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Prekybos susakė

AMERIKONŲ SUMANYTA 
KARINĖ SĄJUNGĄ PRIEŠ 
SOVIETUS, SAKO MASKVA

Sovietų Aukščiausios Tary 
bos (Seimo) Susirinkimas

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ FRANKO

Senų Narių Komitetas 
lapelį, aiškinantį tame

straipsnis 
pabaigoje 

rašytoją

Tai Jungtinė- 
gimė planas

ITALIJOS DARBININ 
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Darbiečiai Reikalauja 
Pasmerkt Karinius 
Churcliillo Planus

SOVIETŲ VYRIAUSYBE 
SUTEIKIA FRANCIJA1 
500,000 TONŲ GRŪDŲ

Anglų premjeras Attlee, 
kritiškai klausinėjamas sei
me, tik nedrąsiai atsakė, 
kad jo valdžia, girdi, neima 
jokios a t s a k o m y b ės už 
Churchillo kalbą.

Anglija Pratęsia Prekybos 
Sutartį su Argentina

Danijoj anglai šeria beg 
liūs latvių fašistus.

reika- 
visiem 

per 
kurį . — Sovietų Aukš- 

Tarybos (seimo)

Daną Graiky Minis- 
torių Pasitraukė

Greity Rinkimų

Churchillas Siekia Sunaikini 
Jungtinių Tautų Organizacijų

Reutherio Padėjėjas 
Buvo Plėšikas
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ANGLAI GAILISI ATSI 
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FRANKO

Metai XXXVI. Dienraščio XXVDL

Daugiau Holandy Karių 
Prieš Indonezus

ANGLIJA, GIRDI, NEGALĖTŲ 
APSIEITI BE FRANKO 

PREKYBOS

London
Anglijos seimo nariai reika
lavo,' kad seimas pasmerktų 
Churchillo kalbą, siūlančią 
Anglijos - Amerikos karinę 
santarvę prieš Sovietų Są
jungą. Churchillo planas 
gręsia pasaulio taikai, sakė

pastebi
Jis tada nudavė

Prancūzų komunistų laik
raščiai ir kai kurie kiti 
kreipia dėmesį, kaip greitai 
Sovietai atsiliepė į duonos 
reikalą francūzams. Iš an
tros pusės, jie primena, kad 
Amerika iki šiol neparodė 
palankumo Franci jos j) rašy
mui suteikti pustrečio bilio- 
no dolerių paskolos. Todėl 
sustabdytas ir Franci i os pa
siuntinio siuntimas į Wash- 
ingtoną dėl paskolos. Ma
noma, kad Amerika nenori 
nieko francūzam skolinti.

tiek Churchillo 
rašo 

Dauguma Ame-

KRISLAI ' *
Dar Viena Šimtinė.
Roose velt as Už Partijų

“Pertvarkymą.”
SLA Narių Lapelis.
Straipsniai Apie Dreiserį

Rašo R. MIZARA

Demonstrantai Su 
stabdė Reakcinį 

Irano Seimą

London
tartis tarp Anglijos ir Ar
gentinos buvo išsibaigus 
vasario 21 d. Šiemet. Da
bar Anglija panaujino tą 
sutartį pusei metų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6,50 Metams
Užsieniuose $8.00 • 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Washington, kovo 12. — 
Antradienį Jungtinė Mai- 
nierių Unija pradėjo dery
bas su minkštųjų angliaka- 
syklų k o m p a n i jomis dėl 
naujos sutarties. Unija rei
kalauja įvest 35 valandų 
darbo savaitę be algų numu- 
šimo. Mainierių vadai su 
Johnu L. Lewisu pry šaky j e 
taip pat reikalauja, kad 
kompanijos mokėtų į unijos 
iždą po 10 centų nuo kiek
vieno anglies tono.

Sovietu Sa iunga 
Jauja pilnos laisvės 
savo laivam plaukioti 
Dardanellų Sąsiaurį, 
turkai kontroliuoja. O pas
kutinėmis dienomis Sovietai 
pareikalavo; kad Turkija 
sugrąžintų Karšo ir Arda- 
hano ruožtus Užkaukazėje 
(kuriuos turkai užgrobė po 
Pirmojo pasaulinio karo.) 
‘ Turkija tikisi, kad Ame
rika ir Anglija palaikys 
turkų pusę prieš tuos Sovie
tų reikalavimus*.

Bet nei 
ameriki- 
(republi- 
Vanden- 
nepajėgs

Detroit. — Walter P. Re
uther, trockistinis CIO Au
tomobilių Unijos vice-pir- 
mininkas, varo kampaniją, 
kad jį išrinktų į unijos pir
mininkus. O smarkiausias 
jo agentas yra unijinės sri
ties direktorius Richard 
Gosser, buvęs plėšikas. Gos- 
seris 1921 m. buvo nuteistas 
pustrečių iki 15 metų kalėti 
kaip gengsteris-plėšikas.

jei ne po šimtinę, tai
Bet vi-

London
New Yorko Times kores
pondentas Drew Middleton 
praneša, kad visoj, vakari* 
nėj Europoj siaučia demon
stracijos, reikalaujančios 
nuverst Ispanijos diktatorių 
Franko.

Maskva. — Sovietai tik
rai ištrauks savo karius H 
Danijos salos Bornholmo.

Derybos Tarp Minkštų 
jų Angliakasių ir 
Mainierių Unijos

London. —. Anglų politi
kai apgailestauja, kad An
glija išvien su Jungtinėmis 
Valstijomis išleido atsišau
kimą, kad Ispanijos žmonės 
pašalintų fašistinę Franko 
diktatūrą. Taip rašo lon- 
doniškis New Yorko Times 
korespondentas.

ORAS. — Būsią aps: 
kę ir šilčiau.

Sako, kad Franko Diktatūra 
Esanti Nepavojinga

Batavia, Java. — Holan- 
dija atsiuntė naujus jungi
nius savo kariuomenės ko
vai prieš indonezuš. Anglų 
lėktuvai bombardavo Indo
nezijos respublikiečius va
karinėje Javos sąlos dalyje. 
Indonezų premjeras Sjahrir 
protestavo anglų komandie- 
riui, kad jis įleidžia daugiau 
holandų kariuomenės.

- Iš Graikiios 
n a sitrauk de- 

rei- 
rinki-

Istanbul, Turkija.—Jung
tinės Valstijos atsiųs kari
nį savo didlaivį Missouri, 
kaip ‘‘geros valios svečią” į 
Turkiją. Turkų politikai ir 
spauda laiko tą svečią Am
erikos palankumo ženklu 
Turkijai prieš Sovietų Są
jungą. Kuomet Missouri 
plauks į Turkiją, tai Angli
jos karo laivynas darys ma
nevrus \vakarihiame Vidur
žemio Jūros gale. Turkijos 
valdovai žiūri į tuos manev-

Maskva. — Buvusio An
glijos premjero Churchillo 
kalba Fultone, Missouri, 
siekė sudaužyt Jungtinių 
Tautų Organizaciją ir su
daryt santarvę tarp Ameri
kos ir Anglijos karui prieš 
Sovietų Sąjungą, kaip rašo 
Pravda, Sovietų komunistų 
laikraštis: Churchillas iš 
tikrųjų siūlė, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija karinė
mis jėgomis viešpatautų iš
tisam pasauliui. 
Churchillas “nei 
niai jo draugai iš 
kono senatoriaus) 
bergo stovyklos 
įtraukti žmones į ruošiamų 
jiems naujų karų kelią,” sa
ko Pravda redakciniame 
straipsnyje kovo 11 d.

“Church illas užmiršta,

jog taiką mylinčios tautos 
įgijo milžiniško politinio 
patyrimo karo metais ir iš
moko atskirti tikrus taikos 
gynėjus nuo imperialistų, 
kurie po melaginga ‘taikos 
gynimo’ vėliava planuoja 
naujus, neribotus imperia
listinius karus,” kaip rašo 
Pravda.

“Churchillo planas/— sa
ko Pravda, — apsaugoti 
žmoniją nuo Sovietų išsiplė
timo yra anglų - amerikonų 
santarvė. Visi supranta, 
jog ta santarvė būtų at
kreipta prieš Sovietų Sąjun
gą. Bet dviejų partnerių 
karinė santarvė prieš tre
čią reiškia panaikinimą tri
jų didžiųjų valstybių ben
dravimo, kuris įsisteigė ka
ro metu. Churchillas vienu

pasimojimu nušluoja šalin 
tai, ką jis padėjo pastatyti 
laike karo.”

C h u r c h i 1 la s stengiasi 
įkalbėti, kad naujas karas 
esąs neišvengiamas. “Dar 
daugiau, — tęsia Pravda,— 
jis kursto naują karą, šau
kia karan prieš Sovietų Są
jungą, kuri suvaidino lemia
mąjį vaidmenį hitlerines 
Vokietijos sumušime.”
Jis Skirtingai Kalbėjo, Ka
da Anglija Buvo Pavojuje 

“Kol ėjo karas, kol gręsė 
mirtinas pavojus Anglijai ir 
Europai, Churchillas savo 
kalbose ne kartą nurodė žy
miausiąjį Sovietų Sąjungos 
vaidmenį kovoje, 
Pravda 
esąs Sovietų žmonių drau
gas ir prisiekė ištikimybę 
Sovietų - Anglijos draugiš
kumui; tada jis taipgi pri
siekė ištikimybę visai An
glijos .- Sovietų - Amerikos 
sutartinei (koalicijai). Bet 
pavojus jau praėjo, tai 
Churchillas vėl virto tuo 
pačiu, kuo seniau buvo.”
Pirmosios Avantiūros Or* , 
ganizuotojas prieš Sovietus

Pravda nurodo, kaip po 
Pirmojo pasaulinio karti 
Churchillas buvo žymiau
sias organizuotojas ginkluo
to įsiveržimo į Sovietų Są
jungą. Tas žygis nepavy
ko, ir “Anglijos žmonės 
brangiai užmokėjo už tą 
anglų reakcininkų avantiū
rą, — sako Pravda.—Daug 
metų nuo to laiko praėjo, 
bet Churchillas pasiliko tas 
pats. Jis vėl šuoliais joja 
ant to paties senojo arklio, 
aštriai kalbėdamas ir kari
niai mosikuodamas ‘bolševi
kiško pavojaus’ baidykle.”

Pirmajam karo žygiui 
nepavykus prieš Sovietus, 
Churchillas svajoja apie 
naują žygį.

“O vis 
kalba nesėkminga, 
Pravda.
rikos, kaip ir Anglijos, laik
raščių atvirai pripažįsta, 
kad jo kalba nepavyko ir 
kad kalbėtojas truputį per
toji ėjo.”

Maskva. — 
se Valstijose 
karinės santarvės su Angli
ja prieš Sovietus, pareiškė 
Maskvos radijas kovo 11 d. 
O buvęs Anglijos premjeras 
Churchillas savo kalboj 
Fultone,' Mo., karštai užgy- 
rė tą planą, nes jis pats to 
norėjo. . . ...

Maskvos radijas sake, jog 
kurie nori naujo karo, tie 
pritarė ChurchillUi, bet tai
kos mylėtojai visame pasau
lyje atmetė jo siūlymą.

Jis Piršo Amerikai ir Anglijai 
Karą prieš Sovietus ir Viešpata 

vimą Pasaulyj, Sako Pravda

SLA 
išleido 
Susivienijime padėtį. Lapelyje 
raginami SLA nariai išrinkti 
naują pild. tarybą, taipgi pa
siųsti būsimą j in SLA seiman 
(įvyksiantin birželio mėnesį 
New Havene) gerus atstovus.

Senieji SLA nariai smar
kiai protestuoja prieš kėlimą 
jiems duoklių, kuriomis dabar
tinė pild. taryba pasiryžo su
tvirtinti lėšų fondą.

Maskva 
čiausios 
susirinkimas prasidėjo ko
vo 12 d. Jis buvo skirtas 
kovo 11, bet blogas oras su
trukdė delegatus.

W ashington.—Amerikinė 
Fosfatų Išgabenimo kompa
nija tebelaiko, ryšius su 
tarptautiniais trustais.

Vengrija panaujina pre
kybą su Lenkija.

Paryžius. — Italijos lai- 
vakroviai nekraus i laivus 
amunicijos ir ginklų, ku
riuos Ispanijos diktatorius 
Franko perka iš Šveicari
jos, kaip pranešė Giuseppe 
di Vittorio, Italijos Darbo 
Federacijos sekretorius, at
sakydamas Franci jos uui- 
jistams.

N then ai. 
v a 1 d ž i o s 
šimts m i n i s t e r ių 
kalaudami nukelt 
miT diena toliau, negu kovo 
31. Jie priminė premierui 
Sofuliui. kad Tautos Lais
vinimo Frontas ir kitos kai
riosios partijos nedalyvaus 
rinkimuose, jeigu jie nebus 
atidėti, jeigu tos partijos 
negaus progos pasiruošti 
balsavimams. Nes iki šiol 
Graikijos fašistai ir karališ
kieji žandarai, anglų globo
jami, taip terorizavo demo
kratinius graikus, kad šie 
neturėjo progos prisirengti 
rinkimams. Žymėtina, jog 
šiomis dienomis karališkieji 
fašistai nužudė dar 8 demo
kratinius žmones Cephalo- 
nijos saloje.

Bet premjeras Sofulis, 
pagal Anglijos nustatymą, 
pasiryžo pravesti rinkimus 
kovo 31, nors ministerial 
pasitraukdami įspėjo, kad 
gali įvykt net pilietinis ka
ras, jei rinkimai nebus ati
dėti.

Kalbant apie šviesą, tenka 
priminti, jog šiuo metu ALD- 
LD veda vajų naujiems na
riams įrašyti.

ALDLD l-mosios kuopos 
pirmininkas Jurgis Kuraitis 
sako man, kad jis jau įrašęs 
9 naujus narius.

—Tik netingėk žmonėms 
priminti, kad jie turį įstoti ši
ton kultūros organizacijon, tai 
jie mielai tą padarys, 
man Kuraitis.

Iš tikrųjų, ne visi ir ne vi 
sadoė mes atsimename tąjį rei 
kalą.

London. — Pažangesnieji 
anglai reikalauja, kad An
glija pertrauktų prekybą su 
Ispanijos Franko fašistų 
valdžia. Bet reakciniai po
litikieriai sako, kad-Anglija 
“negalėtų apsieiti” be Ispa
nijos geležies rūdos, gyvsi
dabrio ir kitų dalykų. Už 
tai Anglija mainais siunčia 
Frankui pašinas, lėktuvus 
ir įvairius įrankius, varyda
ma su Ispanijos fašistais 
platų biznį.

TURKIJA ATS1DEDA ANT 
AMERIKOS IR ANGLŲ 

PRIES SOVIETUS

pareiškime sakė, kad joms 
nepatinka Franko ' fašistų 
valdžia ir ragino pačius Is
panijos žmones . pašalinti 
Franko.

Demokratas sena torius 
Claude Pepper ir kiti pa
žangesni amerikonai tuo
met nurodė, jog tai yra tik 
nekaltas palinkėjimas, ku
rio nepaisys Franko fašis
tai. Sen. Pepper sakė, be 
užsieninės pagalbos nėra is
panams galimybės išvyti 
Franko.

I s p a nijos demokratams 
galėtų patarnauti prekvbos 
ryšių sutraukymas su Fran
ko. Bet Anglijos politikai 
sako," kad jai “būtinai rei
kalinga” prekyba su Fran
ko Ispanija.

Vyriausias prez. Roosevelto 
sūnus, James Roosevelt’as, aną 
dieną kalbėdamas Philadel- 
pbiioi. pareiškė, kad amerikie
čiai privalą “pertvarkyti” sa
vo politines partijas. Jis nuro
dė į tą keistą padėtį, kokioje 
mes matome šiandien veikian
čius reakcinius demokratus iš
vien su reakciniais republiko- 
nais.

Tuo pačiu sykiu pažanges
nieji republikonai neina išvien 
su savo partijos nariais, reak
cininkais.

Amerikai būtinai reikalinga 
trečia, didelė, masinė politinė 
organizacija, kuri atstovautų 
visa pažangiąją visuomenę.

