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vergiškas valstijas pilieti- jama kacĮ sovietinė karino-

,po*e" i kuomet

Washingtono

laryoų oąjungus C1 . . *T - .
Ar tai tokiu būdu Skirtingos Nuomones tarp

tėvus naciai nužu-

trinių dalykų. Lemiamjo sutraukyti su juom pre-
įrengi-

pasaulyje palai- 
gražų sugyveni-

kp., 
Iva-

pa
kai!

RUSIJOS - AMERIKOS 
DRAUGIŠKUMAS

atsidarė Tarybų 
parlamento ] 
žinome, kad darbo 
parlamento nariai

New York Times kalba apie 
kooperavimą” '

bininkams. Sakoma, dabar

VIENUOLIKTO DOVANŲ SIUNTINIO LIETUVOS 
ŽMONĖMS PIRMOJI DALIS

Albany, N. Y. — 
Anglijos premjeras 

Įchillas atsilankė pas

1939 metais, 
raštiškus 

Otto

Tarybų 
prakastas 
mui kanalas 375 mylių ilgio. 
Darbas jau pradėtas. Jis bus 
baigtas į dų metus. Apdrėkins 
500,000 akrų žemės.

Maskvoj 
Sąjungos 
džiai. Mes 
valstybės
pasisakys atvirai ir tarptauti
niais klausimais. Bet jie ne
šauks prie suokalbių, prie ka
ro, prie užpuolimo, kaip daro 
kapitalistinės “demokratijos” 
atstovai ir politikai.

Turkmėnijoj bus 
naujas apdrėkini-

Darbo .Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metami
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only XJthuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn fi, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

I s t o rims draugiškumas Washington. — “Bendro 
•tarp Rusijos ir Amerikos ;į„ spauda ir radijas pa- 
yra ilgesnis, sakė Tarle, ne- gandus, kad sustip
au tarp Anglijos n Amen- rįnįj Raudonosios Armijos

■ ■■ ;ri..
. .ir,' A/

gus nuraminti, 
žmonės sutiktų 
“demokratija” 
nuo streikų.

Na, tai jau
tai būtų kišimasis į kitų šalių ^9.39 rugpjūtyje stengėsi 
vidaus reikalus.

KRISLAI
Jie ir Vėl “Kalti.” 
“Kooperavimas.” 
SSSR Parlamentas. 
“Donbaso” Nelaimė. 
Birobiržanas.
Garbės Kuopos.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Na, tai Sovietų Sąjunga, ir 
vėl “kalta” Mandžurijoj. An
glijos ir Amerikos imperialis
tai reikalavo pasitraukti Rau
donąją Armiją, kad jie galė
tų ten viešpatauti. Kada iš 
Mukdeno Raudonoji Armija 
pasitraukė, tai dabar vėl “blo- ■ 
gai.”

Kodėl? Nagi, kam Raudo-i 
noji Armija “per greitai pasi
traukė” ir nelaukė, kol ton ' 
imperialistai turės daugiau jė
gų, kaip vietos liaudis — “ko
munistai.” Reiškia, ką tu ne
darysi, visvion Londono ir 
Washingtono imperia listai 
sk an d ai y s .

Ji

Anglų Ambasado
rius Lordas Hali
fax Gina Goeringą

Nurnberg, Vokietija. — 
Anglijos ambasadorius Wa- 
shingtonui lordas Halifax 
(dabar pasitraukiąs iš vie
tos) atsiuntė čionaitiniam 
teismui prisiektą savo liu
dijimą, kuriuom jis gina

“kooperavimą” su Sovietais. Hermaną Goeringą, desi- 
Bet kaip jie supranta tą “koo-įn^aja Hitlerio ranką. Hali- 
peravimą?” Nagi, Sovietai tu-J fax pasakoja, kad Goerin- 
ri padėti visur kolonijų ver-’gas, girdi, tikrai norėjęs iš

reikalauti, kad vengti karo 
su buržuazijos Atsakydamas į 

ir atsisakytu Goeringo advokato
Stahmerio klausimus, Hali- 

perdaug! Juk fax prisipažino, kad jis

slaptai susitarti su, naciais. 
Tada Halifax buvo Anglijos 
užsienio reikalų ministeris, 

; N. Chamberlainas 
buvo jos premjeras. Savo 
derybas su hitlerininkais 
tuomet Halifax slėpė net 
nuo Anglijos ambasado
riaus Berlyne.

