja, atveždami drabu
žius į stotį.

Sekantiems metams valdy
boj (nesiradus kas apsiimtų iš 
naujų) pasiliko tie patys: pir- 
min. A. Gotautas, vice pirm. 
G. Nausėda, tarimų rast. M. 
Batuievičius, finansų rašt. M. 
Ginaitienė, iždininkė A. Litvi- 
nienė. Drapanų išsiuntimu rū
pintis apsiėmė P. Vilnienė, E. 
Juodaitienė ir O. Adomaitie
nė.

Prie 
šaukiu 
tuvius,
Lietuvoje nuo karo nukentėju
sių. Remkite LPT Komiteto 
darbą, kaip rėmėt praeityj, 
arba ir dar daugiau. Paauko
ki! atliekamą drabužį ir cen
tą. Pagelbėkite Lietuvai atsi
kelti iš griuvėsių ir pelenų. 
Pagreitink it laiką mūsų bro
liams, sesutėms ir jų vaiku
čiams gyventi vėl normalų, 
ramų ir linksmą gyvenimą.

M. Ginaitienė, 
LPTK Finansų Rašt.

užbaigos raporto atsi- 
į visus geros valios lie- 
kuriems apeina padėtis

svarbių dalykų aptarimui. —
Sheralis. (59-50)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas 

įvyks kovo 13 d., 103 Green St., 
Draugai, malonėkite visi dalyvauti 
ir pasimokėti už duokles. Taipgi tie 
draugai, kurie nedalyvavo pereitame 
susirinkime, galės pasiimti pereitų 
metų knygą, Gavelio klaida. Tad 
prašome, dalyvauti, yra daug svar
bių dalykų aptarti, artinasi vasara, 
reikia rengtis prie piknikų, tad da
lyvaukite visi susirinkime.—F. Sekr.

(59-60)

Lietuviy Literatūros Centralinio 
Archyvo Fondo Atskaita

, j' , Nuo ąąųsia l!,d. iki vasario 28* 1946. :' ■■ ....
DPS £4 per P« Pėėj, pęeat Neck, N. Y. (bląnką) : Ųo $1:.

P. Bėčig, D: ĘąsiRąųska3, M. Urbojiąs^Ę. Mąrcinkevįčienė, ’
J. Urbopąs, F; Klastoj J. M. Kuprinskai, Clif. Poząra,
O. Klii^aitienę, 0, UikW.kiene, M; Slavinskas (Port Wąsh- 
ipgtQR) DPS ^4 kp, $2.00; F. Marcinkevičia $2.00; Po 
50ę: P. Kutkus, V. Adomonienė, Ę. Kąrazienė (Port 
Washington) Viso------ $16,50

Ę4w- Rakitą, Pittsburgh Pa.---------- ------------------------ 1.00
Per Q. Brakuj, Poptiąc, Mich., aukavo: Po $1.00: G. Brak-

pis, St. Norkui; Po 50c: J. Sadauskas, P. Petkevich, R..
Pęleskis, Fr. Rzeczki, Helen Brakpis. '■ • Viso 4,50

St. Vaineikis, Ęinghamtop, N. Y.------------------------------3.00
ALDLJ) 132 kp,, Tacopia, Wash.------------------- ------------ 1.75
LDS I Apskr.? Mass, valst. ------------ - ----- - ---------------  10.00
ĄLDLD 10 kp., Philadelphia, Pa.----------------------------- - 5.00
K. Matukaitis, Chicągo, Įlj. -------------------------------------- 3.00
S. Tvarijonąs, Detroit, Mich.----- '------ ------------------------ 1.00
ALDLD 2-rąs ApsRr, per- P. Janiūną--------------- «------------5.00
St. Pocienė, St. Petersburg, Fla.------------------------------- - .50

Viso įplaukė per sausį ir vasarį $51.25
Pirmiau įplaukė 1,336.61

Viso iki vasario 28 d. įplaukė $1,387.86 
V. Rudaitis, ižd.

BOSTON, MASS

drapanų j Bostono 
Pagalbos Teikimo 
skyrių. Daug gerų 
jie patys aukavo ir

Jau prabėgo ilgokas laikas, 
kaip draugai Samulenai iš 
Fitchburgo atvežė vežimą la
bai gerų 
Lietuvai 
Komiteto 
drapanų
dąug su pagalba ten vietinių 
draugų surinko ne tik iš lietu
vių, bet ir iš svetimtaučiu. 
Drapanos visos geros ir šva
rios; taipgi pusėtinai daug če
verykų surinko. Didžiuma dra
panų iš to vežimo gąlirpa bu
vo paduoti ir siųsti be jokio

taisymo ar valymo. Draugams 
fitchbųrgiečįams didelis’’ ačiū 
už tokį gražų pasidarbavimą 
ir už pagalbą Lietuvos žmo
nėms. Matote, kur tik noras, 
ten galima daug ko atsiekti, 
atlikti gražius, labdaringus 
darbus, kurie duoda 
visuomenišką naudą, 
garbę dirbusiems.

ne tik 
bet ir

Bostono Lietuvai Pagalbos
Teikimo Komiteto skyriuje 
darbas eina, nors ir ne taip

Hunger Kolegiją Tąps 
Laikinu UNO £entru 

šįąip kalbėję, taip kalėję, 
pagaliau, newyorkle^iai ppL 
ims UNO ant “kvatieęos” bent 
laikinai. New Yorko Aukštes
niojo švietimo Taryba nu
sprendė užleisti tris Hunter 
Kolegijos bildingus UNO lai
kinoms patalpoms.