Jei toki vyrai, kaip James 
Roosevelt’as bei Wallace, im
tųsi rimtai konsoliduoti pažan
giąsias mūsų krašto pajėgas, 
tai, be abejo, naudos būtų gra
žios.

Tarybų Lietuvos spaudoje 
buvo įdėtas gražus 
apie praeitų metų 
mirusįjį Amerikos 
Theodore Dreiserį.

Apie tą patį rašytoją straip
snis telpa ir šių metų pirma
me šviesos numeryje.

Šio šviesos numerio išėjimas, 
beje, dėl techniškų kliūčių 
susivėlavo, bet visvien skaity
tojai jį gaus neužilgo. »

Be kitų šiame šviesos nume
ryje telpančių įdomių straips
nių yra dr. A. Petrikos straips
nis apie Rentgeno (X-Ray) 
spindulius ir jų autorių.

Teheran, Iran. — 5,000 
demokratinių irakiečių su
ruošė audringą demonstra
ciją prieš seimo rūmus ko
vo 11 d. ir sustabdė ėjusius 
seiman reakcinius atstovus/ 
Demonstrantai praleido vi
dun til$ 42 pažangesnius sei
mo narius. Reakcininkai 
norėjo susirinkti ir nutarti 
tą patį seimą ilgiau palai
kyti. O su kovo 11 d. išsi
baigė to seimo terminas. 
Irano seimas susideda iš 112 
atstovų. Todėl, net jeigu 
tie 42 atstovai būtų buvę ir 
reakcininkai, jie nčbūtų ga
lėję sudaryti reikalingo 
skaičiaus seimo terminui 
pailginti.

Seimui užsidarius, fakti
ne ji Irano valdžia dabar 
yra premjero Ghavamo ran
kose. Jafn sugrįžus po pa
sitarimų Maskvoje, demo
kratiniai žmonės gana pa
lankiai pasitiko Ghavamą.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų ’valdžia pranešė, 
kad ji atsisako paremti 
Francijos skundą Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai 
prieš Ispanijos diktatorių 
Franko. . Sovietų Sąjunga 
jau praeitą penktadienį pa
rėmė Francijos skundą to
dėl, kad Franko fašizmas 
Ispanijoj gręsia taikai.

Amerikos valstybės se
kretorius Byrnes, atmesda
mas Francijos pasiūlymą 
prieš Franko, pareiškė, kad 
ir Anglija tam nepritaria. 
Amerika, girdi, nemato tai
kai pavojaus iš Franko pu
sės, o apie ginkluotą įsiki
šimą prieš Franko negalį 
būti nė kalbos.

Neseniai Jungtinės Vals
tijos ir Anglija bendrame

Paryžius 
sienio reikalų ministerija 
paskelbė, jog Sovietų Sąjun
ga sutiko pristatyt Franci- 
jai 400 tūkstančių tonų 

j kviečių ir 100 tūkstančių to
nų kukurūzų (kornų). Ta
tai dikčiai palengvins fran
cūzam maisto klausimą. Sa
koma. tai būsiąs “pirkinys,” 
o ne dovana.

Sovietai atgabens tuos 
grūdus į Juodosios Jūros 
prieplaukas, iš kurių Fran
cijos laivai plukdys juos na-

Clevelandietis B. Kirstukas 
rašo:

“...Jūsų vardu siunčiu če
kį $100 vertėje. Tai bus Vil
niaus sveikatos institutui. Pra
šau perduoti pinigus Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto iž
dininkei. Cleveland© lietuviai 
jau pradėjo rinkliavą tam 
tikslui, taigi ir šis šimtas do
lerių tebūva priskaitytas prie 
mūsų nusiskirtos kvotos, kuri 
yra $2,000...”

Drg. Kirstuko laiškas rodo, 
kad clevelandiečiai savo pasi- 
brėžtąjį tikslą Įvykdys gyve- 
niman.

Kiek Man teko kalbėtis su 
brooklvniečiais lietuviais, be-
...... .v . r ’ .v

veik kiekvienas is jų pasiža
dėjo tam brangiam tikslui au
koti 
bent po $50 arba $2 
si laukia grįžtant Antano Bim 
bos.

Dar esama tokių žmonių, 
kurie nenori tikėti, kad Tary
bų Lietuvoje išeidinėja lietu
viški dienraščiai, savaitraščiai 
ir žurnalai!

Tai vis kryžiokų suklaidin- rus, kaip į demonstraciją 
tosios aukos

' s.r1‘iv



Trečiadienis, Kovo 13, 1946

DARBININKŲ SVEIKATA

Drtmit Mieli

uncon-
iš

German

Dirva

news,

<

A

Prašome Įsitėmyti

Laiavg—Liberty, Lithuanian Daily

on the 
lie the

we refer 
raw deal

great lift. Believe it or not, 
for a while we didn’t know any
body was reading our stuff.

To admirers in 4 the Windy 
City'. Thanks for the flowers. 
Glad you like this column. Your

case of “Dirva” it will be busi* 
ness as usual. It will continue 
to publish “news without con* 
firming their authenticity” but 
will refrain from publishing 
names.

Liau- 
per-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Then, Mr. Rankin, we think 
that the General Motors ma
nagement should be investigat
ed. What is more un-American 
than a corporation that even 
ignores the authority of the 
government? This is exactly 
what General Motors done 
when it refused to abide by the 
decision of the government 
fact-finding board.

WILSON WYAT, adminis
tratorius butams, kurio pro
grama reikalavimas 2į700,- 
000 pigiomis ■ rendomis namy 
ir palaikyti lubas ant reridą' 
esamuose namuose, nepatinka 
reakcininkams.

But “Dirva” and its kindred 
journalistic pirates are not 
complete in their repentence.

It is all right to continue 
printing “news” that “often 
show themselves to be untrue” 
but at least, we should not men
tion names. This is the sob-sto
ry of “Dirva.”

And this paper has the 
down-right gall to address it
self to an American Lithua
nian public.

$6.50
$3.50
$7.00
$3.75
$7.00
$3.75 
$8.00 
$4.00

The “bum’s rush,” 
to Mr. Rankin, is the 
American heroes got several 
weeks ago at the General El
ectric plant in Philadelphia. 
Veterans of World War II were 
slugged because they were fol
lowing an old Philadelphia 
custom — striking for a des
cent livelihood.

LITHUANIAN DAILY. PTTRLIRHED RY 
«

The Laisvė. Ine
Every day except Sundays and Holiday*. 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-3878

Jos. Weiss 
. D. M. Shell 
. Roy Mizara

Yes, gentlemen of the Lithu
anian pirate press, the time is nice words gives yours truly a 
long past for discipline. But 
does a leopard change his 
spots? Evidently not! In the

President ...................
Secretary Treasurer 
Editor..........................

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...........................
United States, six months .......................
Brooklyn, N. Y., per year .....................
Brooklyn, N. Y., six months .................
Canada and Brazil, per year ...............
Canada and Brazil, six months -...........
Foreign countries, per year ____ ,___
Foreign countries, six months ...............

A FEW TIPS to the Rankin 
committee investigating Un- 
American , activities:

. . Julius-. Smetona, son of the
late, .fascist boss of Lithuania— 
Antanas Smetona, while enjoy
ing the hospitality of the 
American people is inciting vio
lence against political oppo
nents. Is it American for a un
wanted guest to introduce fas
cist political methods?

Philadelphians were shocked 
recently by the fancy reception 
accorded members of the for
mer Nazi cruiser Prinz Eugen. 
Is it American to welcome for
mer enemy troops'as “conquer
ing heroes” with liquor, white 
shirts and sugar, while Amer
ican heroes get the “bum’s 
yush?” A lot of people would 
like to know who permitted the 
“party” aboard the 
ship.

Antras Puslapis
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Kodėl Taip?!
Niekas nėra amžinas, gyvenimas keičiasi,—tokis yra 

pamatinis marksismo mokinimo dėsnis. Keičiasi žmo
gaus santykiai su gamta, keičiasi ekonominiai santykiai, 
keičiasi ir politinis gyvenimas.

“Demokratinė” kapitalistinė tvarka tol yra demokra
tinė, tol gali jos apgynėjai deklamuoti, kol darbo masės 
—milžiniška liaudies gyventojų didžiuma, — “pakenčia” 
išnaudojimą. Kai tik ji siekia geresnio gyvenimo, grei
tai tos “demokratijos” garbintojai imasi žiauriausių prie
monių paneigimui milžiniškos didžiumos žmonių teisių. 
Aukščiausias kapitalizmo reakcijos pakilimas, tai nuoga 
diktatūra—fašizmas. Tas buvo .Italijoj, tas. buvo Vo
kietijoj.

Socialistinės tvarkos priešai gali sau iš kailio nertis, 
rėkdami, šaukdami, būk tarybinė tvarka, esanti “raudo
nasis fašizmas,” bet jie nepaneigs to fakto, kad Italijoj 
ir Vokietijoj fašizmas atėjo išgelbėjimui kapitalizmo 
tvarkos. Ir tada džiaugėsi Mr. Churchill, džiaugėsi An
glijos kapitalistai, džiaugėsi Wall stryto milionieriai, kad 
Italija ir Vokietija “išgelbėta nuo komunizmo.”

Antras Pasaulinis Karas pasibaigė. Gyvenimas kei
čiasi. Ne vien, kad sutvirtėjo žmonių vienybė Tarybų 
Sąjungoj, bet naujas gyvenimas prasidėjo Lenkijoj, Bul
garijoj, Jugoslavijoj, Albanijoj, Rumunijoj ir darbo liau
dies gyvenimo gerinimo tvarka veržiasi į Vengriją, Aus
triją, Vokietiją, Italiją. Kolonijų vergai atsisako būti 
vergais. Jų reikalavimai kyla. Kovos plečiasi. Pasau
liui reikalinga nauja tvarka, nauji santykiai. ‘

Bet senas kapitalistinis pasaulis nesutinka. Mr. 
Churchill ir visa topų klika, kaip ir anglų “socialistai” 
nori išlaikyti savo imperiją. Nori kraujuose paskan
dinti kolonijų žmonių sukilimus. Kai jų pačių jėgų neuž
tenka, tai sau į talką kviečiasi Amerikos imperializmą.

Wall stryto turčiai jau karo metu šaukė, kad “nieko 
naujo neturi būti.” Jie smerkė Mr. H. Wallace siūliji- 
mus. Jie sakė, kad karą užbaigus pasaulis turi “grįžti 
į normalę padėtį,” tai yra, būti tokiu, kokiu pirm karo 
buvo.

Dabar toji spauda rėkia prieš Tarybų Sąjungą, ke
lia skandalą. Jai ir jos diplomatams “rūpi” “laisvė” 
Bulgarijoj, Lenkijoj, Graikijoj, Albanijoj, Irane, Chini- 
joj, Vokietijoj ir net Tarybų Sąjungoj. Ji už “demokra
tiją,” ji už “laisvę,” ji už “teises.”

Bet kaip yra pas mus, namie? Kaip čia su laisve, 
kaip su gerbūviu? Taiybų Sąjunga labiausiai nukentėjo 
nuo karo. Naciai sunaikino 1,600 miestų,.nuteriojo di
džiausius plotus, 25,000,000 žmonių liko be namų. Pas 
mus nieko panašaus nebuvo. Sovietų Sąjunga tris me
tus kariavo pati viena, neteko apie 20,000,000 piliečių 
gyvasčių. Tas išgelbėjo milionų gyvastį pas mus.

Ten socialistinė tvarka, o pas mus “kaip buvo prieš 
karą.” Ten nėra bedarbių, net vokiečius ir japonus karo 
belaisvius stato darban, o pas mus jau 2,500,000 bedar
bių! Iki birželio mėnesio, sakoma, bus 10,000,000.

Tarybų Sąjungoj nėra streikų, nes liaudis yra fab
rikų savininkė, o pas mus didžiausi streikai. Ten ramu, 
o pas mus policija skaldo streikieriams galvas, arkliais- 
mindžioja tuos piliečius, kurie vakar buvo karo tarny
boj, kurie kovojo už “laisvę,” už “demokratiją.”

Ten jau pastatė virš 1,000,000 naujų namų, o pas 
mus yra medžio, plytų, pinigų, darbo jėgų, bet nąmai 
“neauga,” dar tik diskusijos eina, buvusius kareivius ir 
jų šeimas varome gyventi atgal į kareivių barakus.

Mūsų turčių spauda sakė, kad po karo Tarybų Są
junga neturės duonos, tai tada už “duoną atsižadės ko
munizmo.” Pasirodo, kad socialistinė tvarka turi duo
nos ne vien sau, bet pagelbsti ir kaimynams. Pas mus 
cukrus dar ant kortelių, o ten jau ant jo ir kito maisto 
kortelės panaikintos. Anglijoj duonos ir maisto porciją 
mažina, o Tarybų Sąjungoj duonos ir kito maisto užten
ka. Dar permažai yra sviesto, mėsos, bet ir tų reikmenų 
kiekis auga. Maisto kainos numuštos ant pusės ir 
daugiau.

Pirm karo visą kapitalistinį pasaulį purtė baisus 
ekonominis krizis, baisus nedarbas, baisus žmonių var
gas. * Gi Tarybų šalyj, kur pati liaudis yra reikalų tvar- 
kytoja, nebuvo nedarbo.

Pas mus nedarbą, krizį užbaigė tik karas, kada virš 
10 milionų vyrų buvo mobilizuota ir‘‘dešimtys milionų 
gamino ne pragyvenimo reikmenis, bet karo įrankius ir 
amuniciją. Karas pasibaigė ir pasibaigė darbai. Nejau
gi mūsų “demokratija” gali turėti darbo, maisto ir iš
vengti krizio tik tada, kada milionai žmonių žudosi?

Reikia apie namų padėtį pagalvoti. Tada ir bus 
aišku, kad tas skandalas, tas triukšmas, tos provokaci
jos, naujas raganų šokis, nauji raganų gaudymai, tai 
yra niekas kitas, kaip bandymas paslėpti pas save, pas 
mus pačius tą padėtį, kuri visuomenei yra nesveika, kuri 
yra naudinga tik saujelei turčių, o žalinga visuomenei.

PRIDUSĘ, PRITROŠKĘ, 
BE ORO

Visi daug girdėjom apie 
orą, apie deguonį, apie kam
barių vėdinimą. Girdėjom, 
kad deguonis, kad geras 
oras—reikalingiausias žmo- ' 
gaus sveikatai daiktas. Ir 
vis dėlto daugelis mūsų pri
troškę, pridusę vaikštom, 
bent per visą žiemą..:

Žiemą šalta. Prisieina 
kaip gintis nuo šalčio. Tai 
ir kurenam kambarius. Ge
rai tiems, ką gyvena dide
liuose apartamentuose, kur 
įvesta centrinė apšildymo 
sistema. Namų apačioj, rū
sy kūrenasi didžiulis kaka
lys ir gamina gerą Visam 
pastatui šilimą. Paprastai 
toks rūsys pritinkamai vė
dinamas, ir kokių žalingų 
dujų į būstines nesusidaro : 
taip jau daug. Be to, ap- < 
sukresni gyventojai juk, dar 
ir iš savo išmanymo, pravi- < 
rą palaiko langą arba ir 
bent kelis langus, kad oras 
būstinėj būtų švarus ir gai
vus.

Kitaip yra su mažesniais 
namukais. Daugelis turi 
nuosavą gūžtą, džiaugiasi 
savais nameliais. Nieko blo
go turėt kad ir savus na
mus, bet... Bet visa bėda, 
ir tai didžiulė bėda: savo 
namuose gyvendami, pirma 
laiko vargšeliai pasensta, 
sukrinta ir sirguliuoja. Ne
padeda ir namų paliūdžia ir 
patogumai, ir geras mais
tas, ir net vitaminai. Kodėl- 
gi taip? Ogi todėl, mano 
brangieji, kad jūs nuolat, 
sistematingai, per ilgus žie
mos mėnesius, savo liuosa 
valia, troškinate save, du
sinate visą savo organizmą, 
nuodijate irdavo,. yiĮt £vi$us 
savo mielus įnamius.