Halifaxo liudijimas atsa
kymais į klausimus taipgi 
parodė, kad jis 1937 m. lap- 

praneša, krityje atsilankė pas Goe- 
kad Amerikos ir Anglijos biz- ringą ir kad tuomet buvo 
nieriai ir diplomatai taip 
sidarbavo Argentinoj, 
tušti išplaukė du Tarybų 
jungos laivai, kurie buvo atvy
kę parsivežti sėmenų aliejaus. 
Ką mūsų šalies spauda paša- i 
kytų, jeigu taip kur nors bū
tų pasielgę Tarybų Sąjungos 
žmonės ? . 
mes norime 
kyti taiką ir 
mą ?

Halifaxui pranešta, jog Vo
kietija neatlaidžiai pasiryžo 
prijungti sau Austriją, če- 
choslovakijos Sudetų sritį, 
Danzigą ir Lenku Korido
rių.

Alaskos pakraštyje jūrų ' 
bangos perlaužė Sovietų laivą 1 
“Donbasą.” Priekinį galą pa-1 
laikė virš vandens kapitonas 
ir 16 jūreivių. Buvo atplaukęs 
Amerikos laivas ir siūlėsi iš
gelbėti juos. Bet kapitonas ir 
jūreiviai atsisakė. Jie sulaukė 
Sovietų laivo “Belgorodo,” ku
ris parišo retežiais “Donbaso” 
pusę ir nuvilko į prieplauką.

Autonominė žydų respubli
ka Birobiržane, Mandžurijos 
pasienyje, turi 15,000 ketvir
tainių mylių. Ten yra 175,000 
gyventojų, kurių tarpe 115,- 
000 žydų tautos žmonės. Jie 
plečia savo kultūrą ir laisvai 
gyvena.

Kraštas turtingas ir ten ga
lėtu laimingai gyventi bent 
4,000,000 žmonių. New Yor
ke, Birobiržano šalininkai tu
rėjo suvažiavimą, kur dalyva
vo iki 600 atstovų. Jie pasiža
dėjo sukelti $1,000,000 aukų 
pagalbai Birobiržano, kuriame 
randasi 3,500 žydų vaikų naš
laičių. Jų 
dė.

Amerikos Valdininkų apie 
Karinę Churchillo Kalbą

Washington. — Dauguma 
Amerikos valstybės depart
ment© narių privačiai pei
kia Churchijlo siūlymą su
daryti karinę Amerikos-An- 
glijos santarvę prieš Sovie
tus; bet yra valdininkų, ku
rie pritaria Churchillui, 
kaip rašo New Yorko Times 
korespondentas A. Krock. 
Prez. Trumanas neatsilie
pia. Jis pasakojo reporte
riams, kad girdi, iš anksto 
nežinojęs, ką Churchillas 
kalbės, nors Churchillas vie
šėjo pas Trumaną, nors kar
tu su juo Važiavo traukiniu 
į Fulton, Mo., ir ten persta
tė Churchillą kalbėti. Pir
miau pranešta, kad Truma
nas viską žinojo.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos pilnai pasimokėjo seka
mos kuopos: 31 kp., Auburn, 
sekr. A. Kaulakis; 76 kp., St. 
Clair, sekr. A. Kaunas; 71 kp., 
Bridgewater, sekr. A. Mazuk- 
na; 131 k p., Saginaw, sekr. 
M. Leesis; 212 kp., Bayonne, 
sekr. P. Janiūnas ir 113 
HamiltoA, Ont., sekr. N. 
nauskienė.

. (Tąsa 5-me pusi.)
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SOVIETAI NELEIS KARINIŲ PASIRUOŠIMŲ PRIEŠ Amerika Reikalauja 
SAVO RUBEŽIUS, - ĮSPĖJA MASKV< )S IZVIESTIJA Sovietų Paaiškinimo

• — Išgarsėjęs is
torikas Bugenius Tarle pla
kančiai smerkė buvusį An
glijos premjerą Churchillą 
ir dabartinį anglų užsienio 
reikalų ministerį Ernestą 
Beviną už jų grūmojimus 
Sovietų Sąjungai.

Akademikas Tarle, rašy
damas Izyiestijose, sovieti
nės vyriausybės laikraštyje, 
įspėjo, kad Sovietų Sąjunga 
nepakęs jokių karinių pasi
ruošimų prieš jos* sienas, ir 
leido suprasti, jog atominė 
bomba jau nėra tiktai Ame
rikos - Anglijos - Kanados 
sekretas. Profesorius Tar
le taipgi palietė buvusį pre
zidentą Herbertą Hooverį. 
Jis nurodė, jog Hoover is 
1931 m. užtikrino Japoniją, 
kad Jungtinės Valstijos ne
sipriešins, jeigu japonai iš 
Mandžurijos eis Į šiaurę, tai 
yra, į Sovietų Sibirą.