United Nations Organiza
tions Saugumo Taryba rengia- 
sia čia pradėti savo posėdžius 
kovo 31-mą. Patalpos paima
mos iki gegužės 15-tos.

Binghamton, N. Y.
LPTK Vietinio Skyriaus 

Veikla
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto vietinis skyrius su
rengė šaunų parengimą, va-1 
sario 16 d., Lietuvių svetainėj, 
žmonių dalyvavo nemažai. 
Pelno liko $117.05. Aukų su
rinkta $56.65. Viso $173.70. 
Galime pasigirti, kad net pra
lenksiu tokį didelį miestą, 
kaip Brooklynas, kur taipgi 
tą pačią dieną LPTK vietinis 
skyrius turėjo parengimą, o 
sukėlė tik $150.

Pirmininkavo J. Vaičekaus
kas. Jis paprašė dalyvių pa
aukoti kiek kas išgali. Anglų 
kalboj kalbėjo svečias (pavar
dės nenugirdau).

Minimo komiteto skyrius 
laikė posėdį, 23 d. vasario, po 
num. 356 Clinton St. Gaila, 
kad ne visi organizacijų atsto
vai dalyvavo.

Pirmininkas 
kas raportavo, 
M. Bekerienės
drapanų į stotį ir taipgi išvežė

J. Vaičekaus- 
kad išvežė iš 

namų 8 dėžes,

jau smarkiai. Dažnai žmogus 13 dėžės čeverykų, kuriuos su-
. . ... ... . !...•= ____
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI ■Z

REIKALINGI!

MOKYTOJAI
Naujos Plieno Industrijos 

Algos
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ

893 SEAVIEW AVE.
Arti Stratford Ave.

BRIDGEPORT, CONN

The Stanley Works
(61)

f <

rl

PAPRASTI DARBININKAI
IR 

SODININKAI
KREIPKITĖS

Mount Hebron Cemetery 
Rodman S> ir Horace Harding Blvd., 

FLUSHING, L. I.
(59)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS

1

VITAMINŲ SANDĖLIS ^8
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsą- 
kymą šiandien, kol dar nepervelu.

q 1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
; kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi- 
j deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Į Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naųdin-i 

ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai 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 viduriu 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 išlai

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ (5i|; 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.

mes apmokame.

VYRAI PRIE AUTO METALO
Patyrę * 

AUKŠTOS ALGOS.
NUOLATINIS DARBAS

MAJESTIC
1691 Bedford Ave., Brooklyn

(Priešais Ebbet’s Field)
(59)

OPERATORES

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIEtaisė lietuvis batsiuvis Petras 

Keršis už prieinamą kainą, už 
ką jam komitetas dėkavoja.

Iždininkas raportavo, kad 
ižde dar yra $100.50.

Komisija yąportąvo 
sėkmingo (parengimo, 
įvyko 16 d. vasario.

Čia priminsiu, kurie 
yios dirbo ir aukavo dėl va
karienės : Endwells, savininkai 
bekernes, drg. Tomiškas — 
visą duoną ir kėkus; V. Ka
minskienė — taukų ir lašinių ; 
A, Tvarijonienė ir II. žukienė 
—cukraus; A. Barzdeyičięnė 
—grąžią moterišką sagą, pž 
kurią padąryta $3.50 pelno. 
Draugės.A. Malcjaikienė ir A. 
Žemaitienė daug pasidarbavo 
prieš vakarienę, 
užsakė ir 
jos dirbo 
visi dirbo 
Bekerienė, 
Tvarijonienė 
kienė, V.
Žukienė. Draugai vyrai .dirbo:
I. Luzinas, J. žemaitis, ir J. 
Vaičekauskas. Taipgi dirbo 
M. Luzinienė ir jaunuolė Jane 
Kulbytė. Draugai J. Kastomis 
ir A. Mainionis pagriežė šo
kiams. Tikictų' daugiausia 
pardavė: Juozapaitienė 18; J. 
K. Navalinskienė 17; M. Be
kerienė 10; A. Maldaįkienė 
9; A. Tvarijonienė 9; M. Kaz
lauskiene 7; II. žukienė 7; L 
M. Luzinas 4; J. K. Vąiče- 
kauskas 4 * N. Garnienė 3; 
A. Koveįlienė 3. šiam paren
gime dalyvavo du reti svečiai:
J. Kelly iš Endicott, N. Y., ir 
Anta n a s Varanausk as iš

turi net stebėtis, iš kur ran
dasi pas nekurtuos draugus ir 
drauges tiek energijos dirbti 
tiek daug su tokiu atsidavimu, 
pasiaukavimu ir meile Lietu
vos nukentėjusioms žmonėms. 
Ot, va, draugė Likiene iš Rox- 
burio. Kiek ji prisikarpo ir 
prisiuva vaikučiams visokių 
drapanėlių. Tankiai ateidama 
glėbiais atnešą., lĮrąugė. Raup- 
jėnienė ne tik kad mūsų sky
riuje prįe taisymo drapanų 
dirba, bet dar ir namie viso
kių dalykėlių .,. prisiuvinėja. 
Draugės Sabuliępė, Tąipąšaus-? 
kienė, Reinardiepė, Simonavi- 
čįenė, Žukauskiene, Damb
rauskienė ir dar keletas kitų 
ten' visad dirba, plūkia, tai 
sįuva, tai vakarienes rengiu. 
Taį yra skruzdės, atliekančios 
kalnus darbo.