Paprastai tokių 'ųedįdelių 
namukų savininkai patys ir 
apšildo savo buveinę. Rūsy 
kūrena anglis arba, ąliejų 
(naftą). Šilumą labai tau
po. Aklinai laiko užsidarę 
visus aliai vienam langus, 
kad ta brangi šiluma neiš
garuotų. Gerai, kakalys, 
nustatytas ant termostato, 
gražiai sau savaimingai, 
automatiškai tai kūrenasi 
tai ne. Bet ir nesikuren- 
damas, jis tolydžio traukia 
iš buveinės deguonį, o grą- 
žon nuolatai leidžia anglies 
dvideginio ir anglies vien
deginio dujas (carbon diox
ide, carbon monoxide).

Įeini žmogus į tokį jaukų, 
gražų namuką. Visa atrodo 
gražu, .patogu. Bet tas 
oras!... Už valandos, kitos 
tave snaudulys apima, gal
va apsunksta, visam sunku 
pasidaro. Džiaugies išėjęs 
ir godžiai trauki į plaučius 
gatvės orą, skubinięs atsi
gaut.

Na, o tie nabagėliai gra
žių namukų, gyventojai taip 
ir nuodijasi, pritroškę, pri
dusę, prisvaigę vaikšto*

Oras, deguonis, bekvė
puojant, per plaučių plėve
les persisėda į kraują, susi
jungia su raudonųjų krau
jo skritulėlių hemoglobinu 
ir išsivaikšto gražiai po vi
są kūną. Kvėpuojant suga
dintą orą, dujos (ypač ang
lies viendeginis) smarkiai 
sukimba su hemoglobinu ir 
paskui nebeleidžia ir orui ir 
deguoniui tinkamai su juo 
jungtis ir organizmą gai
vint. Susipraskite. Laiky
kite langus pravirus, vėdin
kite kambarius. Mažiau 
tada sirginėsite. Budresni 
būsite. -Našesnis jums bus

darbas. Gyvesnis bus visas 
gyvenimas ir skalsesnė svei
kata.

Ypač žiūrėkite.; laikykite 
plačiai langus . atidarytus 
rūsy, kur krosnis kūrenasi. 
Bet neužmirškite bent kiek 
pravirus laikyt ir kitus lan
gus, viršuj ir i dar viršuj, 
per visą buveinę.

Kas iš ■ to,- kad jūs savą 
namuką įsitaisėt, o tuo pa
tim sau sveikatą nuodijat! 
Savas namukas ar nesavas, 
skirtumo nedaro. Bile tik 
jūs ten gyvenate ir suga
dintą orą kvėpuojate, pirma 
laiko ir^ neatlaidžai genda 
jūsų viso organizmo muzi
ka. Net ir kraujospūdis ei
na didyn. Išlavėja (išsivys
to) ta pašalingoji anemija 
—mažakraujingumas. Nors 
ir gerą ir stiprų valgai 
maistą, gerai balansuotą, 
dar ir su vitaminų ir mine
ralų pridečku,i, bet gero oro, 
deguonies visa tai pavaduot 
negali. Nori su taupyt šilu
mą, tai kvailai, eikvoji savo 
brangiausiąjį turtą — svei
katą. Ir kurgi čia logika, 
kur protas?

Kad čia būtų koks men
kas mažmožis, aš negi no
rėčiau čia jums bodėtis. Bet 
tai juk pats tas gyvenimo 
pamatas. Visi žinome, kad 
gali išbadant, be maisto iš
būt ir keletą savaičių. Be 
vandens gali iškęst gal po
rą dienų. 0 be oro, be de
guonies vos porą minučių 
teiškęsi — uždusi, užtrokši.

Nekartą man teko būt 
tokiuose tvankiuose kamba
riuose, kad stačiai gėda ir 
prisimint. Žibalinė lempe
lė tokiam ore nedega vais
kiai ir kaitriai, o..vos tik 
smilksta. Ir jūsų organiz
mas “^edega” < ^kvėpavimas 
tai degimas; ’ wesijurigimas 
su deguoniu) vaiskiai ir 
skaisčiai*; š .Or^ąnizmas esti 
prišvinkęs dujomis, pritroš- 
kęs. Žmogus atrodai apsi
blausęs, pamėlynavę tau lū
pos, nagos, oda"tau pablyš
kusi, pirma laiko susiraukš
lėjusį, plaukai pražilę, visas 
pasenęs, visas surūgęs...

Negana, kad kur fabrike, 
dirbykloj gauni prisitraukt 
dulkių, garų, dujų. Parva
žiuoji namon ir ten dar la
biau troškįnies; Giries, kad 
nedaug anglių bei aliejaus 
teišdeginai, bet kiek tu išde
ginai savo^,sveikatos — sa
vo ir’ savo brangiųjų įna
mių?. ..

Visi privalom taupyt sa
vo sveikatą, energiją. Susi- 
praskim, kad kambarių vė
dinimas yra pats tas raktas 
į mūsų sveikatą.

P. S. Vilnis, Tiesa, 
dies Balsas, Šviesa 
spausdinkite. Dėkui.

Fordo ir Kitų Kompanijų 
Darbininkų Laimėjimai.

Vasario 27 dieną, anksti 
ryto likosi pasirašyta sutartis
UAW (CIO) su Ford Motor 
iCo., kur likosi pakelta darbi
ninkams algos po 18 centų į 
valandą.

Unija ir Ford Motor Co. su
sitarė del algų pakėlimo ir ki
tais klausimais sausio 26 d., bet 
kontraktas nebuvo pasirašytas, 
ir dėlto galėjo bile koks nesusi
pratimas įvykti. Ta i-------- (
(kontraktas) apima 103,000 
darbininkų. Ji galioja iki ge
gužės 30 d., 1947 metų. Po su
tartimi pasirašė unijos vardu 
R, T. Leonard ir J. C. Eccles 
vardan darbo santikių. direkto
riaus Mel B. Lindquist, o kom
panijos vardu John S. Bugas.

Sutartyje paliktos teisės uni
jai prižiūrėti .d.arbinink'ųs, kad 
jie neišliktų iš darbo del men
kos priežasties, arba neišeitų į 
streiką/be, unijos žinios. Nesi
skaitanti darbininkai su unija 
gali, būti paleisti dviem savai
tėm iš darbo. Bet jei tas pats 
darbininkas padarys panašų 
prasikaltimą antrą kartą, tada 
jis gali būti ir visai paleistas 
iš darbo.

Pakėlus Fordo darbininkams 
algas, apskaitliuojama, kad pa- 
prasčjausis darbininkas gaus 
mokėti $1.28 į valandą, o ma
šinistai po $1.50 ir $1.43.

Užsibaigus visai derybų ei
gai Fordas pašaukė į darbą 
38,000 darbininkų. Tikimasi, 
kad su kovo 11 diena dar dau
giau darbininkų grįš į darbą.

Fordo darbininkai ir unijų 
pareigūnai sako, kad darbinin
kai išėjo laimėtojais.

MIKOLAIčIKAS LAUKIA 
ANGLŲ - JANKIŲ

Varsa va. — Lenkų Vals
tiečių Partijos vadas St. Mi- 
kolaičikas tikisi, kad į busi
muosius Lenkijos rinkimus 
įsikiš Amerika ir Anglija; 
todėl jis atsimetė nuo ben
dro demokratinių partijų 
kandidatų sąrašo tiem rin
kimam, kaip rašo Polpress, 
Lenkijos žinių agentūra.

Anglų premjeras „Attlee 
pareiškė, kad jo valdžia ne
atsako už buvusio premje
ro Churchillo , kalbą prieš 
Sovietus.

Eina derybos tarp Gene
ral motors ir Unijos,

Kapitalistinis surėdymas jau negali suteikti visuomenės' 
milžiniškai didžiumai gyventojų' pakenčiamo gyvenimo. 
Jis piktas, jis skandalina, už tai, kad naujas pasaulis, 
nauja tvarka ima ant jo viršų! ' ■

t,.................................... ............... W^irtiirri
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THESE ARE THE TIMES
\ ♦

By Matt Sholomskas

EADERS of such Nazi par
rot sheets as Naujienos, 

Draugas, Dirva and Keleivis, 
among others, will remember 
the blood-curdling and hair 
raising stories about “Russian 
terror” in Lithuania. They will 
recall also the long lists of “ip- 
nocent Lithuanian victims” ba
nished to Siberia that also ap
peared in those so-called news
papers. ‘

Well, friends, ' those Stories 
were phonies! > • •

Lithuanian dailies such as 
Vilnis and Laisve had previous
ly charged that they were 
frauds. Even more, these latter 
newspapers even contended 
that the stories were pure Nazi 
myths.

Now, Dirva (Julius Smeto
na’s official moutfy-piece) — 
one of the papers that was try* 
ing to pawn off the Nazi stuff 
as authentic — admits that the 
source of most of the “sensa
tional” exposes of “Soviet ter
ror” was unchecked and 
firmed.

Hitlei’ use to operate 
idea that the bigger the 
more liable it is to 'be believed. 
The Lithuanian pro-Nazi sheets 
copied this technique from “Der 
Fuehrer.”

Here iš an item from 
admitting the fraud:

I “From Europe comes 
which, because of the indiscre- 

s*utartis ^on cer^n °f our new spa*
pers, cause great concern for
our refugees. Some of our na
tive collaborators, desiring to 
present sensational reports, of
ten give news without confirm
ing their outhenticity, and, 
what is worse, they present a 
list of names and surnames.

“Native newspapers, not want
ing to' delete from the reports 
of their collaborators, publish 
all of their reported news in 
their entirety. Whereas those 
news often show themselves to 
be untrue, they not only mis
lead, and where they mention 
names, and surnames that is al
together unnecessary because 
they only give leads to the bol
sheviks. It. should be time for 
our editors to discipline them
selves and at least not mention 
names and surnames at all at 
those times when those who are 
mentioned might suffer.”

This “confession” appeared 
in the front page editorial col
umn “Politika” in the 'March 
8, 1946 edition of Dirva.

Pieno Kompanijos Susitaikė 
Su Darbininkais.

Detroite per tūlą laiką netu
rėjome pieno, nes pieninių dar
bininkai buvo išėję į streiką. 
Kovo 2 dieną pieno kompani
jos susitaikė su darbininkais ir 
pasirašė, kontraktą.

Dabar Detroito gyventojai 
turi pieno užtektinai. Tačiau 
yra kita bėda, negalima gauti 
sviesto. Kur pasidėjo- sviestas? 
Veik visi detroitiečiai panašiai 
vienas kit& klausia ir daro vi
sokias išvadas dėl to. Vieni va
žiuoja pas ūkininkus ir ten pa- 
s i perka sviesto.

Aš manau, kad sviesto yra 
užtektinai, bet kompanijos nori 
pakelti kainas ant sviesto, tai 
laiko sukrovę šaldytuvuose ir 
neleidžia į rinką. Gyventojai 
turėtų pasiskųsti valdžios įstai
goms ir pareikalauti, kad val
džia pasistengtų patirti, kur 
dingo tas sviestas. D. Kumštis.

GRIPES AND CONTRIBS 
DEPT. — To the Anonymous 
Laisve Deader in Philadel
phia'. If being anti-fascist does 
not conform to your concept of 
Americanism, I hate to think 
what America would be like if 
it followed your pattern. And, 
if the shoe fits, put it on.

----- o-----
To a contributor in Pitts* 

burgh: Thanks for your clip
ping. No comment is necessary. 
The columnist responsible for 
the piece you sent is famous for 
his love for Franco. Nothing 
that could be said in a hundred 
columns would “convert” him.

----- o-----
To a critic in Seattle: Thanks 

for the onions, we’re still in 
tears. If there is nothing good 
about the column, here’s some 
advice: “Dont’ read it. Those 
who like it will.” ' ’ *.

Washington. — Amerika 
atsisako paremti Franci jos 
skundą Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboj prieš Fran
ko.

.i. . ...............%
Washington.— Laukiama 

sugrįžtant generolo Mar- 
shallo iš Chinijos. ;

■ -U' Ą.■ ‘‘ ’
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Šiuomi atkreipiame aty- 
dą tų draugų bei protelių, 
kurie siunčia Liet, Pagalbos 
Teikimo Komitetui surink- 

, tas dovanas čekio ar money- 
orderio formoj, kad nera
šytų niekeno kito pavardės 
kaip tik Committee to Aid 
Lithuania, nes taip esame 
žinomi banke.

Mes gauname daug čekių 
ir money orderių* išrašytų 
asmenų pavardėmis, kurie 
visai nieko bendro neturi 

, šu LPTK. Kad būtų visiems 
• patogiau, prašome įsitėmyti 
i šį prašymą ■— jeigu mano-

te, kad negalėsite atsiminti, 
išsikirpkite šį raštą, pasidė
kite žinomoj vietoj. Vokus 
antrašuokit Committee to 
Aid Lithuania (arba galite 
ir L. P. T. K. uždėti), .417 
Lorimer Street, Brooklyn 6,

Širdingai dėkojame vi
siems už bendradarbiavi
mą!

L, Kavaliauskaitę,
LPTK, Finansų Sekretorė,

Keturios chinų tautininkų 
armijos traukia prieš etikių 
komunistus Mukdene. ■

■HBlIMHl
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*Tre$iadiehis, KoVo 13, 1946 i Ląisvė—JAberty, Lithuanian Daily

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

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

. Trečias Puslapis

Iš Vokiečių Mirties Kempių 
Į Francijos Seimo Narius

Istorija Marijos-Claude Vaillant-Couturier, kurią Pa
ryžiaus policija buvo atidavusi naciams. Iš 230 moterų 
kalinių jos grupėje, tiktai 50 išliko gyvos. Apie tai Marie 
pasakojo amerikietei Elizabeth Gurley Flynn laike jos 
lankymosi Tarptautiniame Moterų Kongrese, Paryžiuje.

 ra--------—---------------------- —
Marie - Claude Vaillant- menybę. Nei vienas, žino- 

Couturier pasveikino musjma, neatėjo, tačiau jie nors 
aiškia angliška tarme, atly- žinojo, kad jinai randasi ka- 
dėjo mus nuo priešakinių Į Įėjime. Penkis mėnesius ji- 
durų didžiojon salėn į ofi- nai išbuvo vienutėje, badau- ( 
cialį komiteto krTmbarį ir iš! dama, be skaitymo ar raš- 
ten į valgyklą. Jinai sėdė-i to. Degtukų nuodėguliais, 
jo su mumis mums pietau- jinai rašinėjo keturkampius' 
jant ir atpasakojo mums! ant sienos, kad neišeiti iš 
viską, kas dėjosi pirmąją proto. - Ją iš ten išvedė tik 
dieną, pirm mūsų pribūvi- vieną kartą — į Gestapo 
mo. į raštinę.

Jinai buvo menkutė, labai. Po to ją išsiuntė į užsta- 
liekna, jos šviesūs plaukai į tų kempę — ją naciams ati- 
kasomis apsupti aplink gal-j davė Francijos policija. Iš 
va. Veidai biskį rausvi. Ji teh tapo pasiųsta į Ausch- 
atrodė labai pavargusi. witz kalėjimą, Lenkijoj. Iš

Mes buvome ką tik atvy-j280 moterų originalėje gru-
pėje tiktai 50 išliko gyvos. 
Joms atėmė drabužius, vie
ton drabužių davė šlykščias 
uniformas, su šviesiomis 
dryžėmis, lengvai pažįsta
mas.

Kalinių buvo visokių, ne 
narė Nacionaliame Steigia- yisos politinės, kurios turė- 
majame Seime, .garsi Fran- J° ,ncTs pasitenkinimo, 
cijos moteris, didi didvyrė, kaip jinai sakė: “Jeigu, jie 
Jinai vilkėjo plonu žaliu būtų mane užmušę., aš jiems 
sveteriu ir nervingai stū- jąu buvau padarius^ dau- 
mė aukštyn ilgas rankoves negu jie begalėjo pa- 
atsisėdusi prie stalo valgy- daryti.man!” Kai kurios pa
ti, i . .i . •

x Nacių Sužymėta
Ant jos rankos matėsi ne

išdildomu rašalu įrašytas 
didelis numeris. Kas nors 
paklausė* ką tai reiškia ir ji 
paprastai atsakė: “Naciai 
uždėjo koncentracijos kem
pėje.”