ARGI SEKRETAS?
Churchillas savo kalbose 

pabrėžia, kad tiktai anglai- 
amerikonai turį naujuosius 
pabūklus, ypač atominę 
bombą.

Dėl to profesorius Tarle 
pareiškė:

“Churchillas pats labai 
nori tikėti ir savo kJkusovuS 
įtikinti, būk jie (anglai-am- 
erikonai) vis dar turį tokių 
ginklų monopolį” (vieninte
lę, išimtiną nuosavybę).
CHURCHILLAS KALBA 

KAIP GOĖBBELS
Tarle tęsė: “Nuo dr. 

Goebbelso mirties niekas iki 
šiol taip karštai nekalbėjo 
prieš Sovietus,” kaip Chur
chillas kovo 5 d. Fulton 
miestelyj, Amerikoj.'

GRAIBSTO ŽARIJAS 
SVETIMOMIS RAN

KOMIS
“C h u r chillas, kurstyda

mas naują karą, aiškiai pa
lieka pirmąją vietą Ameri
kai, o ne Anglijai, — sako 
Tarle. — Jis įsivaizduoja to
kią puikią padėtį: Sovietų 
Sąjunga, girdi, tikrai pada-

DEWEY IR CHURCHILLAS 
KALBASI APIE SANTARVE 
PRIEŠ SOVIETUS

Nežiūrint Grąsinimų “Naujais 
Ginklais” Sovietų Sąjunga 
Mokes Apgint Savo Teises

Churchillai, Bevinai Nori Išprovokuot prieš-Sovietini Karą, 
Bet Kariavimą Skiria Amerikai, Sako Prof. Tarle

rys Anglijai kokią skriau
dą kur nors, o tada broliai 
antrapus vandenyno (ame
rikonai) užsidegs ūpmaudu 
ir urmu bėgs anglų gelbėti.” 

Sovietai neleis pasikartoti 
1941 metams (pasalingam 
užpuolimui iš nacių pusės), 
pabrėžė prof. Tarle, ir ne-

pakęs “net kukliausių pasi
ruošimų užpulti sovietinius 
rubežius.”

(čia prof. Tarle, be kitko, 
turėjo mintyje, kad Anglija 
samdo ir ginkluoja puslau
kines genteš pietiniame Ira
ne ir Irake veiksmams prieš 
Sovietų Kaukazo sritį.)

kos. Jis priminė anglų ka
rą prieš Jungtinių Valstijų 
nepriklausomybę, anglų įsi
veržimą į Ameriką 1812 me
tais ir nui;odė, kaip Anglija 
rėmė sukilusias pietines

jungimai su tankais, arti
lerija ir raitininkais, girdi, 
maršuoją artyn Irano sos
tinės Teherano, o kitu ruo
žu traukią į vakarus linkui 
Turkijos bei Irako. Pasako-

BLOFAI IR TEISYBĖ 
APIE MUKDENO 

ĮVYKIUS
Mukden. — New Yorko 

Times korespondentas pra
nešė, kad gandai apie gais
rus ir mūšius Mukdene, 
M a n d žurijos didmiestyje, 
buvo tik melai. Taip pat 
melagingi buvo paskalai, 
kad Sovietai, pasitraukdami 
iš Mukdeno, girdi, išplėšę 
visus fabrikinius
mus. Iš tikrųjų Sovietai 
pasiėmė tik japonų karinius 
įrengimus į nuostolių atly
ginimus. Šiaip *gi Sovietai 
perdavė Chinijos valdžios 
atstovams elektros stotis ir 
fabrikus geroje tvarkoje. 
Chinijos atstovai pasirašė, 
kad perėmė tuos dalykus iš 
Sovietų

Connally ir už 3-jų 
Didžiųjų Vienybę ir 

Prieš Sovietus
Washington. — Senato 

užsieninių reikalų komiteto 
pirmi ninkas, demokratas 
senatorius Tom Connally 
pareiškė norą, kad Ameri
ka, Anglija ir Sovietų Są
junga išvien veiktų pasau
linei taikai' išlaikyti. Iląpje 
savo kalboje Connally pri
pažino, kad Rusija nenori 
naujo * karo. Bet sykiu jis 
ir grūmojo Sovietam; girdi, 
“kas nori taikos, tai neturi 
daryti žingsnių, vedančių 
linkui karo.” Jis ypač pri
minė Iraną. Kartu sen. Con
nally užreiškė: “Jungtinės 
Valstijos priešinsis agresi
jai (užpuolikiškai politikai), 
vis tiek ar agresija būtų da
roma ginklais, ar ekonomi
niu bei politiniu spaudimu 
ar manevrais.”