Ve, draugas Usevičiųs. Ga
vom virš šimtinės sukirptų vai
kam kelnių, kurias jis atlie
kamu laikų su mažai pagalbos 
jau daugiau kaip pusę pasiu
vo. Prįeš Kalėdas draugas Ęui- 
vidas prisiuvo keletą tuzinų 
naujų kautų. Draugai Kiškis, 
{Sinkevičius. Kada tik nueik, 
iie visąd ten šį bei tą dirba, 
kruta. Ve, pasigendama drau
go Pakalnio, kuris mirė pra
eitą vasarą. Jis visą liuoslai- 
kį praleisdavo dirbdamas, tai
sydamas drapanas dėl Lietu
vos žmonių. Mažai Kas ir te
žinojo, kad žmogus nesveikuo
ju, bet žmogus gyve po meile 
žmonijai iki paskutinių savo 
gyvenimo dienų. • Pirmininkas 
mūsų skyriaus, Žekonis, ro
dos, ir gyvena vien tik ta mih- 
čią, kad kaip daugiau nudirb
ti ir kaip daugiau pagalbos su
teikti Įąetuvos. žmonėms. IC4- 
dą ir.kur jį nesutiksi, jis nie
ko daugiau nekalba, kaip tik 
apię pagalbos reikalus, Taį vis 
aukso Žmonė^, SM gerą, šlrtbr 
mi. Tai žmones, kurių vardai 
turėtų būtį užrašyti auksinam 
raidėm istorijos lapuose. O tą 
kas nors, kada pors turės at
likti, turės padarytį.

. $įų draugu darbas, įr 
aukavip^as nejna vęjtųį. Lai 
visį tamsos apuokai phąįipą b’ 
šaiposi, Lietuva atsistato ir ku
rią paųją, goresnį, šviesesnį 
gyvenimą. Jūs gi esate daly
viai, pągėlbininkai tos kūry
bos, b) darbo- Kam ne kam, 
bet .jums, tai priklauso toji 
garbe, kuriu jūs savo pūslėto
mis rankomis dirbdami užsi- 
pelnijate, gelbėdami Lietuvos 
Žmopęs sunkiausiu jiems mo
mentu. iZavis,

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Biblija, su 379 paveikslais ...............
Patarėjas Vyrams ir ^loterims apie 

šeimynišku Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ...........

Rąginiif, Gražios pasakos .................
pžian Bambos spyČiai ir ar žmogus 

pareiną iš monkes .......................
Dainų Knyga, apie 110 dąinų .........
Ąr Popiežius Yrą Tikras Vietinin

kas Kristaus? ................................
Laimė ir Planetos ..............................
Oficierius ir Kareivis ................... .
Naujas Sąvizrolas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, su visų planetų pa
veikslais ................. ..................................
Detroite Lietuvių Byla už Muštynes 

už Dalinimą NękątaVkiškų Plakatų 
Gyvenimas Stepuko Raudonosio .....
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai ...................
DubU Marių, grąifi apysaka ...........
Duktė Gyvena I>ūstynėje ...................
Buryklą ir Burtininkas ...................
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .........
(laktas, atidaryk slaptybių duris, at- 

rąsi sąyo laimes, turtus ir slapty
bes, nuo tavęs paslėptas .............

Sąpnas Marijus Alyvų Kalne .........
Karvės Nauda ir Sūrių Padarymai 
Sapnų Knyga, su paveikslais, apda

ryta ... .. ........................ ....... ............
Kapitonas Velnias, 400 pusi...............
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 

su paveikslais ... ................... ........
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...........

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ....
Lęngvas Būdas Išmokti Anglį; Kal

bos be kito pagelbos...................
Syeikata,'' Ligoniams. Aprašo apio 

350 įvąirių žolių, nuo kokių ligų 
jos yra ir kur galima gauti ........

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų .........

Grigorius, kuris buvo prirūkytas ant 
salos per 17 metų, graži apysaka .. 
Pekla, su paveikslais, parodo kokioj 

vietoj randasi ir kaip kankint ....
Stebuklingas Zerkolas ..........................
Dvarinč Pana ........................................
Ragana ir Jonas Keliauninkas .........
Keliautojai į šv. žemę, Jeruzolimą 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai ......*................... ................
Trys Užkeiktos Karalaitės .................
Gėrį ^ąmokinirad ir Juokų Vežlmąš 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo

kingų šposų .... ...............................
ŽOLĖS ĄŲDATOS FORMOJE 

Nuo Papyčku ant Burbos ir kitokių 
qdos išbėrimų ............... Į.......

Nuo Vęncrlpkų įr Vėžio Ligų .........
Mostis nuo bile kokio Niežulio, Pai- 

lių. Vėžio, Rožės ir 1.1... ...........
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. 
Nervi; ir puo Sutukimo, po ...............
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ...........
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio .....
Vyriškumo Pątaisymąi ......................
Moterų Mėnesinių Reguįiatorius .......
Vidurių Liuosuotojas ......... .................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapin- 

ti lovoj, po ................................. .
Nuo užsišepėjusio ką t aro, Hąy Fever 
Nuo nemalonaus kvapo ....... ..... .........
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) .....
Nuo romatiškų sausgėlų ...................
Plaukų augintoją?, praaąlina plcis- 

kąpas ...k,...—.. ........ ....... ...............
Palangos Trcjanką, stambios šaknys 
Nuo vėžio li£os ir jos krąu|o uŽ-

■ tęr^rnp' 
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostis, uub vėžio, niežulio, rožę#, ųp-