Mes norėjome išgirsti 
daugiau. Jinai atsakinėda
ma į mūsų klausimus štai 
ką papasakojo:

Vieną dieną laike vokie
čių okupacijos jinai nuėjc į 
draugų namus, Paryžiuje. 
Namai buvo apleisti — visi 
buvo areštuoti. Paryžiaus 
policija ten laukė ir ją areš
tavo.

Jinai atsisakė pasakyti 
savo vardą, tad jie įdėjo jos 
paveikslą į laikraščius, pa
skelbdami, kad tai “auka 
amnezijos” — praradus at
mintį, kvietė jos draugus 
atsišaukti, parodyti jos as-

kusios į didžiulę salę, kur 
vyko Tarptautinis Moterų 
Kongresas ir mes labai 
įvertinome jos mandagumą. 
Mes tuomet dar nežinojo
me, tik paskiau sužinojome, 
kad jinai yra komunistė

Beginner's Pattern

graži dėvėti 
figūros mer- 
Forma gau-

siūti, 
jaunos, smulkios 
ginoms-moterims.
narna 11 iki 17 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu
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tg» siųskite: Mary Sineus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 0t N. Y

čios nieko nebuvo atliku- 
sios, bet buvo giminės keno 
nors žinomo pasipriešini
mo naciams judėjime.

Tūkstančiai perėjo per šį 
pragarą, kur, kaip Dantė 
sakė, “kiekvienas įeinantis 
palikite viltį už durų.” Ka
lines vertė keltis 3:30 ryto 
ir stovėti šaltyje iki prašvi
to, patenkinti kokį sadistinį 
kankintojų impulsą.

Jos negaudavo pusry
čiams maisto, tik karšto 
vandens.

Nebuvo Sanitacijos
Apie 6-tą ryto jas prista

tydavo rauti kelmus. Pietų 
laiku jos valgydavo blo
giausios rūšies žolių-daržo- 
vių, “aršesnių už ropes, duo
damų gyvuliams tik badme
čiais,” pasakojo jinai. Pie
tums nebuvo duonos.

Darbo pabaiga būdavo 4 
valandą, šeštą valandą sto
vėdavo eilėj gauti savo duo
ną, margarinos ir dešros. 
Kiekviena buvo liguista ir 
alkana. Visos sirgo vidurių 
sugedimu.

Buvo tik vienas šalto van
dens kranas dvylikai tūks
tančių moterų. Niekad ne
galėjai apsiprausti.

“Negali atpasakoti, ką 
tai reiškia. Niekas to negali 
suprasti.- Jeigu pasitaikė 
laimė sekmadienio popietį 
ar kartais,sykį per savaitę 
prisileisti valgomąjį bliūdu- 
ką vandens,* jo buvo tiek 
mažai, kad sunku buvo pa
sirinkti, kurią -kūno dalį 
plauti.

“Visai nebuvo išeinamų
jų, tik ravas gale kambario. 
Susirgusios vidurių paliuo- 
savimų moterys turėjo var
toti savo bliudelį apsaugai 
guolio. Paskui perskalavai 
ir vėl valgyk, iš. to paties, o 
jie visi turėjo ypatingą po- 
ką ypač valgant sriubą.”

jinai ten išbuvo 18 mėne
sių. Paskiausiais dviem mė
nesiais kempė taip buvo 
perpildyta, kad žmones su
talpino pašiūrėse su tokiais 
šiaudais, kurie dvokė tvar
tu, bet tai buvo suteršti 
žmogaus išmatomis.

Vokiečiai nepaisė, kiek 
išmirs — darbininkų buvo 
pakankamai. Atėjus žiemai 
jie gasu numarindavo ne
galinčius dirbti.

Paskiau per devynis mė
nesius jinai buvo Ravens- 
bruck kempėj. Papasakojo 
ir apie tą. Paskutiniu kartu 
krikščionis jie ten degino 
1942 metais, o po to buvo 
žydai.

Tūli iš jų nuėjo mirtin 
liuosnoriaį, pasiliuosuoti iš 
kančių, bet didžiuma iš jų 
nenorėjo mirti. Kai kurie 
iš jų žinojo, kas su jais at
sitiks; didžiuma nežinojo.

Ateidavo prekiniai vago
nai prigrūsti žydų. Jie iš
rinkdavo stiprius, jaunus 
berniukus ir merginas. Jie 
gasu numarindavo senelius, 
motinas, kūdikius. Pir
miausia juos nurengdavo, 
duodavo abrūsą ir nuvesda
vo į kambarį su užrašu 
“maudynė.” Gal tai buvo iš 
pasigailėjimo? Ne — kad 
greičiau apsidirbti ir nesu
tikti pasipriešinimo.

Gasas pasipildavo iš dū
dų, smaugdamas juos. Iš
girsdavom širdį perverian
čius šauksmus — tada tyla. 
Gasą vartojo ir utėlėms 
naikinti iš kalinių drabužių.

Vyrai kaliniai išnešdavo 
užgasuotų žmonių kūnus ir 
sudegindavo ,po ištraukinė
jimo mirusioms auksinių 
dantų.

Kartais jie degindavo kū
dikius neužgasuotus. Būda
vo nepergyvenamai skau
dūs riksmai iki jie aptilda
vo. Kalėdomis Ravensbruck 
kempėje jie nuogas žydes ir 
vaikus varė į gaso mirtį.

Atmintiniausi Įspūdžiai
Kas nors paklausė Mme. 

Couturier, kas jos atminty
je labiausiai įsirėžė. Jinai 
pasakojo, jog merginos ne
turėjo avalynės, šlapiam 
sniege bateliai greit nupū
davo. Vieną rytą, atsikėlus 
3-čią valandą, jos kojos pa- 
tamsėj ką nors užkliuvo. 
Tai buvo mirus moteris. Bet 
Marie - Claude pastebėjo, 
kad numirėlės bateliai dar 
geri. Kuri kita mergina ga
lės juos dėvėti, pagalvojo 
ji ir nuavė. Tačiau ir dabar 
•nakčia jai prisimena šal
tos, pastyrusios kojos pirmo 
numirėlio, kurį jai teko pa
liesti.

Pagaliau, vokiečių palik
tuos laikraščiuose jos pama
tė: “Į vakarus nuo Kief.” 
Balandžio 22, 1945 m., Šve
dijos Raudonasis Kryžius 
pribuvo moteris • išvesti. 
Francūzė daktarė ir Marie- 
Claude pasiliko su sergan
čiomis, kurių negalima bu
vo iškelti. . ,

• Balandžio 28-tą vokiečiai 
įsakė visoms išeiti — vi- 

Isoms, kurios galėjo paeiti. 
Jie paliko daktarę ir slau
gę su sergančiomis. Marie- 
Claude irgi pasiliko, nuduo
dama sergančią.

Dviem mėnesiais vėliau 
atėjo rusai. Francūzas ge
nerolas atvyko atsiimti sa
vo žmoną ir pranešė namiš
kiams apie visas išlikusias.

Mme. Couturier visu be
laisvės laiku nebuvo gavus 
iš namų laiško. Lyg būtų 
gyvenusi ant kitos planetos. 
Jbs kūdikis nepažino jos, 
kada jinai sugrįžo Pary
žiun.

. “Ar jinai sutiko gerą vo
kietį?” —kas nors paklau
sė.

Jinai į tai atsakė: “Tūli 
yra sadistai, tūli paikšai.

> Tačiau iš šimtų vyrų ir mo
terų sargybinių jinai susiti- 

i kus “tik vieną padorų vo
kietį.”

Tokią istoriją Marie-Clau- 
de mums papasakojo,

Vyriausybė Stversianti 
Už Motery Kvalbony
Civilinės Produkcijos Admi

nistracija vis dar draudžia 
daugelį prašmatnių madų 
tikslu taupyti medžiagas. Ne
seniai išvytos iš mados plačio- 
kės rankovės. Dabar vejami 
plačiaskverniai kostiumai ir 
ploščiai, ilgi žaketai, apsiaus
tai. Nustatyta nedėti daugiau 
dviejų kišenių ant vieno dra
bužio. Reikalaujama ir toliau 
prisilaikyti karo laiko patvar
kymų, kurie dar nepanaikinti.

Worcester, Mass
Moterys Iškovojo Uhiją 

Sau ir Vyram

čia yra dirbtuvė Persons— 
Majestic Mfg. Co., kuri išdir
binė ja dviračiam dalis, o lai
ke karo, apart to darbo, vie
nas skyrius išdirbinėjo kulkas 
d i d e s n iefn kulkosvaidžiam. 
Prie to darbo dirbo vyrai ir 
moterys ir merginos. Pasibai- 
baigus karui, pasibaigė ir kul
kų išdirbystė. Dabar tą dalį 
dirbtuvėj pavedė išdirbimui 
dalykų dėlei elektros motorų 
ir kitų dirbinių ir pastatė prie 
/o darbo išimtinai 
merginas. Darbas 

(—“piece- work,’’ 
labai maža.

Trejetą savaičių
ginos ir moterys pietų laike 
pasikalbėjo ir visos, kaip vie-

moteris ir 
nuo šmotų 
o mokestis

atgal mer-

na — apie 60 — metė darbą 1 nn _ _ * A 1 1
ir išėjo į streiką jų deiega- Pavlovo 1 estamentas Akade-
tės nuėjo j vietinę CIO rašti
nę ir pareiškė, kad jos visos 
įstos į CIO uniją, jei unija ap- 
siims kalbėti jų vardu ir padės 
joms iškovoti didesnę algą ir 
geresnes sąlygas. Suprantama, 
unija su noru apsiėmė joms 
padėti ir tuojau suformulavo 
reikalavimus. Vyrai paliko 
dirbti. Ant rytojaus visos, kąip 
viena, atėjo prie dirbtuvės į 
pikietą ir vyram, einantiems į 
darbą, pasakė, jog jos neužti
krina, kad kuris nors iš jų ne
bus apdraskytas arba negaus 
per galvą su kokiu nors kietu 
daiktu. Na, tai vyrai, turi būt, 
pabūgo kovingų moterų ir 
merginu ir neperžengė jų pi- 
kieto linijos, bet reikalavimų 
nestatė, ir laukė, kas bus. Už 
keletos dienų jos laimėjo strei
ką ir visos sugrįžo darban jau 
unijistės. Sugrįžo ir vyrai. Ta
da jos pagrūmojo vyrams, kad 
nenori dirbti toje pačioje dirb
tuvėje su neunijistais.

Nebuvo ką daryti, ir vyrai 
kreipėsi pas tą pačią uniją ir 
pradėjo vesti derybas. Pora 
dienų atgal sutikau vieną iš tų 
darbininkų. Sako: “jau ir mes 
visi priklausome prie unijos; 
einu dabar į susirinkimą ir 
šiandieną jau žinosime pasek
mes derybų.” Nežinau, ką jie 
laimėjo, bet visi jau dirba ir 
visi priklauso prie unijos.

Valio, moterys ir merginos! 
Daugiau tokių moterų būtų, 
tai daug ką galima būtų nu
veikti darbininkų labui.

miniain Jo Šalies Jaunimui
Pavlovas parašė šį testamentą prieš pat savo mirtį 

vasario 27, 1936 m. Jis tuomet buvo 87 metų amžiaus. 
Išguldė lį anglišką profesorius P. Kupalov, vyriausias 
padėjėjas Pavlovo Instituto Leningrade. Iš angliško 
vertimo į lietuvių kalbą išguldė J. T. B., M. D.

A. Bimbos Susitikimas su
I

Kauno Moterimis

Kogi galiu linkėti savo 
šalies jaunimui, kuris pasi
švenčia mokslams?

Pirmučiausia, veikti pa
eiliui. Apie šitą svarbiau- 
s į j į pamatą vaisingam 
moksliniam darbui niekuo
met neprabylu nesusijaudi
nęs. Paeiliui, paeiliui ir pa
eiliui! Nuo pat pradžios jū
sų darbo prisipratinkite 
prie neatlaidaus paeilišku- 
mo taupyme žinojimo. Pa
matus (A, B, C) mokslų su
praskite nuosekliai pirm, 
negu mėginsite kopti į vir
šūnes.

Niekuomet nepradėkite iš 
eilės žengti priekin kitą 
žingsnį, kol nebūsite supra
tę, apgalėję pirmesnįjį.

Niekados nebandykite pa
slėpti nepilno supratimo da
lyko, kad ir kuo drąsiau
siais spėliojimais ir išve
džiojimais. Nepaisant, kaip 
šisai muilo burbulas džiu
gintų akis savo mirguliavi
mu, jis ilgainiui turi truk-, 
ti ir tau pasiliks vien gėda.

Prisipratink prie tvirto 
pastovumo ir kantrybės — 
išmokite užsiartavoti 
gavimui mokslui — mokin-| • pe(roi(

reikalauja iš žmogaus viso 
gyvenimo. Kad turėtum dvi 
gyvastis ir tai neužtektų 
tam. Būkite nuoširdus sa
vo darbe ir tyrinėjimuose.

(Paimta iš. Modern Me
dicine, birž., 1936 m. Redak
torius primena, kad tasai 
trumpas testamentas, spin
dintis ir ^vertime, rodos, 
kad būtų Gettysburgo pra
kalba mokslininkams.)

Cukraus Stampa No. 9

Gruodžio 28 d. Kaune, 
Jaunimo Teatre, įvyko Am
erikos lietuvių atstovo A. 
Bimbos susitikimas su Kau
no moterimis. Susirinkimą 
atidarė LTSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatė A. 
Staškevičiūtė. ' ' .

—Brangios sesutės, Lie
tuvos moterys. Aš atve
žiau jums visoms širdin
giausius, šilčiausius linkėji
mus nuo 'Amerikos lietuvių, 
—pradėjo savo pranešimą 
A. Bimba. Jis plačiai nu
švietė Amerikos moterų, 
ypač lietuvių moterų visuo
meninį, politinį gyvenimą, 
darbo sąlygas, moterų tei
ses. Apie 12 — 13 mil. mo
terų Amerikoj priverstos 
pačios užsidirbti pragyveni
mui. Kaip ir dauguma Am
erikos moterų, lietuvės mo
terys taip pat dirba. Jos 
dirba fabrikuose, įstaigose, 
mokyklose.

Darbo sąlygos Amerikos 
moterims yra labai sunkios. 
Nors jos dirba lygiomis su 
vyrais, jos skaitomos ma
žiau pajėgios darbui ir gau
na mažesnį atlyginimą. Ne
paprastai sunkios darbo są
lygos motinoms, kadangi 
nėra jokių vaikų darželių, 
lopšelių, — vietų kur Jos ga-

Po to mes nuėjome į pir
mąją Moterų Kongreso se
siją. ■ .

Nėra gerų ir savųjų fa
šistų-—f r ancūzų. Visų tau
tų fašistai vienoki. Tai dėl
to Franci jos liaudis rinko 
kovotojus prieš visus fašis
tus, , išrinko daug tokių, 
kaip Marie-Claude Vaillant 
Couturier. Daugelis išrink
tų Seiman liaudies atstovių, 
kaip ir Marie-Claude* yra 
kovotojos, turinčios pana
šius pergyvenimus, kaip jų 
yadbvė,

lėtų palikti vaikus. Jos pri
verstos palikti vaikus na
muose ir dažnai su vaikais, 
be priežiūros paliktais, at
sitinka daug nelaimių. Am
erikos moterų, kaip ir visų 
dirbančiųjų, likimas pri
klauso nuo kapitalistų, įmo
nių savininkų, ponų užgai
dų.

Toliau A. Bimba paminė
jo gresianti Amerikos dir
bantiesiems nedarbo pavo
jų. Nors karo metu Ame
rika tiek nenukentėjo, kaip 
Europos kraštai, tačiau gy
venimo. sąlygos labai sun
kios. Jau į 11946 metų pa
vasarį bus 8 mil. bedarbių 
ir laukiama, kad neužilgo 
pasieks 15 mil. Tas nedar
bo pavojus ypač skaudžiai 
paliečia Amerikos lietuvius 
ir tuo pačiu ir moteris, nes 
dauguma jų (apie 95 nuoš.) 
yra darbininkai.