Kuom Anglija Susirūpi
nus Irane

Buvęs 
Chur-
New : 

Yorko valstijos gubernato
rių Thomą Dewey, oficialį 
republikonų partijos galvą. 
Pranešama, kad jiedu tarė-, 
si apie Amerikos suvedimą į 
karinę sąjungą su Anglija“ 
prieš Sovietus, žymėtina, 
jog gubernatorių konferęn- 
c i j o j e M a ckinac Islande 
1944 metais Dewey pareiš
kė laikraščių atstovams, 
kad jis pageidauja karinės 
sąjungos tarp Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos; jis ta
da šakė, jog tokia sąjungą 
“užtikrintų amžiną taiką.”

TVARKIAI TRAUKIASI 
Iš MANDŽURIJOS

Maskva. — Sovietai pra
dėjo traukti savo kariuo
menę iš Mandžurijos kovo 
5 d* ir pasižadėjo ją visą at
šaukti iki kovo 15 d. Trau
kiasi tvarkiai.

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministerijos 
atstovas sakė, jog anglai su
sirūpinę tuom, kad Sovietai 
dar ne visai ištraukė savo 
kariuomenę iš Irano. O pra
nešimai, kad Sovietų ka- 
riuomenė maršuojanti ar
tyn Irano sostinės Tehera
no, esą, ne toks svarbus da
lykas. >

Senatine Komisija 
Išbraukė Prievartą 
Iš Case Šiliaus

Washington. — Senatorių 
komisija darbo reikalais pa
šalino prievartos posmus iš 
kongresmanų priimto 
C a s e’o suma nymo prieš 
streikus. Vietoj Case’o bi- 
liaus, ši senato komisija pa
siūlė įsteigt tiktai federalę 
penkių asmenų komisiją, 
kuri per derybas taikytų 
darbininkus su samdytojais.

Case’o bilius tikrenybėje 
buvo prez. Trumano pasiū
lymas, kuris reikalavo grę
siančius streikus tyrinėji
mais šaldyti* per 30 iki 60 
dienų, naudoti federalių tei
smų indžionkšinus prieš 
streikierius, bausti unijas 
ir streiko dalyvius už vadi
namą sutarčių laužymą ir 
už boikotus prieš kompani
jas.

Byrnes ir Bevin Laukia 
Sovietu Atsakymo

Washington, kovo 13. — 
Amerikos valstybės sekreto
rius Byrnes tebelaukia So
vietų atsakymo į jo klausi
mą dėl Raud. ‘Armijos judė
jimų Irane. •

Anglijos užsienių minister 
ris Bevinas pranešė, kad jis 
laukia Sovietų atsakymo į 
reikalavimą visai ištraukt 
sovietinę kariuomenę iš Ira
no.

LIETUVAI PAGALBOS TEIKIMO KOMITETASI

(Committee To Aid Lithuania)

Šiuomi pranešame plačiajai lietuvių visuomenei, 
kad Vienuolikto Dovanų Siuntinio Lietuvos žmonėms 
pirmoji dalis, moterų ir vaikų nauji čeverykai išsiųsti 
26-tą vasario mėnesio šių metų. Antroji dalis siunti
nio, padėvėti drabužiai, čeverykai ir kiti daiktai, bus 
išsiųsti pabaigoje šio mėnesio.

NUPIRKTA:
11 skrynių, 1839 poros naujų “Oxford” čeve- 

rykų vaikams .'...................... $3,052.74
1 skrynia, 118 porų naujų čeverykų moterims 177.00

Viso pirkta už . .\.................................   $3,229.74
LIETUVAI PAGALBOS TEIKIMO ROM., A. S. R. R. 

417 Lorimer St., Brooklyn 0, N. Y.

niame kare prieš prezidento 
Lincolno vadovaujamas lai
svas šiaurines valstijas. O 
Rusija tuomet davė pagal
bos prezidentui Lincolnui.

TOKIA TAI ANGLIJOS 
DEMOKRATIJA

Churchillas veidmainiškai 
giriasi demokratija, primes
damas Sovietams, kad jie paaiškintų, kame dalykas, 
“užleidę geležinį užlaidą” arba visa tai užginčytų, 
ant šalių, patekusių į sovie
tinę įtaką. Čia prof. Tarle 
priminė anglams Graikiją:

“Jūs neatkariavote Grai
kijos (nuo nacių), bet jūs 
vartojote automatinius pa
būklus, net laivyno artileri
ją, kad galėtumėte jėga už
karti Graikijos žmonėms 
neapkenčiamą fašistinę ka
raliaus valdžią. Jūs su gin
klais įsikišote į Graikiją, to
dėl, kad Graikija yra svarbi 
Anglijai pozicija Vidurže
mio Jūros srityje.”