Žlpmti>’nau’*b^^ ir

Norintięj) Įsiųyt| vi«|ll| rpinėtų
Ijnygų ąr žalių rašykite' sekamu ąnt'rąsu r

M. ŽUKAITIS
384 Ręąjl Šh, SlWWJWh ¥• 

sT--- ----- -- -------- :---- -----------------------

Reuniat iški Skausmai
Doksnip Galingą Mostis, sudarytą 
iš daug skirtingų elementų, turi sa? 
vyje galingą Šilimą. Šildydama' ga? 
lipgai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skau($jlmą ir tir
pimą, dieglius,1 Žalti. Daugumui 
žmonių PigeWfo lF tabalai nągel, 
bės. Nelauk JJgiaus, alą tuojaus įsi? 
gyk DEKENS arbą
rašykite į dirbtuve. Kąipa 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2tQ0, Ekstra didelė d&? 
žė 16-oz. $5.00,

DEKEN’8 OINTMENT CO.
P. o. Boi Nebark i, n. j.

$2.25

$2.50 
35c

35c 
75c

$1.50 
25c 
15c 
50c

40c

35c
35c

30c
25c
25d
35ę
35c

75c
15c
25c

$1.25
<1.25

25c

20c
35c

35c

25c

$1.00

25c

iš pa
le u ris

ir ku-

pakol viską 
prigamino. Taipgi 
ir parengime. Kiti 
tik parengime: M.

P. Bakšienė, A. 
J. K. Navai in s- 

Makinskienė, IĮ.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI 
Puritan 

Union Lockstitch
Singer Flat Be<l Masino?

Odos Dirbiniui. Nuolatinis Darbas
BENLEE SPORTING 

GOODS MFG. CO.
18 EAST 18TH ST., N. Y. C.

(63)

1

COTTON WASH DRESSES
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBES il

AUKSKĄLIĄI
Patyrę

Mokąnti Sulydiųimo 
NUOLATINIS DARBAS.

VIRŠLAIKIAI
Kreipkitęs A. ECKSTEIN,

17-19 WILLIAM ST.,
NEWARK, N. J., ROOM 603

(59)

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

> j EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS.,

ALLENTOWN, PA.
PHONE: ALLENTOWN 2-7189 

NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.
(65)

Ine.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BM

u

Fersodinam Deimantus jums belaukiant 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS

30c 
25c 
25c
25c 
25c

30c
25c
15c

30c

$1.25
$1.25

$1.25
$1.00

85c
60c
60c
85c
60c
60c

60c 
85ę 
85c 
85c 
30c

60c 
60c

11.25 
85ę

*24į

r' v .p ■

OPERATORES
Dirbti Prie Vienos ir Dviejų 

Adatų Mašinų
Prie Shirts ir Pajamas

, Taipgi Label Siuvėjos
Ideališkos Darbo Sąlygos

Nuolątinis Darbas. Gera Alga.
Kreipkitės

Richlandtown, Pa.
TEL. RICHLANDTOWN 156

(62)

MERGINOS—MOTERYS 
PAKAVIMUI MAKARONU 
GERA PRADŽIAI ALGA 

Proga Pakilimams 
NUOLATINIS DARBAS

G. Santoro & Sons, Ine. 
225 COOK ST. 

BROOKLYN, N. Y.

del 
Vii- 
Dar 
virš

Toks buvo išduotas komisi
jos raportas. Visąs išlaidas pa
dengus, pas iždininką pinigų 
yra $246.16.

Nutąrtą sukelti $500 
įrengimo Lietuvos sostinėj 
ųiuj Medičiuos Instituto, 
reikia pridėti $264 Prie
minėtos sumos, tai bus stambi 
ąuka nuo Bingliamtoijo demor 
Hratipių lietuvių. Q kurie au
luos tam tikslui ne mažiau $$$, 
tų vardai bus užrašyti institu
te. Jau turime daug, kurie pa
sižadėjo po tiek aukoti, o gal 
ij* daugiau. Komitetas nutarė 
gauti blankų dėl tų aukų rin
kamo.

M. Sedonienė paaukojo Lie
tuvos žmonėms gerų drabužių. 
Mrs. Klikunienė paaukavo 
daug gerų drabužių ir čevery
kų jau antru sykiu per H. žu- 
kienę ir M. Bekerienę. Taipgi 
antru sykiu paaukojo drabu-

(61)

CURTAINS TAISYTOJOS
Tią’i būt, pątyruHips. Nuolatinis dąrbas. Gera 

alga. Linksmos <ląrlxi sąlygos.
LIPTON TEXTILE

108 36TH STREET, UNION CITY, N. J.
' ______________________ (60)

OPERATORES
patyrusios pi’io Viena Adata Mašiųos. Darbas 
puo kąvąlkų ar ipio savaičių. Aukštus algos, 
puolątipis įlarbąs. Linksmos darbo sąlygos. 

Apmokamos Vakacijos.

PRIME SHIRT CO.,
82 White St., Brooklyn.

14th St. Line iki Morgan Ave?- St#.
(60)

;nąmv darbininke-virbją
(Tokiu, kuri įvertina gerus purpus, rich «1ū- 
loinc darbn linkimoje apylinkėje. Guolis ant 
vletoa ar kitur. Atskirus katpbarys ir mau
dynė tai, kuri pasirinktų gyventi ant vietos.