Amerikos lietuvės žymia 
dalimi prisidėjo prie visuo
meninio darbo šio karo me
tu, daug dirbo frontui, tei
kė pagalbą kariškoms orga
nizacijoms.

—Kiekvienas žmogus, ku-1 
ris susidėjo su vokiečiais 
ar japonais-— yra Amerikos 
žmonių priešas. Gerbiame 
kiekvieną žmogų, kuris ko
vojo su vokiečiais ar japo
nais — pabrėžė A. Bimba.

Toliau A. Bimba kalbėjo 
apie Lietuvą, apie patirtuos 
Lietuvoj įspūdžius.

Po pranešimo A. Bimba 
atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus.

O. Sakalauskaite.

Detroit.— Trockisto Reu- 
therio rėmėjai muša net su
žeistus veteranus CIO Auto. 
Unijos marius, kurie nežada 
balsuot už jj į unijos pirmi
ninkus.

kities, lyginkite, rinkite tik
rovės (faktus)!

Kad ir tobuli paukščio 
sparnai nepakeltų paukštę 
į aukštį, kad nebūtų galima 
sparnų į orą atremti. Fak
tai, tai mokslininko oras, be 
jų niekados nelėksi. Be jų 
“teorijos” (i š v e džiojimai) 
liks bergždžios.

Vienok besimokinant, be- 
tėmijant, bandymus beda
rant stengkitės nestovėti 
ant faktų paviršiaus, netap
kite *faktų archyvistais. 
Stengkitės įsigilinti į pa
slaptis, iš kurių jie kyla, ne- 
atlaidžiai jieškokite tų įsta
tų, kurie valdo juos.

Antra, Kuklumas
Niekada nemanykite, kad 

jau viską žinote. Nepai
sant, kaip aukštai būsite 
apvertinami, visuomet tu
rėkite drąsos apie save pa
sakyti — aš esu nežinėlis 
(ignorant).

N e d u okite pasididžiavi
mui pagrobti jus, nes jūs 
tapsite užsispyrėliais ten, 
kur bus reikalinga sutar- 
tingumo. Atsisakysite pri
imti naudingo patarimo ir 
draugingos pagalbos, nu
stosite objektyviškumo, pa
stovumo.

Trečia, Nuoširdumas
Atsiminkite, kad'mokslas

Spare Stamp No. 9, pen
kiems svarams cukraus, taiko
miems kenavimui, įėjo galion 
kovo 11-tą. Vienok, trūkstant 
cukraus už dabar esančią ga
lioje regu Ii arę cukraus štam
pą No. 39, krautuvininkams 
leista neparduoti cukraus už 
9-tą, kol nebus visi aprūpinti 
su savo kvota cukraus už 39- 
tąją.

Stampa 39. įėjo galion sau
sio 1-mą ir turi užtekti ketu
riems mėnesiams, iki balan
džio 30-tos. Gegužės 1-mą įeis 
galion nauja reguliarė ,stampa.

ver-l KO SIEKIA REUTHER
Walter P. 

Reuther (trockistas) CIO 
Automobilių Darbininkų 
Unijos direktorius suka sa
vo šalininkų mašiną, kad 
ateinančiame s u v ažiavime 
išrinktų ji unijos pirminin
kų vietoj R. J. Thomaso, 
dabartinio pirmininko. Už
siėmęs pasiruošimais rinki
mam, Reuther apleidžia 
streiko derybų reikalus su 
General Motors, kaip sako 
Thomas.

Lawrence, Mass.
Svarbios Prakalbos

. Elizabeth Gurley Flynn kal
bės čia J4 d. kovo, Columbus 
Hall, 117 Essex St. Pradžia 7 
yal. vakaro. Kurie atmenate 
1912 metų streiką, tai atsime
nate, kad ji buvo viena iš va
dovų to streiko. Ir streikas bu
vo laimėtas.

Ji kalbės šių dienų svarbiais 
klausimais. Ji yra gera kalbė
toja. Darbininkiškam judėji- 
fne darbuojasi per 40 metų. 
Todėl nepamirškite ateiti pa
siklausyti jos prakalbos.

S. Penkauskas.

Teheran, Iran. — 5,000 
kairiųjų iraniečių demons
travo ties seimo rūmais, 
reikalaudami naujų seimo 
rinkimų.

T oday’s Pattern
9415 
SIZES 2-10

'S

Ši mažoji kregždė primena, 
kad pavasaris jau čia pat. Si
jonėlis gali tarnauti kelerio
pai: kaipo dalis kostiumėlio, 
džiumperiukas vilkėti virš ki
tos bliuzės ar megstinio, arba 
šiltą dieną nuogus pečius pa- 
švitinti saulės spinduliais. For
ma gaunama 2 iki 10 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus Bu
rner ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskit*: Mary Sincus, 427 
Lorimor St., Brooklyn 6, N. Y*
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Lietuvių Tauta Naujuoju Keliu

(Tąs*a)
Jinai jį net gerai apibardavo, kad jis 

išmoktų susitaikyt su savo šeima, kad jis 
geruoju sugyventų su tėvu, — jei ne, tai ♦ 
jis pasiliks plikas. Ir Tijen’as paklausė. 
Laiku ėmė pribūt namo po darbo, metė 
opiumo rūkymų, pasidarė žmoniškesnis. 
Moters įtaka.

Kitiemet pavasary Mulan’a su savo vy
ro šeima išvažiavo keliems mėnesiams į 
Šantungų. Tseng’ų senelė norėjo ten pa
sistatyt sau koplyčia savo karstui. Či- 
nia irgi ten pabuvo kiek, bet netrukus 
vėl grįžo į savo raštinę, o Mulan’a pasi
liko ilgesniam laikui, nes ji laukėsi antro 
vaiko ir bijo jos važinėt geležinkeliu.

Sunia padėjo senelei išsirinkt pritinka
mų vietų jos amžinam atilsiui, gimtajam 
savo mieste Šantung’e. Net turėjo nu
kirst didelį medįi kad jis neužustotų ke
lio, kad būt galima matyt Pragaro ka
raliaus šventykla.

Gegužio 1 d. Mulan’a pagimdė Suniai 
sūnų. Stebėtina: pirmoji mergaitė gi
mė gegužės paskutinę dienų, o už trijų 
metų, vėl to paties mėnesio 1 d. gimė ber
niukas. Kokia linksmybė Tseng’ams: 
pirmas sūnėnas gimė! Tikro kraujo sū
nėnas, nes Manios įsūnintasai Asuan’as, 
dabar jau 10 metų vaikiščias, buvo tik 
priimtinis. O Sujun’a jokio vaiko nepa- 
gimdė ir šeimos nepradžiūgdė.

Tseng’as dėl šito sūnėno tai truputį 
pasikvaršino. Jis turėjo nuožiūros, kad 
jo moderninė marti vengia apsiveisimų, 
o pasiklaust, žinoma, nedrįso. Tai da
bar, kai jo nerimastis taip puikiai apsi
vainikavo, tai jis taip nudžiugo, kad tam 
sąjūdžiui davė valia ir jos nuo kitų ne- 

' slėpė. Nuožiūros debesiai išsisklaistę. 
Mulan’a padarė patį didįjį, patį svarbųjį, 
patį pritinkamąjį marčios darbų. Sūnui 

į davė vardų Atuang, o jos mergytės var
das—Aman. Abu vardu pati Mulan’a išsi
rinko, iš žymiųjų rašytojų ir poetų var

lį dų. '
Berniuko gimimas padarė Mulan’ai di

delę atmainų. Ji mylėjo ir Aman’ytę, 
bet da labiau—Atuang’iukų. Atuang’- 
iukas buvo abiejų tėvų mišinys. Jo no
sytė paplokščia, kaip ir Sunios, bet akys 
ir oda—motinos. Mulan’a pasidarė rim
tesnė, nebetaip paisė parėdų ir bent pora 
metų jai visai neberūpėjo lankytis į res
toranus ar į parkus. Jei būdavo kada jai 
Sunia užsimins kai kur išeit, tai jinai 
neužgirdavo, ir nabagas jautė, kad jo 
.vietą žmonos širdy užima šuniukas, o jo 
paties vieta blanksta.

Mulan’a buvo linksma, patenkinta, bet 
ji dabar gyveno toj srity, kuri buvo' ne- 
aprėbiama vyro protui. Sunia pirmų 
kartų pradėjo į jų žiūrėt, kaipo į motinų: 
kaip motina glosto kūdikį, žindo jį savo 
pilnom krūtim, kaip ji sėdi patogiai išsi
kėtojus su kūdikiu ant kelių, kaip ji jam 
šnabžda vaikišku lemenimu, jam nešu- s 
prantamu, bet suprantamu kūdikiui; 
kaip jai pasidarė apvalesnis veidas, ap
valesnės krūtys. Visa tai domino Sunių 

t ir ją labiau stebino.
Kai Atuang’iukas susirgo viduriais, na

bagėlė akių nesudėjo bent kelias naktis. 
Sunia pradėjo nebesupras t Mulan’os, bet 
jis pradėjo suprast motinų. Jis pamatė, 
jog gamta sutvėrė motinų su sudėtinges
niu protu, praktiškesniu už vyro.

Jis kartais jausdavos kaip ir įgeltas, 
kada ji paniekindavo jojo klausimus ar
ba patarimus apie vaikų. O ji pati kal
bėjo tais klausimais, kaip koks autorite
tas. Ji nfet labiau klausydavo Auksuo- 

’ tosios šilkinės priminimų bei patėmiji- 
mų. Taip, motinystės mokslas arba 
greičiau menaš—nerašytas, bet suran
kiotas iš visokių smulkmenėlių, mergai- 

H tės įtėmytų nuo pat jos mažumės. Kaip 
ir visi tėvai, taip ir Sunia jautėsi, lyg 
koks juokingas pašalinis tėmytojas, tru
putį atstumtas, truputį paniekintas, nu
žemintas, nusivylęs.

|z • Įvyko keistas supuolimas. Mulan‘ą 
vėl susitiko Saldžių Kvapsnį, su kuria 
jai prisiėjo kartu pabūti užrakintum 
prieš trylikų metų, kai ji buvo pasime
tusi kelionėj ir pavogta banditų prie Di
džiojo kanalo.

į • Tsen^ai taip nudžiugo sūnėno gimi-

1 ♦ ) 
'i (

mu, kad nutarė da viena tarnaitę pasi- 
samdyt jo priežiūrai. Auksuotoji Šilki
nė daugiau prižiūrėjo dukterėčių.

Mulan’a bijojo nustot ir Auksuotosios' 
Šilkinės, tai jinai ja suvedė su vienu ne
seniai pasisamdytu vaikinu. Jiedu kaip 
tik vienas kitam pasidabojo ir apsivedė. 
Ir labai buvo patenkinti. Jų šeimininkė 
Mulan’a buvo tokia prielanki ir žmoniš
ka.

Sūnėnui augint Tseng’ai rūpinos susi
rast kuo geriausių tarnaitę, šantung’e 
pasirinkimas buvo didelis, tai jie nesi- 
skubė bet kokių paimt. Vienų dienų 'Ro
jaus Paukštės tetulė atsivedė kuklutę, 
baigščia prastais rūbeliais mergaitę. 
Mulan’a su savo anyta pradėjo jų klau
sinėt. Nenorom nabagu tė atsakinėjo. 
Šeima, kur jinai tarnavo, suiro, ir ji li
kosi be vietos. Gero žodžio, užuojautos 
nuo niekieno negirdėjusi, ji ir nesitikė
jo jokio žmoniškumo iš žmonių. Nors 
liesutė, dėl nuolatinio nedavalgymo, bet 
gražiai nuaugusi ir malonaus veidelio.

Mulan’os paklausta, ar ji moka prižiū
rėt vaikų, ji atsakė, kad padėjusi augint 
jau septynis vaikus. Kuo vardu?

—Saldi Kvapsnis, — žemu balseliu at
sakė mergaitė. Dabar jai suėjo 19 metų.

Mulan’ai kas tai dingtelėjo galvon, 
Lyg girdėtas vardas. Ir ji prisiminė, kad 
tuo vardu buvo maža mergytė kartu su 
ja uždaryta prieš keliolikų metų. Ir ji 
užklausė, kas jos tėvai.—Tėvų neturiu. 
Kai buvau šešių metų, kelionėj pakly
dau, ir niekas manęs nebesurado. Tai 
buvo bokserų sukilimo metais. Tapau 
parduota šeimynai...

Mulan’a tada pasišaukė jų vienų savo 
kambarin. Paklausė, ar ji neatmenanti, 
kad su ja tada kartu buvo vagių uždary
ta mergaitė vardu Mulan’a.-.

Saldi Kvapsnis pagalvojo—ir atsakę, 
kad taip, ji atsimena ta vardų. 4

—Tai aš esu toji Mulan’a, — ir Mu
lan’a su ašaromis apsikabino mergaitę. 
Išsikalbėjo. Taip. Mulan’a tada buvo 
keliais metais vyresnė. Mergaitė atsi
mena ir tų nykų kambariukų su vienu 
langeliu palubėj, ir tų drūtų apsiterlio- 
jusių moterį, taipgi ir tai, kad Mulan’a 
paprašė tos moters, <kad Mulan’ai pa
skirtų ryžių ir datulių puodelį jinai pa
duotų tai vargšelei mergaitei.

Kai visa tai paaiškėjo, Saldi Kvaps
nis nebesusivaldomai raudojo, verkė, kol 
iki soties išsiverkė. Būdama užuita, 
žiaurias šeimininkės pritrėkšta ir išnie
kinta, nabagėlė tiek užkietėjo, kad, net 
mušama, neverkdavo. Bet dabar tas 
jaukus nuoširdumas, ta glamonėjanti 
užuojauta padarė jų liaunutę, kaip 
vaškas.

—Meimei, aš buvau vienui viena pa
sauly, be tėvų, be giminių, be draugų... 
pamesta, apleista, užmiršta...

—Tu man būsi, kaip sesutė, •— sura
mino jų Mulan’a:—padėsi man augint 
vaikiukų, ir visa kas bus gerai.

—Tai mano kančių dienos pasibaigė,— 
nušvitusi visa pradžiugo Saldi Kvapsnis: 
—aš .turėsiu rūkyt kodylų, dėkuot dan
gui ir žernęh

Mulan’a jos paklausė, ar ji turi sugrįžt 
savo daiktų pasiimt. Savo daiktų? Sal
di Kvapsnis parodė savo rankas: tai ir 
visas jos turtas.

Tuo tarpu už durų moterys stebėjosi, 
kasgi čia galėtų būt. Jos girdėjo mer
gaitės verksmų, ir tai taip keista, kad 
šeimininkė visai svetimų išpažįstamą asr 
menį užsidarytų kambary,

Da akimirka, ir Mulan’a išgirdo, kaip 
jos Aman’ytė tekšlena rankyte į duris 
įęįt, Mirktelėjo Saldžiai Kvapsniai ath 
daryt, ir Auksuotoji šilkinė įsinešė ant 
rankvj mergytę* Jai Mulan’a pasakė pa
slaptį ir paprašė atnešt Saldžiai Kvaps
niai kuo. pridarniau apsįvilkt.

Anot tos žmonių kalbos, moteriai pa
slaptis—arba perdaug gerą, kad ji sau 
viena galėtų išlaikyt, arba visai neverta 
ir laikyt. Tai ji tik spėjo pro duris iš
eit, kaip visas būrys jau žinojo paslaptį 
ir visos subėgo kambarių da kartų iš
girst įdomybių iš pačios Mulan’os ir jos 
mažumės dienų, nelaimės draugės,

(Daugiau bus)

(Tąsa)
•*

Kai dėl Smetonos, tai jis 
neturėjo net tos butaforijos. 
Svarbiausias jo siekimas 
buvo pridengti, kiek gali
ma, savo priklausomybę nuo 
Hitlerio, užmaskuoti jų nuo 
lietuvių tautos. Uždavinys 
sunkus ir iš esmes neįvyk
domas, nes vokiečiai lindo 
ir skverbėsi į visas spra
gas, užgrobė bankus, o per 
juos ir pramonės įmones, 
urmo prekybų, užtvindė ša
lį savo literatūra, kino fil- 
momis ir iš viso jautėsi Lie
tuvoje ne blogiau, kaip na
muose. Trumpiau kalbant: 
vyko, galimas dalykas, ne 
visiškai pastebimas papras
to žmogaus akiai, bet nenu
maldomas Lietuvos vokieti
nimo procesas/').