Gera algą tin^ąmai ypątąi.
TRĄĮ AĮ^AR 7^718 

Rytais ar Vakarais Po 6-šių.
(64)

Į'A-V '-vi------ rrsrttt—rrr
žiu V. Kapičiauskiepę ir J. ĮC. 
VąišekaųsHąĮ. Petras Kįršis 
paaukojo 5 poras čeveryKU-

LPTK Vietinio 
Skyriai^ Koresp.

KAMBARIU TVARKYTOJOS 
Gera Alga 

Apmokamos Vakacijos 
Geros Sąlygos 

Kreipkitės į Employment 
Offisa

HENRY HUDSON HQTĘL 
358 WEST 58TH ST?, N. C- 

 <X)
REIKALINGOS 

MERGINOS IR MOTERYS 
PIRMAM ŠIFTUI 

7:20 A. M. IKI 5 P. M. 
AR ANTRAM ŠIFTUI 

4:15 P. M. IKI 10 P. M. 
Lengvas, švarus, linksmas darbas 

prie Ideališkų darbo sąlygų. 
Patyrimas Nereikalingas. 

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi. 

KREIPKITCS J 
EMPLOYMENT OFFICE pF 

THE
F. W. SICKLES ęę.

165 FRONT ST? 
CHICOPĘE, MASS.

(60) 
1 11 ... .......................... 1 '..,'.(1.'J. .■)'>«

FINGER WAVER—MANICURIST 
Patyrusi, pąili. 

LEO, 1005 MADISON AVE. (77-78th SU.) 
(64)

• OPERATORES
Viena ir Dviem Adatom 

Ant įvairių . Dalių Marškiniam* 
Nuolat, apskritų metų darbas 

TAIPGI MOKINĖS IR PROSYTOJOS 
Dienos Svirnui dirbtuvėj. V akacijos au aląą.

Apdraųda už 3 mėneąių 
Muzika laike darbo 
MERIT SHIRT CORP. ' 

HERBERT ST., TARPĖ SMITH & MARKET 
(rear of SktUin® Arona) 
PERTH AMBOY. N. J.'

OPERATORĖS 
vm® VAIKAMS MARŠKONIU ‘ 

SUKNELIŲ 
LINKSMOS APLINKYBES 
MODERNINIS BUDINKAS 

GEBA ALGA.
PAŽANGIOS PAŠALPOS. , 
GYVYBES, SVEIKATOS, 
NELAIMES APDRAUDA.

'MEDIKĄ^155 PATARNAVIMAS. 
' ’ V AKACIJOS SU ALGA.

KREIPKITĖS ASMENIŠKĄ!.
CELESTE FROCKS, INC.

808 W. SECOND ST. (Antro® lub.) 
BBAINEIE^P, n. <, .

■
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Antradienis, Kovo 12, 1946

NoKYoilo^/Wa/iriim
Išgirskite Našlaitėlės

Nellie Ventienė
Mūsų Aido Choras ir jo ak

toriai jau tris sykius lošė tą 
garsiąją operetę “Kada Kai
mas Nemiega” ir jiems lošiant 
minėtą operetę našlaitės Bro- 
nytės rolę lošia, dainuoja Nel
lie Ventienė. Ji taip gražiai, 
taip graudžiai dainuoja našlai
tėlės Bronytės dainas, kad net 
žiūrėtojų veidai apsipila aša
romis.

Taigi, prašome dar sykį at
eiti ir išgirsti mūsų našlaitė
lės Bronytės graudų balsą. Mi
nėta operetė bus lošiama pas
kutiniu kartu Brooklyne ir jo 
apylinkėje.

Lošimas įvyks sekmadienį, 
kovo 17-tą dieną, 4 :30 vai. po 
pietų, Ukrąinų svetainėje, 216 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Reng. Komisija.

APVAGINĖJĘS 
LIGONIUS

Austin C. Goodier, 47 m., 
kasininkas National Banke, 
Kings Park, L. L, prisipažinęs 
per 13 metų išvogčiojęs $35,- 
000. Pinigus jis imdinejęs iš 
ligonių padėlių, vienus rekor
dus pateikdamas banko revi
zijai, kitus kostumeriams — 
nervų ligoniams, pasitikėda
mas, kad jie nežinosią skirtu
mo. O visgi jie žinojo 
pakliuvo.

ir jis

MIRĖ
am-
2nd

Stella Seaman, 54 metų 
žiaus, gyvenanti 131 So. 
St., Brooklyne, mirė St. Cathe-

Tūkstančiai levų Reikalavo 
Prašalint .Timone

Penki tūkstančiai brookly- 
niečių tėvų reikalavo prašalin
ti iš švietimo Tarybos naujai 
paskirtą George A. Timone, 
fašisto Franco rėmėją. Majo
ras O’Dwyer paskyrė Timone 
pereitą savaitę, sakoma, kard. 
Spellmanui to reikalaujant. 
Pastarasis ką tik sugrįžo iŠ 
apsilankymo fašisto diktato
riaus valdomoj Ispanijoj, grįž
tant iš Romos.

Tėvų organizacija telegra
moj majorui protestavo sky
rimą remianti tikybiniais ry
šiais ir griežtai reikalavo Ti
mone prašalinti dėl jo profa
šistinių veiksmų. Telegramą 
pasirašo Mrs. Evelyn Tyler, 
tėvų organizacijos — Parents 
United Against Bigotky in 
Schools pild. sekretorė.

Organizacija taipgi pasisa
kė už reikalą New Yorko 
Valstijos Seimelyje pravesti 
Hulan Jack bilių (A. I. 404), 
reikalaujantį švietimo Tary
bos narius rinkti, nepalikti po
litikieriams skilti.

Kokiais Veiksmai Yra 
Pasižymėjęs Timone

Spaudoje pranešimai sako, 
kad Timone buvęs rengėju mi
tingo, kuriame paminėjimas 
Hitlerio, Mussolinio, Franco 
iššaukė audringas ovacijas. 
Mitingas įvyko vasario 19-tą, 
1939 m., 107th Infantry Re-

Taksams Raportuoti 
Paskutinės Dienos

Pasktųinė diena raportuoti- 
pasiųsti federalei vyriausybei 
taksus bus 15-ta šio mėnesio, 
šį penktadieni. Jie turi būti 
Įteikti asmeniškai ar paimti 
užantspauduoti pašte ne vė
liau 15-tos vakaro 12 vai.
Kas Turi Mokėt Ar Raportuot

Raportuoti taksus turi kiek
vienas, , kurio metinis uždar
bis siekia virš 500 dolerių me
tams, bėgiu 1945 metų arba 
kuris yra turėjęs virš 100 do
lerių tokių Įplaukų, nuo ku
rių nėra atrokuota taksai. To
kiomis neatrokuotomis Įplau
komis gali būti nuošimčiai už 
taupmenis banke, morgičiūs,

rine’s ligoninėj, kovo 10-tą. Bus!ren(^om^s gauti pinigai.
■palaidota kovo 13-tą, į šv. Jono 
kapines. Pašarvota

Nuo algų, kaip žinia, būna 
koplyčioj atrokuojami taksai kas savai- 

pas graborių J. Garšvą, 231 tė. Tais 
Bedford Ave. Paliko nuliūdime 
dvi seseris, Mrs. Constance 
Sundry ir Mrs. Josephine Ja
blonski.

Neužilgo Tikimasi Įdomaus 
Veikalo

koNaujas muzikališkas, 
miškas, bėgamų prietikių ir 
problemų iš sugrįžtančių ka
riškių gyvenimo vaizdų veika
las (revue) pasirodysiąs New 
Yorko scenoje, kada nors apie 
pradžią balandžio mėnesio.

Veikalas, užvadintAs Call 
Me Mister yra gamintas Har- 
old’o Rome, to paties, kuris 
buvo sukūręs per kelis metus 
vaidinto ant Broadway’unijų- 
šapų darbininkų gyvenimu pa
remtą vaizdinį veikalą Pins 
and Needles. Tad jau iš to at
žvilgio tikimasi gero pasiseki
mo. Kitu atžvilgiu pasekmin- 
gumą užtikrina tas faktas, 
kad visi autoriai, perstatytojai 
ir aktoriai yra buvusieji ka
riškiai. Moterys aktorės yra 
buvusiosios VAWEs, WACs 
arba sėkmingai vaidinusios, 
dainavusios ŪSO programose 
kariškiams, gerai kariškių gy
venimą ir jų pojūčius pažįs
tančios.

Veikale randasi 23 atskiri 
vaizdai, pradedant kariškio 
kelione namo traukiniu, bai
giant jo pasimatymu su sūne
liu, medžiojimą nesamo buto, 
darbo ir 1.1.

Literatai, Mokslininkai, 
Aktoriai Stoja Kovon

giment Armorėj, po Christian 
Fronterių vardu;

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker iškelia 
dar šiuos dalykėlius apie Ti- 
mone:

Rugpjūčio 26-tą, 1939, už
segė Kolumbo Vyčių medalį 
William’ui Carney, negražiai 
■pasižymėjtįsiams apšmeižimais 
lojalistų ir aukštinimais fašis
tų raštuose iš Ispanijos laike 
fašistų Ašies įsiveržimo Ispa
nijon.

Kovo 15-tą, 1939 metais, 
buvo prisidėjęs prie reikalavi
mų išmesti iš Manhattan^ pre
zidentystės Stanley Isaacs už 
pasamdymą savo padėjėju Si
mon W. Gerson’o, (Gerson 
dabar dirba D. W. redakcijoj, 
veda vietos žinias).

Kovo 4, 1940, vedė protes
tą prieš paskyrimą Bertrand 
Russel’o lektoriumi Miesto Ko
legijoj. Tas protestas jam pa
vyko, Russel paskyrimas buvo 
atšauktas.

Spalių 27, 1941 m., kalbėjo 
prieš pagalbą Tarybų Sąjun
gai gintis nuo vokiečių įsibrio- 
vėlių. Be to, jau seniai žino
ma, kad rėmime fašisto Fran
co Timone bendravo su Chris
tian Front’eriais, Valstybės 
Departmento pripažintais vei
kliais Jungtinių Valstijų prie
šais laike karo.

Miesto literatai, profesiona
lai ir menininkai priededa sa
vo petį prie kovos prieš perse
kiojimą ir žudymą negrų. Pa
skubusiojo Independent Citi
zens Committee of the Arts, 
Sciences and Professions Lite
ratūros Divizija rep gi a masi
nį mitingą šio antradienio va
karą, Henry Hudson viešbuty
je, New Yorke, protestui prieš 
žudymus negrų Freeporte, 
Long Island, *ir Tennessee 
valstijoj..

Kalbėtojais šiame mitinge 
bus Miesto Tarybos narys 
Stanley M. Isaacs, autorė Hen
rietta Buck master, Robert 
Gwathmey, artistas iš pietinių 
valstijų; Jose Ferrer, aktorius- 
teatrininkas, taipgi Mrs. Minr 
nie Ferguson, vieno iš nužu
dytųjų našlė.