Santykiai tarp Vokietijos 
ir Lietuvos vystėsi ne tik 
faktiško (Smetonos prašy
mas Hitleriui įvesti vokie
čių kariuomenę,į Lietuvą), 
bet ir formalaus Lietuvos 
pavertimo vokiškąja kolo
nija kryptim. Jeigu Sme
tona, matydamas visa tų 
pavojų, net ir būtų panorė
jęs užkirsti jam kelių, tai 
jis, neturėdamas nei me
džiaginių, nei karinių ištek
lių, o svarbiausia, neturėda
mas moralinės lietuvių tau
tos paramos, nebūtų galėjęs 
priešintis vokiečių agresi
jai. Smetonai pasiliko vie
nas kelias, kuriuo jis ir ėjo: 
ne priešinimasis, o visos ša
lies gyvenimo suderinimas 
su vokiečių reikalavimais ir 
visiškas paklusnumas Hitle
riui. Tokia “politika” jis 
galvojo ' prailginti “nepri
klausomo” Lietuvos gyvavi-

Natūralu, kad tokia vy
riausybė negalėjo patenkin
ti tautos. Ta vyriausybė 
negalėjo ir nenorėjo tarnau
ti lietuvių tautos intere
sams. Siauri: egoistiniai 
šios .vyriausybės interesai 
būva glaudžiai susiję su vo
kiečių interesais, o jos dva
siniai poreikiai buvo gimi
ningi hitlerizmui. Vadinasi, 
visa valstybinė smetoninės 
vyriausybės politika rėmė
si nedidelės saujelės žmonių 
pralobimu, sistemingu liau
dies apiplėšimu, jos tautinės 
kultūros smaugimu ir viso
keriopu nuskurdinimu. Tur 
būt, nėra šalies, tiek Euro
poje, tiek ir Amerikoje, kur 
nebūtų išsiblaškę lietuviai 
emigrantai, pabėgusieji iš 
savo gimtosios šalies ne tik 
nuo politinių persekiojimų, 
bet dar paprasčiau — nuo 
bado. Ne geresnėje padė
tyje buvo ir lietuvių inteli
gentija, ypač pažangioji. 
Galimybė gyventi ir kvė
puoti buvo tik emigracijo
je, nes gimtojoje šalyje

M. I. Kalininas

jiems nebuvo darbo, ir fa
šizmas slopino kiekvienų 
laisvų mintį. Fa šistinis 
smauglys apraizgė lietuvių 
tautų ir lėmė jai neišven
giamų pražūtį.

Tokios yra priežastys, dėl 
kurių lietuvių tauta balsa
vo už Lietuvos įstojimų į 
Tarybų Socialistinių Res
publikų Sųjungų.

Suprantama, bals avimo 
metu lietuvių tauta vadova
vosi ne tik tomis nepakelia
momis sųlygomis, kuriose 
jai teko gyventi, bet ji pil
nai atsižvelgė ir į tas pir
menybes, kurias jai sutei
kia tarybinė santvarka.

Vienas s v ar blausiųjų 
veiksnių yra tai, kad lietu
vių tauta, įstojusi į TSR 
Sųjungos sudėtį, įgijo tik
rų nepriklausomybę. Prie
šai atkakliai tvirtina, kad 
Lietuva, priklausomi, ka
dangi ji yra Sąjungoje vie
na iš 16 respublikų. Tačiau 
visa tai yra priešo pasakos.

Kodėl įmonininkai orga
nizuojasi į trestus, sindika
tus ir koncernus? Sakys, 
kad čia grynas apskaičiavi
mas — padidintas pelnas 
nuo monopolijų. Taip, tai 
teisinga. Tiesa, kai kas iš 
pasiturinčiųjų klasių veid
mainingai smerkia juos už 
tai “doroviniais” sumeti
mais. Bet tik darbininkų 
organizacijos tikrai kovoja 
su jais. O trestai, sindika
tai ir koncernai vystosi ir 
stiprėja. Tačiau nė vienam 
įmonininkui neateina į gal
va mintis, kad jis netenka 
savo gamybinės nepriklau
somybės.

Duosiu kitus pavyzdžius. 
Dabar darbininkai ir tar
nautojai visur jungiasi į 
profesines sųjupgas. Kas 
sakys, kad jie dėl to neten
ka savo asmeninės laisvės ir 
nepriklausomybės? Dar la
biau, kiekvienos valstybės 
darbininkų bei tarnautojų 
profesinės sųjungos siekia 
būti tarptautinės profsą
jungos organizacijos na
riais. Ir tai visiškai natū
ralu, nes kiekviena jų su
pranta, kad tik tokiu būdu 
ji gali apginti savo asme-

niškų laisvę ir nepriklauso
mybę.

Toliau. Valstietis, saugo
damas savo gerovę, stoja į 
kooperatyvų, o susikūręs 
šalyje kooperatyvinis susi
vienijimas užmezgia ryšius 
su kitų šalių kooperatyvinė- 
mis organizacijomis, ir jau 
egzistuoja tarptautinis ko
operatyvų susivienijimas — 
“aljansas.” liktai lupikau
tojai, supirkinėtojai ir spe
kuliantai gali lieti krokodi- 
lio ašaras dėl to, kad su
sijungiantieji į kooperaty
vus valstiečiai nustoja buvę 
nepriklausomais šeiminin
kais.

Kiekvienas susivienijimas 
yra organizacija, kuri vie
nu ar kitu mastu apriboja 
atskirų asmenį. Pavyzdžiui, 
tas pats valstietis, įsto j an
tis į kooperatyvų, įsiparei
goja visų savo prekinę pro
dukcijų arba jos dalį ati-

duoti kooperatyvui. Tai lyg 
apriboja valstiečio laisvę re
alizuoti savo ' produktus. 
Faktinai gi kooperatyvas 
garantuoja jį nuo supirki
nėtojo sauvaliavimo.

J TSRS įeina 16 sųjungi- 
nių respublikų su tam tik
ru, bet lygiu visoms, savo 
suvereniteto a p r i b o jimu. 
Jos sudaro vieningų sųjun- 
ginę valstybę su įvairia tau
tine buitimi, su įvairios tau
tinės formos kultūra ir isto
rine praeitimi. Tik tary
binė sistema ir lenininė sta
lininė tautinė politika už
tikrina ir garantuoja joms 
nesugriaunamų vienybę ir 
tikrų draugystę, realių lais
vę ir nepriklausomybę. Sau
godama visumų, tarybinė 
sistema ir lenininė stalini
nė tautinė politika suteikia 
kiekvienai respublikai, kiek
vienai tautybei atskirai vi
siškų galimumų neribotai 
vystytis.

Štai ką šiuo klausimu sa
ko draugas Stalinas:*

(Daugiau bus)

Tiems, Kurie Nori Pradėt ar Didint Smulkųjį Biznį!

Gaukite Biznio Pagalbą Dovanai 
per NEW YORKO VALSTIJĄ!

Štai proga gauti—dovanai—pamalsiu 
biznio žinių, svarbių sėkmingam biznio 
vedimui! Teikiama jums per New Yor
ko Valstijos Planą Smulkiajam Bizniui upp-w w 
Didinti—planą, siekiantį kiekvienam 
patarnaut šioj Valstijoj! Pasako, kaip 
gaut naudingas knygutes, nurodymus, 
patarimus nuo sėkmingų vietinių biznio 
žmonių! Reikalaukite dovanai knygu
tės, kuri duoda smulkmeniškas žinias! 
Vengkitc brangių klaidų! Ncgaišuokito. 
Šiandien išpildykite šį kuponą žemiau 
ir pasiųskite!

DOVANAI! IŠKIRPKITI—PASIUSKIT ŠIANDIEN!

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF COMMERCE
Room 501). 112 State Street, Albany 7. New York.
Malonėkite tuojau atsiųsti dovanai knygutę, duodančią pilnas žinias apie 
pagalbą, teikiamą pagal New Yorko Valstijos Planą Smulkiajam Bizniui 
Didinti.

.......................................... «

Micutas..............................

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

LAIMINGA PAGALBA NUO
NIAURIOS

< STRĖNŲ GĖLOS
f Štai švarus, -naujas būdas liuosuot

y . / Į A paprastą strėnų gėlą. Johnson’s 
(f \ Back Plaster! Lengvina skausmą, 

I sustingimą, {veržimą. Jautiesi pui- 
/ kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk

xV-TsVt Johnson & Johnson kokybės.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
TsTAGG 2-5043

*Kaip paaiškėjo iš dokumentų, 
kuriuos amerikiečių kaltintojas pa
teikę Niurnbergo procese, ’^Vokiečiai 
projektavo visiškai sunaikinti Pa
baltijo valstybes ir perkelti jų tau
tas, ypač lietuvius — į Baltąruslją. 
Rozenbergo instrukcijos šiuo klausi
mu esmę praktikoje sudarė lietuvių 
tautos naikinimas. “Kolonijinės pro
blemos išsprendimas, — rašė jis, — 
ne Pabaltijo klausimas, o klausimas, 
kurios liečia didžiąją Vokietiją ir ku-r 
ris. turi būti aitĮnkamai išspręstas.”

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

Kas nori grąžiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas ’’Green Star Bar and Grill,” nes žipo, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Bįrooklyne 

įįįff- PARE KIEKVIENĄ ŠĘSTADIENJ

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
rtr-wyi'11 .Mįii j ,UI,,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dienų e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me moderniškų patama- • 
vinių. Patogiai ir grąžiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St S 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

r—
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HULL SMERKIA KAM
PANIJĄ PRIEŠ SOVIE

TUS
Paterson, N. J.

' I

Washington.—Buvęs Am
erikos valstybės sekretorius 
Cordell Hull pasmerkė kari
nius kurstymus ir neapy
kantos skleidimų prieš 
vietų Sąjungą.

So-

RAGINA MAŽIAU 
VALGYTI

Washington.— Prez. Tru- 
mano komitetas gelbėti 
žmonėms nuo bado užsie
niuose atsišaukė, kad ame
rikonai sumažintų kviečių 
produktų valgymų 40 nuo-, 
šimčių ir riebalų 20 nuošim
čių, kad daugiau tų valgių 
liktų išgabenti į užsienius.

PAKARTAS VENGRIJOS 
EX-MINISTERIS

Budapest.—Teismo spren
dimu pakartas Laszlo Bu
dinsky, buvęs Vengrijos tei
singumo ministeris, veikęs 
kaip nacių įrankis.

Jaquard Union, CIO Local 
87 Sutiko Operuoti Automatic 
Looms Laikytame Susirinkime, 

Kovo 2 d.
Iki paskutinių laikų Pater- 

sono Jaquard šilko audėjai at
sisakydavo austi ant Jaquard 
daugiau kaip ant dviejų lū- 
mų (staklių). Dėlei tos prie
žasties dažnai kildavo nesu
sipratimų tarpe unijos ir darb
davių. Darbdaviai statydavo 
argumentus, kad Pennsylvani- 
jos valstijoje ir “šautuose” 
vienas darbininkas operuoja 
daugiau, negu dviejas stakles, 
o moka audėjams mažiau, ne
gu Patersone. Tad, girdi, mes 
negalime išlaikyti kompetici- 
jos ir turime bankrutuoti ar
ba kraustytis kitur iš Paterso- 
no. Unija iš savo pusės saky
davo : kraustykitės, nors ir į 
pačią “peklą,” bet mes neope
ruosime daugiau staklių ant 
Jaquard, kaip dvi, ir su pra
gyvenimui reikalinga alga.

Pasekmės yra tos, kad 
džiosios dirbtuvės pardavė 
džiumoje senas stakles
“skrepjardžius,” o kiti susi
dėję mašineriją į trekus išva
žiavo iš Patersono, ir pertaisė 
bei naują mašineriją nusipir
ko ir operuoja daugiau stak
lių kiekvienas audėjas ir krau
na darbdaviam daug didesnius 
pelnus, negu Patersono darb
daviams. Patersone pasiliko 
tik tie darbdaviai, kurie .netu
rėjo ištekliaus perkelti ir pa
gerinti seną bei nusipirkti nau
ją mašineriją.

Kas viršuj pasakyta apie

di- 
di-

CHINŲ PERTAIKA
Chungking. — Tarpinin

kaujant Amerikos generolui 
Geo. C. Marshallui, tapo pa
skelbtos paliaubos tarp chi- 
nų komunistų ir tautininkų 
Mandžurijoje.

Washington. — Kiek val
džia .dabar leidžia branginti 
Įvairius dirbinius bei pro
duktus, tai kainų pakilimas 
pralenks algų priedus.

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

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

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

2. Balanced Brandu Vitamin B-Complcx 
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 vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

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

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

Vitaminus siunčiame paštų į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

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

Persodinam 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. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST 2-2173 ATDARA VAKARAIS

Jaquard audimą, tas pats ati
tinka ir apie paprasto šilko 
audimą. Ii; pasekmėje to, iš 
buvusio vadinamo ’Patersono 
šilko miesto paliko iikVšilko, 
pramonės skeletas. Todėl uni
ja, matydama, kad karo lai
ku ii' pasilikę .darbdaviai pasi
darė užtektinai ištekliaus pa
bėgti iš Patersono ir galutinai 
subaigti naikinti šilko pramo
nę Patersone, ir nutarė nuim
ti varžtus nuo dvejų staklių 
sistemos, su ta išlyga, kad kai 
darbdaviai modernizuos ma
šineriją ir duos reikalingus 
pagelbininkus audėjapi, kaip 
kitose valstijose, tai. unija, 
bendrai su darbdaviais, nusta
tys, kiek audėjas galės ope
ruoti staklių su modernizuota 
mašinerija. v

Bet kol tas bus padaryta, 
unija su darbdaviais pasirašė 
kontraktą ant dviejų metų, su 
provizija, ka'd bile kuri pusė 
turi teisę kas sešiasdešimts die
nų peržvelgti kontraktą dėlei 
naujų derybų. Tad dabar 
bendra nuomonė yra iš abiejų 
pusių, kad unijos nuėmimas 
varžtų nuo dviejų staklių sis
temos atgaivins šilko industri
ją Patersone. Lokalo viršinin
kai sako, kad dvi kompanijos 
jau prižadėjo .atidaryti naujas 
dirbtuves. Viena kompanija, 
kuri turi dirbtuves kituose 
miestuose, žadanti invesdinti 
net $150,000 Patersone į au
dimo pramonę.

Dabartiniu laiku bosai suti
ko pridėti visiems audimo pra-' 
monės darbininkams 7 Va c i 
valandą; kas reiškia, bus 15 
centų pakelta nuo V-J Die
nos. Taipgi unija nuėmė varž
tus ir nuo viršlaikio. Mat, uni
ja nuo V-J dienos uždraudė 
dirbti viršlaikius. Dabar, jeigu 
darbdavis Įrodys, kad jis turi' 
darbo per virš ir sutinka mo
kėti laiką ir pusę už viršlai
kį, tai unija leis dirbti virš
laikius.

Minimum alga audėjams 
bus dabar 90c į valandą, tiem, 
kurie dirbs ne ant automatiš
kų staklių. “Varperiams” ir 
“tvisteriams” minimum alga 
$1.25 į valandą. Mažiau la- 
vintiem darbininkam, kaip tai, 
“vainerkoms,” nuo 1940 metų 
algos pakeltos nuo 40c iĮki 80c 
Į valandą.

Pagal naują kontraktą,'dar
bininkas, išdirbęs 6 savaites, 
turės teisę gauti apmokamas 
vakacijas. O sulyg seno kon
trakto reikėjo išdirbti 6 mėne
siai, kad gauti apmokamas 
vakacijas. Taipgi dabar pa
gerintas vakacijų pridėčkas. 
Pirma buvo, kad jeigu išdirbai 
pas tą patį darbdavį daugiau, 
kaip metus laiko, vakacijas 
pridėdavo 10 procentų už 
kiekvienus metus. Dabar bus 
pridedama po vieną dieną už 
kiekvienų metų, o po penkių 
metų išdirbimo pas tą patį 
darbdavį darbininkai gaus dvi 
savaites vakacijų.