Klaidos Pataisymas

Dvi Naujos Lėktuvų 
Linijos

DC-4,

Pereitą sekmadienį iš New 
Yorko miesto, LaGuardia sto
ties, pradėjo veikti dvi nau
jos lėktuvais patarnavimų li
nijos, viena vietinė, kita už- 
j Orinė.

Vietinė, Didžiuoju
veiks tarp New Yorko-Pitts- 
burgho - Chicagos. Pirmuoju 
“tripu” išvežė 58 keleivius, 4 
asmenis įgulos, 4,400 svarų 
prekių. Už valandos ir 40 mi
nučių lėktuvas nutūpė Pitts- 
burghe — apie pusiaukelėje.

Kita linija veiks kasdien 
tarp New Yorko ir Paryžiaus, 
Orly Field, su stotimis Gander, 
Newfoundland^ ir Shannon, 
Airijoj. Pirmuoju skridimu iš
vežė 17 keleivių.

Pirmadienį, kovo 11 d. Lais
vėj, New Yorko iV Apylinkės 
žiniose, pasiliko sumaišytos ei
lutės aprašant S LA 38-tos kuo
pos susirinkimą. Pirmąjį para
grafą pabaigus, po žodžių 
“Kliubo salėje,” turi prasidėt 
kitas paragrafas, kurio pradžia 
skaitosi:

“Kada pirmininkas pamatė, 
kad didžiuma narių balsavo už 
Įnešimą,” ir tolyn, taip, kaip 
yra. Ten patekusi eilutė “pora 
balsų, paskelbė, kad 11’ — vi
sai ten nepriklausė ir todėl su
gadino to paragrafo'pradžią.

Atsiprašome d. koresponden
tą ir skaitytojus.

Vieno Automobilisto
Pergyvenimai

Joan Caulfield ir Sonny Tufts scenoje iš filmos “Miss 
Susie Slagle’s.”

Norėjęs Pirkti Vežimą 
Kojinią, Apiplėštas

atrokavimais, tan
kiausia, liekasi biskis nedamo- 
kėta. Kitais atvejais būna 
permokėta. Tačiau, jeigu būtų 
ir permokėta, vistiek blankas 
pildyti reikia, jeigu tik uždir
bote virš $500 per metus. Ko 
trūksta, turite damokėti. Jeigu 
permokėta, patikrinę pagal 
jūsų pasiųstą raportą, kada 
nors už keletos mėnesių už 
permokėtą sumą atsiųs čekį. ,

Pagelbsti Išpildyti Blankas
Neturintiems kitokių įplau

kų, kaip tik uždarbius šapoje, 
blankas išpildyti labai lengva. 
Jas gali išpildyti patsai kiek
vienas, kas bent vidutiniai su
pranta anglų kalba ten paduo
tus klausimus ir žino nors ele
mentarinę rokundą. Turin
tiem visokių kitokių' įplaukų, 
blankų išpildymas painesnis.

Blankas išpildyti padeda 
visi lietuviai advokatai, už tam 
tikrą mokestį. Suprantanti ge
rai angliškai, gali kreiptis ir 
į nemokamą vyriausybinę 
įstaigą. New Yorko mieste to
kios dvi įstaigos veiks antra
dienį nuo 8:45 ryto iki 8 va
karo, trečiadienį ir' ketvirta
dienį nuo 8:45 ryto iki 9 va
karo, o penktadienį, paskuti
nę dieną, nuo 8:45 ryto iki 
vidurnakčio.

Vietos: 2 Broadway ir 265 
W. 14 th St. 

■........ ...... ...... .
Dainos Mėgėjai, Nedainuokite 
Kitur, — Vi^n Aido Chore!

Nusižudęs

Peter Stephen Beck, 
nihkas valstijos policistų tei
sėjų organizacijos, nušokęs 
mirtin iš Empire Bildingo per
eitą pirmadienį. Daugelis ma
tę jį krintant, bet nežiūrint 
policijos tyrinėjimo, nesurado 
iš kurio aukšto ar kambario 
jis būtų iššokęs. Policija tik
rina, kad kelyje iš Roosevelt, 
L. L, jis buvęs linksmas, ne
numanoma, dėl ko jis būtų 
turėjęs žudytis.

virsi-

Leon Kahn, 48 m., gyvenąs 
267 E. 48th St., Brooklyne, 
atėjo Miller Ave. policijos sto- 
tin ir apsiskundė, kad du ne
žinomi vyrai susėdo į jo ma
šiną jam sustojus prie trafi- 
ko šviesos prie Pennsylvania 
ir Jamaica Avės. Jie suspau
dę, jį tarpusavyje, nuvežę prie 
Pennsylvania ir Glenmore 
Avės., sudavę galvon ir išme
tę ant gatvės. Atsipeikėjęs, jis 
dasigavo policijon.

Jo galva susiūta su 11 diks- 
nių ir paleistas namo. Už tū
lo laiko jam pranešta, kad jo 
mašina rasta “suvažinėta Long 
Island geležkelio prekinio 
traukinio prie Dumont ir Van 

ISinderen Avės.,, kur mašina 
nukritus po permušimo 14 co
lių storio cementinės užtvaros.

Albert Esses, 6824 Bay 
Parkway, B r o o k lyne, bu
vęs pakviestas į tūlą sandėlį 
apžiūrėti ir nusipirkti vežimą 
nylon kojinių. Jis nuėjęs, ži
noma, nešinas ir pinigais •pir
kiniui. Kaip jis skundėsi de
tektyvui, jis nusinešęs $18,- 
000. Jam nuėjus į sandėlį, 
trys ginkluoti vyrai jį pasitikę/ 
pagrąsinę užmušti, jeigu ne
atiduos ^pinigus, sumušę jį ir 
pabėgę su jo pinigais. Apiplė
šimas įvykęs 384 Johnson 
Avė., Brooklyne.

Areštuodintas Jack Mandel- 
baum, 30 m., 1280A Sheridan 
Ave., Bronx, pranešėjas api
plėštajam apie tą neva pro
gą pirktis nylonų. Mandel- 
baum’ą kaltina suokalbyje su 
plėšikais. Jis gynėsi nežinojęs 
nieko apie suokalbį, tik patar
navęs pranešėju. Tačiau jis su
laikytas be kaucijos. Policija 
mano, kad jis nesąs toks ne
kaltas, nes jau pirmiau esąs 
buvęs teistas ir bautas už 
smulkius prasižengimus.

P o 1 i c i jos komisionierius 
Wai lander paskelbė pagarbą- 
padėką 485 policistams už 
įvairius atsižymėjimus parei
gose. Keturi iš atžymėtų žu
vo pareigose, apie jiems teik
tą paaukštinimą patys nebeiš- 
girdo, tai išgirdo tik jų šei
mos.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

35-keri Metai

didžiosios 
prašomos 
atžymėji-

Ką ruošiate paminėjimui 
35-kerių metų Laisvės gyva
vimo sukakties?

Visos kolonijos, 
ir mažesnės yra 
rengti pramogas 
mui sukakties.

Sukakties minėjimo proga 
visi rūpinkimės /gauti Lais
vei naujų skaitytojų.

Laisvė gyvavo ir išaugo Į 
oopuliariškiausią lietuvių 
dienraštį pasaulyje, todėl, 
kad ji rašo tiesą, kovoja už 
laisvę žmonijai.

Visi darbuokimės užtikrin
ti Laisvei ateitį, užtikrinti 
lietuviškai kalbantiems žmo
nėms teisingas žinias, teisin
gą vadovybę kovose už gra
žesnį gyvenimą.

Laisvės Administracija.

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

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

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

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

K  P

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

te

r- r
i

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
#12 Maricn St., Brooklyn, 

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

. vTel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Cacchione Reikalavo, 
i Kad Prokuroras Tyrinė

tų Antisemitų Atakas 
Miesto Tarybos narys Peter 

V. Cacchione pereitą sekma
dienį pareikalavo, kad distrik- 
to prokuroras tuojau tyrinėtų 
f asistuojančių elementų ataką 
ant žydų kilmės jaunuolio.

Suraižytasis peiliu jaunuo
lis, Irwin Berman, 16 metų, 
2109 85th St., Brooklyn, ran
dasi Israel Zion ligoninėje. 
Manoma, kad jis pasveiks.

Berman ir du jo draugai bu
vę pasekti apie 20 valkiozų 
išeinant iš Jewish Community 
House, 79th St. ir Bay Park
way, apie 10 vai. kovo 5-tos 
vakaro. Penki iš tų apsupę 
juos apartmentinio namo 
prieškąmbaryje ir Bermaną 
subadę peiliu.

Penki užpuolikai areštuo- 
dinti pereitą šeštadienį. Jie vi
si yra 14 ir 15 metų, žinovai 
sako, jog jie siaučia fašistinių 
elementų sukurstyti.

Komunistų Partijos jaunimo 
ir senimo kuopos toje miesto 
sekcijoje, žinomoje, kaipo 
Bensonhurst, protestavo prieš 
leidimą gaujoms siausti.

Cacchione, reikalaudamas 
. tyrinėjimo, nurodė, kad “Ave- 
. nue U sekcijoj Bensonhurst’e 
. randasi viena iš stipriausių ita

lų fašistinių organizacijų Šia
me mieste, šis fašistų veiks
mas yra vienu iš daugelio be 
pertraukos daromų neleistinų 
blogybių,” sakė kauncilma- 
nas. Toj pačioj sekcijoj, sa
kė jis, vienas žydų kilmės ber
niukas buvo tiek varginamas, 
ka„d jis turėjo persikelti į ki- 

dingo, 163 Allen St. Policija tą mokyklą.
sako, kad nelaimė ištikus jam 
užmiršus užsegti savo saugu
mui diržą.

Svečiuojasi Pranas 
Balsys

šiomis dienomis Brooklyne 
svečiuojasi Pranas Balsys, tar
naująs Jungt. Valstybių pre
kybiniame laivyne kaipo chief 
petty officer, Malonus svečias 
paaukojo keletą dolerių kultū
riniams bei apšvietos reika
lams, pažadėdamas vėliau 
koti daugiau.

Jis svečiuosis Brooklyne 
savaitę.

au-

• v virs

lan-
Sterling

Isidore Korstoff, 50 m., 
gų valytojas, 1763
Place, Brooklyne, užsimušė nu
kritęs nuo ketvirto aukšto iš bil-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avęjuie

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marc, Area. .

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

rel. E V ergreen l-iMMP-

1 restaurant
STANLEY RUTKuNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiu
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTJ APART SEKMADIENIU

282 UNION AVE. BROOKLYN. N. Y.
TeL Evergreen

£

te

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn/N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite,' iki jūsų anglis išsibaigs iki plskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš ąnksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies

Tru-Ember Fuel Co., Ine.
196 Grand Street Brooklyn, N Y

Telefonas E V er green 7-1661