Yra ir daugiau pagerinimų 
sulyg naujo kontrakto, bet 
visų smulkmenų ant rankų 
dar neturiu ir negaliu tiksliai 
padaryti atitinkamo palygini
mo. Kuomet gausiu naujo kon
trakto kopiją, duosiu sfnulk- 
menų iš kontrakto. O prie to, 
ir taip jau rašinys ilgokas nu
sitęsė.

J. Bimba.

CHICAGOS ŽINIOS
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PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvai Pag. Teik. Kom., Phila. 
skyr. susirinkimas įvyks kovo 
(March) 15 (J., 7:30 v. v. Šiaurines 
Dalies Liet. Rep. Sus. Patalpoj, 1218 
Wallace St. Draugijų atstovai ir pa
šaliniai kviečiami dalyvauti. — Kom. 
Sekr., S. R. _ 60-61)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 13 

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

‘ .................................... “K.svarbių dalykų aptarimui. — V. 
Sheralis. * (59-50)

WATERBURYrCONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas 

įvyks kovo 13 d., 103 Green St., 
Draugai, malpnėkite visi dalyvauti 
ir pasihiokėti už duoKlefj. Taipgi tie 
draugai, kurie nędąlyvavp pereitame 
susirinkime, galės pasiimti pereitų 
metų knygą, Gavėlio klaidp. Tad 
prašome, dalyvauti, yra daug svar
bių dalykų aptarti, artinasi vasara, 
reikia rengtis prie piknikų, tad da
lyvaukite visi susirinkime.—F. Sekr.

(59-601 \

rių didvyrių kapai. Tykiai at
eina būrys Lietuvos liaudies ir 
apkloja kapus gėlėmis. Mote
rys verkia savo mylimųjų. At
eina žandarai ir žiauriai iš
vaiko susirinkusius, gėles nu
meta į šalį. Jiems pasitraukus 
vėl ateina liaudis ir pradeda 
dainuoti “Neverkit pas Ka
pą.”

Scena dabar virsta į Laisvės 
Alėją, Kaune. Miniai garsiai 
besikalbant pasirodo Justas, 
liaudies vadas. Jis, priverstas 
minios, pradeda kalbėti, bet 
greit užpuola policija. Bet re
voliucionierių akyvumu, jis iš
gelbėtas; studentė uždainuoja 
“Lietuva Tėvynė Mūsų;” po- 
licistai priversti saliutuoti. 
Tūom tarpu pasirodo vyriau
sio štabo karininkas, įsako sa
vo kareiviam nuginkluoti poli
ciją ir pareiškia, kad nuo da
bar Lietuvos liaudis tupi teisę 
susirinkti ir laisvai kalbėti. 
Justas vėl tęsė kalbą. Ateina 
vieno nužudytojo žmona, pa
siprašo 
nešimą, 
džiausi 
i? g ši m o,
va laisva, 
nas teises.

Veikalas užsibaigia. Publi
koj tik girdisi užgyrimo bal
sai. Daugiau tokių veikalų, 
daugiau tokių veikalų!

Didelis kreditas priklauso 
LKM Chorui ir vyriausiai jo 
mokytojui J. Kenstavičiui, ku
ris sumokino veikalą, parašy
tą Vinco Andrulio. Tenka pri
minti, kad keletą žymių rol'.ų 
atliko čiagimiai artistai, bū
tent, Tex žebraitis ir W. Slen- 
čauskas ir jų aislci lietuviška 
kalba stebino publiką.

Ilgai atsimins Chicagos lie
tuviai šį veikalą, kuriam, vei
kiausiai, šiomis dienomis nėra 
ljrgaus Amerikoje.

REIKALINGI!

MOKYTOJAI

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ

•s

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Pewos Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Naujos Plieno Industrijos
Algos

BRIDGEPORT, CONN

The Stanley Works

OPERATORĖS •

(62)

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS
Rep.

LINKSMOS APLINKYBES

(66)

(63)

(62)

(62)

Turi

108

LPTK

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Richlandtown, Pa.
TEL. RICHLANDTOWN 156

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

COTTON WASH DRESSES
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

pir-
su-

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

RANKINIAI SIUVĖJAI 
Patyrę 

GEROS ALGOS. 
KREIPKITĖS

RUBIN TRIMMING WORKS 
968 NEWARK AVE. 
ELEVATOR NO. 4, 
ELIZABETH, N. J.

OPERATORIAI
PRIE BLOUSES

Turi būt patyrę 
Dirbti prie Singer Mašinų.

Sckšinų darbaa.
G^RA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
LONG ISLAND PRETTY TOGS

1184-6 BROADWAY, HEWITT, L. I.
FRANKLIN 401

OPERATORIAI ' 
Puritan 

Union Lockstitch 
Singer Vi at Bed Mašinos 

Odos Dirbiniai. Nuolatinis Darbas
BENLEE SPORTING 

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

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EGYPT DRESS COMPANY
RACE AND COURT STS., 

ALLENTOWN, PA.
PHONE: ALLENTOWN 2-7189 

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

CURTAINS TAISYTOJOS
but vutyrubiob. Nuolatinis darbus. Ger* 

alga. Linksmos durbo sąlygos.
LIPTON TEXTILE

36TB 8TREKT. UNION CITY, R. J.
(60)

OPERATORES
Dirbti Prie Vienos ir Dviejų 

Adatų Mašinų
Prie Shirts ir Pajamas
Taipgi Label Siuvėjos

Ideališkos Darbo Sąlygos 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

Kreipkitės

MERGINOS—MOTERYS
PAKAVIMUI MAKARONŲ 
GERA PRADŽIAI ALGA 

Proga Pakilimams 
NUOLATINIS DARBAS

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

BROOKLYN, N. Y.
(61)

■■■»-■ ■ .................       .... n

FINGER WAVER—MANICURIST
Patyrusi. Daili.

LKP. 1005 MĄDISO^f AVIS. (77-7Bth Sta.)
(64)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Viena Adata Masinos. Darbas 
nuo kavalktj ar nuo savaiMv. Aukštos algos; 
nuolatinis darbas. Linksmos darbo sąlygos. 

Apmokamos Vakacijos.

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

14th St. Line iki Morgan Ave. St*.
_______  (60)

893 SEAVIEW AVE
Arti Stratford Ave.

ii?
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leidimo padaryti pra- 
Publikoj pasigirsta di- 
aplodismentai ant pra- 
kad dabar jau Lietu- 

žmonės gauna pil-

Johnson City, N. Y
Staiga Susirgo

Staiga susirgo drg. B. Kas- 
tenienė ir likosi išvežta į ligo
ninę.

Draugai Kastenai abu yra 
Laisvės skaitytojai ir geri rė
mėjai Lietuvos žmonių. Daž
nai dalyvauja parengimuose. 
Linkime greito pasveikimo.

J. K. Navalinskienč.

bolševikai,

pasikėlus už- 
kalėjimas; už 

vyrai, jų 
surakintos.

Worcester, Mass

APVALYTOJAI
LENGVAS DARBAS

Puiki Vyriškų Aprėdalų 
Krautuvė 
NUOLAT

Kreipkitės i Room 50
542 — 5th Avė., 
New York City.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS

METALO PLOKŠČIŲ 
IŠDĖSTYMUI VYRAI

ALUMINUM MIŠINIŲ 
NERŪDYJANČIO PLIENO.
Reikalaujama patyrimo akuratnam 

darbui.
KREIPKITĖS

ROBINSON AVIATION 
TETERBORO AIR TERMINAI, 

TETERBORO, N. J. 
HASBROUCK HEIGHTS 8-1543

Skaitlinga Publika Gėrėjosi. 
Grhžiu, Istoriniu Veikalu 1
Kovo 3 d., Lietuvių, Audito

rijoj, buvo suvaidinta trijų ak
tų drama “Karžygiai.”

Sėdynės jau buvo pilnutė
lės. Svetainėj stovinti šneku
čiavosi būreliuose susimetę; 
nekųrie jau rengėsi eiti ant 
balkono, kur dar matėsi vietos 
atsisėsti. Peržvelgus sėdinčius 
pamislijau, ar aš savųjų 
rengime stoviu; tiek daug 
matytų veidų!

Pasigirdo piano garsai,
riuos pasekė tvirtas, bet ma
lonus vyriškas balsas. Svetai
nėj užviešpatavo tyla, kokios 
joks raginimas nebūtų išpra
šęs. Kas čia? Niekas apie pro
gramos atidarymą nepranešė, 
o jau čia dainuoja! Ant es
trados stovi aukštas, žilais 
plaukais vyriškis, paprastai, 
darbininkiškai apsirengęs. Bet 
balsas visus stebina. Tik po 
programos sužinojau, jog tai 
E. Padovan, italas iš W. PulL 
mano. Jis anąmet dainavo 
drg. J. Jukelio šermenyse.

Kas sugalvojo pastatyti dai
nininką, kaipo pirmą numerį 
programos, vietoj pirmininko, 
nežinau, bet pasirodė labai 
praktiška. Gali būt jau kitą 
kartą taip nebepaveiktų į pu
bliką, jei prie to būtų pri
pratus, bet šį pirmą kartą tas 
padarė gerą įspūdį. Daininin
kas buvo priverstas dainuoti 
daugiau negu tikėjosi.

“Tai Puikus Veikalas,” 
Girdėjosi Publikoj

Prieš pasikeliant uždangai,
L. Prūsei ka trumpai paaiš

kino veikalo turinį. Pasikėlus 
uždangai aukštai, lyg iš lango 
išlindęs, pasirodė chi’onikie- 
rius berašąs istorijos lapus. Po 
trumpos pauzos pradėjo kal
bėti, pertatyti tam Tikro lai
kotarpio Lietuvos istorijos įvy
kius. Į “Romuvos” kliubą su
guža po vieną visa Kauno 
Smetona ir-sveikinant vieni ki
tus šampano stiklais kalbasi 
apie nuvertimą demokratinės 
ir sudarymą fašistinės val
džios; nutaria nužudyti ketu
ris liaudies vadus, apkaltinant 
juos, kad tai jie rengėsi nu
versti valdžią.

Pirmam akte šios tragiškos 
dramos nemažai tenka ir pa
sijuokti, ypatingai, kada po 
pareiškimo ponios Smetonie
nės, kad ji nieko nesibijo, bet 
užgirdąs žodį 
tuoj nualpsta.

Antru kartu 
dangai fnatosi
grotų stovi keturi 
rankos retežiais 
Chronikieriui perstačius tą is
torišką įvykį, kaliniai uždai
nuoja kelias revoliucioijieriš- 
kas dainas, čia publika mato 
gyvą vaizdą apie keturis ko
munistus, kuriuos Smetonos 
valdžia klastingai nužudė.

Netrukus keturi kaliniai 
stoja prieš teisėją. Jie drąsiai 
atmeta jo patarimą prašyti 
malonės, prisipažinti, kaltais. 
Jie drąsiai žiūri mirčiai į akis, 
pareikšdami, jog jie gailisi 
tik vieno, tai kad per mažai 
tegalėjo nuveikti Lietuvos 
žmonių išlaisvinimui.

Svetainėj viešpatauja tyla, 
žmonės .šluostosi ašaras. Ka
linių pareiškimas teisėjui; jog 
Lietuvos liaudis atmokės už jų 
kančias ir, nužudymą, iššaukia 
garsius aplodismentus.

šviesoms užžibus, publika 
nesikelia, kaip paprastai. Visų 
jausmai surakinti prisiminus 
tą. sceną. Nekantriai laukia 
trečio’ aukto.

Spėjus sceną permainyti pa
sikelia vėl uždanga, čia ketu-

Bus Rodoma Filmą Operetės 
“Kuprotas Oželis”

Sekmadienį, kovo 17 d., 
pradžia 2 vai, po pietų, Lietu
vių svetainėj, 29 Endicott St., 
bus rodoma lietuviška filmą 
operetės “Kuprotas Oželis.” 
Ją rodys filmininkas G. Kli
mas iš Brooklyn, N. Y.

Seniai jau vvorcesteriečiai 
ruošiasi pakviesti drg. Klimą 
parodyti tą filmą, ir dabar jau 
jį pakvietė Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto vietinis sky
rius.

Kiek teko patėmyti iš pra
nešimų paties filmininko, tai 
vvorcesteriečiai turės progos 
matyti judamuose paveiksluo
se operetę, girdėti dainas ir 
kalbas.

Taipgi drg. Klimas parodys 
filmą apie Vilniaus išlaisvini
mą,

Mūsų kolonija turtinga įvai
riais parengimais, bet šios rū
šies parengimas yra tikrai re
tenybė.

Todėl nepraleiskite progos, 
fiL

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera 'Alga 

Apmokamos Vakacijos
Geros Sąlygos 

Kreipkitės į Employment
Offisa

HENRY HUDSON HOTEL
358 WEST 58TH ST., N. Y. C.

(X)

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

PIRMAM ŠIFTUI
7:20 A. M. IKI 5 P. M.

. AR ANTRAM SIFTUI 
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 mokinimesk • 
KRJSIPKITES į 

EMPLOYMENT OFFICE OF 
THE

F. W. SICKLES CO. 
165 FRONT ST. 

CHICOPEE, MASS.
_______ (60)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, Ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, Šaltį: Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilginus, ale tuojąus far 
gyk DEKĖNS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-o?. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didele dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
R. O.Ro* (M L

pamatykite šią lietuvišką 
mą.

šis LPT Komiteto yra 
mas žingsnis pradėjimui 
kelti mūsų kolonijos kvotą
dėl supirkimo įtaisymų, Vė
žio Ligos Tyrimo Institutui 
Vilniuje.

Mes iki šiol gražiai pasidaiv 
bavome šelpime Lietuvos žmo
nių. Todėl komitetas širdingai 
kviečia visus atsilankyti į šj 
parengimą ir paremti tą gražų 
darbą.

NĄMŲ DARBIN1NKE-VIRWA
Tok|a, kuri i vertina periiu namus, mes siū- 
Joma Jąrbą liutnioje spylipl^jo. Guolis ant 
•vietos ar kitur. Atskiras kambarys ir mau
dynė tai, kuripaalrlnktų gyventi aut vietos.

Gera alga tinkamai y patai.
Šaukite TRAFALGAR 7-4718 

Rytais ar' Vakarais Po 6-Slq.

OPERATORĖS
PRIE VAIKAMS MARŠKONIŲ - 

SUKNELIŲ 
LINKSMOS APLINKYBES 
MODERNINIS BUD1NKAS 

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

MEDIKALIS PATARNAVIMAS. 
VAKACIJOS SU ALGA. 

kreipkitės asmeniškai.
CELESTE FROCKS, INC.

808 W. SECOND ST. (Antros lub.)

'•vr V-J.’ma'
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Komisionierius Gross 
Nori Mums Pakelti 

Subway Fėrą

K

-

*

•X

Maj. gen. Charles P. Gross, 
majoro O’Dwyer paskirtasis 
transportaeijos komisionierius, 
reikalauja pakelti miesto sub
way fėrą iki 10 centų.

Tuo būdu Mr. Gross galė
tų sutaupyti milionus dolerių 
kompaniškiems ir privatiš- 
kiems stambiųjų nuosavybių 
valdonams mieste. Smulkiuo
sius, tiesa, jie tomis taksų nu
mažinimo kalbomis irgi pasi
gauna ant savo meškerės — 
pasigauna tuos, kurie nemoka 

'surokuoti nei dviejų su dviem. 
Kas moka.rokundą suvesti, tas 
žino, kad pakėlimu fėro jis su
taupytų ant savo stubelkos 
kelis dolerius, o jo šeima iš
mokėtų fėrais kelis desėtkus 
dolerių daugiau per metus. Di
delių šeimų išlaidos dėl pa
kelto fėro daeitų ir virš šim
tinės.

Gross yra tas pats “gerašir
dė,” kuris norėjo miestavas 
pajėgos gamintuves perleisti 
privatiškai Consolidated Edi
son firmai, nes, miestui, kaip 
jis aiškino, pirkti pajėgą atsi
eisią geriau.

Ponas Gross savo planus 
kelti fėrą išdėstė savo prakal- 
poje Women’s City Club poki
lyje pereitą pirmadienį, vieš
butyje New Weston. Jisai pa
sakojo, kad vieno žmogaus 
viena kelionė miestui kainuo
janti 6.7 centus ir kad ta kai
na iki 1949 pasieksianti 8.7— 
tokias skaitlines jam pateiku
si miestą va Transportaeijos 
Taryba. O toji taryba, kaip 
žinia, yra senas agitatorius už 
pakėlimą fėro.
•_ Miesto darbo unijos ir pa
žangiosios organizacijos griež
tai stoja prieš kėlimą fėro. 
Jos reikalauja uždėti taksus 
ant didžiųjų nejudomo turto 
korporacijų, bankų, didžiųjų 
apdraudų kompanijų ir preky
bos Šerais (stock exchange). 
Taipgi reikalauja, kad valsti
jos vyriausybė grąžintų mies
tui didesnę dalį miesto sumo
kėtų taksų, negu dabar grąži
na.

Firmų viršininkai, tiesa, sub
way nevartoja arba labai ma
žai vartoja. O jeigu ir visuo
met vartotų, pakėlimas fėro 
nieko nereikštų jų didelėmis 
algomis gyvenant. Tačiau bu
vimas gero susisiekimo subvė- 
mis * pagelbsti didžiajam biz
niui. Jeigu nebūtų subway,— 
kasgi iš Brooklyno kirkintų 
kokia karieta ar kad ir gatve- 
kariu kelias valandas į didžią
ją krautuvę ar raštinę kur 
nors miesto centre? Esant pa
tarnavimui subvėmis, didžiu
ma miesto gyventojų paremia 
stambų biznį, savo susiedijose 
įsigydami tik smulkesnius da
lykėlius. Tad nėra priežasties, 
dėl ko stambusis biznis netu
rėtu prisidėti prie subway pa
laikymo, dėl ko visą naštą tu
rėtu išnešti vieni mažiukai, 
kuriu išlaidose sudarytų labai 
didele, o tūlam ir visai nepa- 
nešamą naštą pakėlimas fėro.

Šaukia Amerikos su Tarybų 
Sąjunga Draugingumui 

Demonstraciją

įtakingi Visuomeninin
kai Reikalauja Praša

linti Timone

manyti 
geriau nežinojom), 
m ū s ų gera s j aunas

Masinė demonstracija už 
draugingumą tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
įvyks ateinančio pirmadienio 
prievakariais, tuojau po dar
bo, Madison Square Parke, 
23rd St. ir Madison Ave., New 
Yorke.

Demonstraciją šaukia Natio
nal Council of American-So
viet Friendship, žymūs vyriau
sybininkai ir šiaip piliečiai 
kalbės demonstracijoj. Lape
liai ir kita medžiaga, išaiški-

nanti demonstracijos priežas
tis ir siekį, gaunama tos tary
bos (council) raštinėje, 114 
E. 32nd St., New Yorke.

Jeigu jūs manote, kad 
draugingumas tarp šių dviejų 
kraštų yra reikalingas palai
kyti taikai pasaulyje, jeigu jūs 
manote, kad taika brangi, jū
sų pareiga ne tik rengtis pa
tiems dalyvauti demonstraci
joje, bot taip pat ir pasidar
buoti už tos demonstracijos 
sėkmingumą.

RUSSIAN RELIEF RENGIA POKILĮ 
PAGERBTI HARRIMAN’A

Ilenry A. Wallace, mūsų 
valstybės komercijos sekreto
rius, kalbės pokilyje, ruošia
mame pagerbti W. Averell 
Harriman, buvusį ambasado
rių Tarybų Sąjungai.

Pokilis įvyks ateinantį an
tradienį, kovo 19-tos vakaro 
7:15, viešbutyje Commodore, 
New . Yorke, kaip paskelbė 
American Society for Russian 
Relief prezidentas Edward C. 
Carter. Pokilį rengia Russian 
Relief Direktorių Taryba ir 
Didžiojo New Yorko Komite
tas.

FILMOS-TEATRAI
| Stanley Ateina Nauja Filmą

“Dark Is The Night,” nauja 
dramatiška Tarybų Sąjungos 
filmą pirmu kartu Amerikoje 
bus rodoma šį šeštadienį, kovo 
16-tą, Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke, 
po dabar rodomos komiškos 
linksmos filmos “Four 
Hearts.”

Filmą yra paremta Fedor 
Knorrs veikalu “Meeting In 
The Dark,” apie jauną rusę 
mergaitę, kuri rizikuoja savo 
gyvastį, kad išgelbėti du su
žeistus lakūnus. Gaminta Bo
ris Barnet direkcijoj, Erevan 
filmų studijose, Tarybų Armė
nijoj. žvaigždėse Irina Rad
chenko, Ivan Kuznetsov ir Bo
ris Andrėjev. Amerikoje ją 
globoja Artkino Pictures, Inc.

MIRĖ
m.George Kilbauskas, 60 

amžiaus, gyveno 806 Macon 
St., Brooklyne, mirė namuoso, 
kovo 11 d. Kūnas pašarvotas 
F. W. Shalins (šalinsko) ko
plyčioje, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Laidotuvės 
jvyks kovo 14 d., šv. Jono ka
pinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
moterj Christiną, dukterį, žen
tą ir anūkų. Laidotuvių parei
gomis rūpinasi F. W. Shalins 
(šalinsko) laidotuvių įstaiga.

Mr. Wallace lankėsi Tary- 
b ų Są j u n go j e b i rž e 1 i o mėn esį, 
1944 metais, kaipo asmeniškas 
velionius prezidento Roosevel- 
to atstovas, ten susiėjo ir tarė
si su vyriausiais Tarybų Sąjun
gos vadais. Po paskyrimo jo 
komecrijos sekretorium, Mr. 
Wallace spėjo, kad dešimtme
čiu po karo 'Tarybų Sąjunga 
gali tapti didžiausiu supirkėju 
Amerikos eksporto — pervir- 
šiaus prekių. Be abejo, jisai 
savo kalboje prisimins ir tai, 
kaip to galima atsiekti.

Mr. Harriman, šio 
garbės svečias, kuris kalbės 
apie Jungtinių Valstijų su Ta
rybų Sąjunga santykius, išvy
ko iš Maskvos prieš keletą sa
vaičių, po išbuvimo ten amba
sadorium nuo 1943 spalių mė
nesio.

Joseph Barnes, Now Yorko 
Herald Tribune užsieninių ži
nių redaktorius, taipgi bus 
vienu iš žymiųjų kalbėtojų. 
Rengėjuose - rėmėjuose yra 
daug pftskilbusių visuomeni
ninkų.

Bryan Houston, neseniai pa
skirtas veikiančiuoju vice-pre- 
zidentu ir generaliu pardavi
mų vedėju Pepsi-Cola Kompa
nijos, kaip praneša Walter S. 
Mack, Jr., prezidentas. Mr. 
Houston pirmiau yra veikęs 
maisto ir groserių pardavimo 
organizavime.

35-keri Metai

Reikalavimai prašalinti iš 
miestavos z švietimo Tarybos 
fašistu oj autiems elementams 
artimą žmogų Timone daugė
ja ir auga, kaip sniego rutulys 
paleistas nuo kalno.

Su reikalavimais prašalinti 
Timone išstojo įtakingas dva
siškis Ben Richardson, vienas 
iš redaktorių The Protestant, 
liberališko religinio leidinio. 
Jisai- pasmerkė paskyrimą Ti
mone kaipo “vieną iš nelai
mingiausių” majoro O’Dwyer 
veiksmų. Prisiminus, jog tas 
O’Dwyer žygis atėjo tuojau po 
Švietimo Tarybos nubaltinimo 
May A. Quinn, profašistines 
mokytojos, Richardson sako:

“Tas paskyrimas teikia pa-

mentams mūsų susiedijoje. Aš 
manau, kad majoro nekreipi
mas domės į negrų ir baltų pi
liečių teisėtus reikalavimus 
skirti negrą Švietimo Tarybon 
yra nepateisinamas.”

Josephine Timms, CIO Ame
rican Communications Asso
ciation finansų sekretore, pa
reiškė :

veiksmuo- 
Jo veiks- 

patvirtino.
nustatyti

“George A. Timone visuomet 
buvo susirišęs su profašistiniu 
bloku šioje šalyje. Jis bendra
vo Christian Front 
se daugeliu atvejų, 
mai karo laiku tą 
Jis nėra tinkamu
mūsų mokyklų sistemos veik- 

>>mę.
Morris Muster, prezidentas 

CIO JJnited Furniture Wor
kers, be ceremonijų pasakė, 
kad tas paskyrimas “dvokia.”

David Weissman, American 
Jewish Congress newyorkines 
divizijos veikiantysis prezi
dentas pasiuntė majorui telę- 
gramą, kurioje įspėja, kad:

“Tas paskyrimas gali tiktai 
pafarnauti tolimesniam kirši- 
nimui jau ir taip įžeistos su- 
siedijos, kuri jau nukentėjo 
dėl neseniai įvykusio nuo
sprendžio May Quinn byloie.”

Aaron Schneider, CIO Uni
ted Office and Professional 
Workers Lok ai o 1-mo viršinin
kas, sakė:

“Baltakalnieriai darbinin
kai, kurie darbavosi išrinkti 
O’Dwyer, yra pasipiktinę, kad 
elementas, kuris stengėsi jį 
sumušti pereituose rinkimuo
se, tapo paskirtas svarbion 
įstaigon.”

Desėtkai kitu žymių organi
zacijų /va'(Tų pasiuntė maįorui 
ar išleido visuomenės žiniai 
nrotestus prieš paskyrimą Ti
mone.

Dainos Mėgėjai, Nedainuokite 
Kitur, — Vien Aido Chore!

Clevelandui

teko susitik
ti raugų Jur-

Buvom bepradedą 
(kurie, 
kad gal 
draugas Al. Purvenas išpuiko
po sugrįžimo iš karinės tarny- 
bqs, jau keliuose mūsiškių są- 
skridžiuose jo nesimatė. Ta
čiau no už ilgo, skaitant Cle
veland o korespondencijas ir 
aukojusių sąrašus, pastebėjo
me* ton buvusį Al. Purvėnų. Ir 
vėl mums negerai, manėme jį 
visiškai praradę, 
atidavę..

Visai netikėtai 
t i Al. jo ir mūsų
gioi Kazakevičiaus su Valerie 
Petraškaite vestuvėse. Išsiaiš
kino, jog Al. šį kartą pas mus 
komercijos sekretorių, Mr. 
vo pirmkarinį darbą. Dirba 
lėktuvų mechaniku — kartais 
Clevelande, didžiumoje kitose 
stotyse, tolokai nuo Clevelan- 
do, tad ne bile kada tenka bū
ti ir Clevelande. Tačiau, sakė 
jis, neužmirš vienų nei kitų, 
abiejus atlankys bent didžiųjų 
iškilmių motu.

Al., jau patyręs mechani
kas, būtų galėjęs gauti darbą 
ir čionai, bet tenai, kaipo pir
miau ten dirbusiam, sąlygos 
labiau pasirenkamos, tad te
nai pakol kas dirba ir apsigy
veno. Atlankydamas
brooklyniečius Marcelę ir Juo
zą Purvėnus, atlanko tankiai 
ir

Over ten million babies! That’s the startling total of births between 
Pearl Harbor and V-J day, says March of Time’s “Life With Baby.” 
This revealing film shows the important findings being made in the 
field of Child Development by Dr. Arnold Gesell and his staff at Yale 
University’s Clinic of Child Development, and photographed through 
their unique one-way-vision dome (upper left). ... All too often a 
child under two is punished for pulling things apart. But soon he will 
enjoy putting things in their proper places. ... A child of two who 
persists in putting a round peg in a square hole is not necessarily 
lacking in intelligence, explains the film. ... A normal three-year 
old, for example, will build structures which call for careful coordina
tion of eyes and hands. ... By a grasp of facts revealed in the film, 
the intelligent parent can avoid many old worries and misconceptions.

•7
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Filmą “Life With Baby” dabar rodoma Embassy 
Newsreel Teatruose, New Yorke.
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tėvus,

mus. R.

rame ore, saulės pasigauti. 
Sarpalienė atvyko žiemą, ka
da ūkyje mažiau darbų, pa
matyti miesto įdomybių.

York 
kada 
gales

Tolima Viešnia
Pas s o u t h b r ooklyniečius 

William ir Mary Kūlikus vieši 
jo sesutė Petronėlė Sarpalienė 
iš Wadsworth, Ohio, ūkininkė, 
dienraščio Laisvės skaitytoja. 
Maloni viešnia su savo brolie
ne lankėsi Laisvės bazare, 
taipgi buvo atvykusi į Tarp
tautinės Motorų Dienos minė
jimo pramogą, įvykusią kovo 
9-tos vakarą, Laisvės salėje.

Gražiai giminystėje 
vendamos, Kulikionė 
paliene apsikeičia 
nors ir ne arti viena 
tos gyvena. Kulikienė
liko sūneliu William ten nuva
žiuoja vasaromis pabuvoti, ty-

Susidarė nauja firma ati
daryti lokalinį susisiekimą 
lėktuvais tarp New Yorko 
miesto ir viso Long Island, 
taipgi Connecticut, jeigu gaus 
tam leidimą.

Keliaujantieji New 
Central traukiniais bile 
po šio penktadienio, 
gauti miegamuosius vagonus,
jeigu tiktai turės tam pinigų, 
kaip skelbia kompanija. Iki 
šiol buvo uždrausta išduoti 
miegamuosius keliaujantiems 
arčiau 250 mylių.

sugy- 
su Sar- 
vizitais, 
nuo ki
šu Ku-

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

. t. . Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių. 

padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

231 Bedford Avenue
t
i

Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon ir Marc; Avės.)

B’KLYN, N. Y.
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

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

Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

SS? RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN. N. Y.
Tet EVergreen V-961X

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Gėri Užkandžiai

3
į 
3

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

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

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi ądarą penktadienio ir šeš- 
tądienio vakarais, o sekmadieniais 
ištisą 
likite 
kalą.

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

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
Patarė galvoti

< Dvasiškis Dr. Peale pamoksle 
pereita sekmadienį savo para- 
pijonims tikrino, kad mes per
daug klausome kitų kalbų per 
radiją ir spaudą, tad neturime 
kada patys pagalvoti. Jis mano, 
jog pasaulyje būtų geriau, jei
gu mes patys galvotume.

žinoma, jis nepasakė skirtu
mo tarp klausymosi ir klausy
mosi, tarp skaitymo ir skaity
mo. Tiesa, to, kas verta skai
tyti ar ko verta klausytis yra 
mažai, o to, kas neverta — la
bai daug.

Pirmadienį New Yorko por- 
tan parvežta dar 285 angli- 
kės mūsų kariškių žmonos ir 
90 jų vaikų. Taipgi parplau
ks penki laivai su 5,448 kariš-

m. am-
College

Mary Kolenda, 82 
žiaus, gyveno 949 
Ave., Bronx, N. Y. Laidotuvės 
įvyko kovo 12 d., St. Raymond 
kapinėse. Velionė paliko gimi
naičių 
phews.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nosi F. W. Shalins (šalinsko) 
laidotuvių įstaiga.

didžiosios 
prašomos 
atžymėji-

5

s

jūs turite kokių neaiškumų bei

Valandos;

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte >
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

“Nieces” ir “Ne-

sunkus pristatymas angliesMajoro O’Dwyer specialia 
komitetas, paskirtas arbitrato- 
riais miesto Transporto Dar
bininkų Unijos reikalavimams 
s varsty ti-spręsti, pradėjo posė
džius pereitą pirmadieni. Ko
mitetas posėdžiausiąs viešai, 
kad darbininkai galėtų per
statyti savo skundus. Arbitra- 
cija paliečia 32,000 darbinin
kų, CIO unijos narių.

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 
populiariškiausią 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.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
I Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y

Tel. ST. 2-8842

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiman

kavalkui. užsisakykite iš anksto, nes žiema vr>-

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

Tru- Ember Fuel Co.. Trie
196 Grand Street Brooklyn. N

Telefonas EVergreen 7-1661