O kaip laimingai jaučia
si keli šimtai milionų gy
ventojų kolonijose, kurias 
Anglija laiko pavergus! pa
stebėjo Tarle ir kreipė dė
mesį į anglų terorą prieš In
dijos, Egipto ir Indonezijos 
žmones. Jis taip pat pri
minė, jog anglai savo užim
toje Vokietijos dalyje tebe
laiko čielybėje nacių armiją 
ir lenkų ir jugoslavų fašis
tų karinius junginius.

Sovietai nesiekia viešpa
taut pasauliui; jie nenori 
to, kas kitiem priklauso; bet 
Sovietų Sąjunga niekam ne
užleis, kas jai priklauso, 
užreiškė prof. Tarle.

menė pasiekus vietas tiktai 
už 25 mylių nuo Teherano. 
Amerikos valstybės sekre
torius Byrnes todėl pasiun
tė Sovietų vyriausybei pra
šymą, kad būtinai ir greitai 
atsakytų, ar iš tikrųjų Rau
donoji Armija Irane daro 
tuos žygius; kad, Sovietai

IRANO PREMJERAS 
UŽGINČIJA

Teheran, Iran, kovo 13 
Irano premjeras Ghavam
pareiškė, jog jis negavo jo
kio patvirtinimo praneši
mams, kad Sovietų kariuo
menė, girdi, marguoja lin
kui Teherano. Ghavam kar
tu užginčijo paskalos, būk 
Sovietai išstatė jam reika
lavimus dėl žibalo'versmių, 
Azerbaidžano ir kt.

Irano Premjeras Raportavo | 
Užsibaigusio Seimo Nariams 
Apie Derybas Maskvoje

AMERIKOS KAPITALISTAI 
BIJO PREKYBOS RYŠIŲ 
SUTRAUKYMO SU FRANKO

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Ghavam, sugrį
žęs iš Maskvos, davė seimo 
nariams raportą apie savo 
pasitarimus su Sovietų vy
riausybe kas liečia santy
kius tarp tų dviejų šalių. 
Seimo nariai jau negalėjo 
daryti jokių tarimų, jie bu
vo tiktai klausovai. Nes 
kovo 11 d. išsibaigė laikas, 
kuriam seimas buvo išrink
tas. Dešinieji - reakciniai 
seimo nariai norėjo kovo 11 
d. susirinkti «ir nutarti, kad 
tas pdts seimas toliau veik
tų. Bet tūkstančiai demon
strantų užkirto jiem kelią į 
seimą. Tuo būdų seimas ir

Washington. — Ameri
kiniai kapitalistai, kurie 
veda biznį su užsieniais, bi
jo, kad Jungtinės Valstijos 
nesutraukytų prekybos ry
šių su fašistine Franko val
džia Ispanijoje. Jie gabena 
Ispanijai žibalą, anglį, ma-i 
šinas ir kitus dirbinius, o iš 
Ispanijęs traukia Į Jungti- ‘

GENERAL MOTORS 
UNIJA EINĄ PRIE 

TAIKOS
Detroit, kovo 13. — Pra

nės Valstijas vyną, korkas Ipešamn, ^ad General ^o- 
kamščiams, v a 1 g omuosius korporacija susitarė su 
aliejus ir panašius 
tus.

(Amerikos Valdžia 
palinkėjo, kad ispanai pa

■ kų Unija visais klausimais 
kas liečia algų priedus d 

..... _ _ . bininkams. r
šalintų Franko, bet nežadė- e^a. derybos tiktai dėl an- 

___ trinių dalykų. Lemiam 
kybinius ar diplomatinius kad netrukus bus padaryti 
ryšius.) unijinė sutartis.

a— 175,000 General Motors
Washington. — John L. darbininkų streikavo, ja 

Lewis dar neišstatė minkš
tosioms angliakasykloms jo
kių tikrų sąlygų dėlei page
rinimų mainieriams.

113 dienų.

ORAS. — Bus šilta, dali
nai apsiniaukę, ir lietaus.

Bucharest. — Rumunijo 
Social demokratų Partij 
nutarė viename sąraše s 
komunistais statyt sav< 
kalididatus rinkiniams. ' I
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Franko, Bevin’as ir Byrnes
Ir vėl mūsų valstybės sekretorius Mr. J. Byrnes ne

kaip užsirekomendavo. Francija pasiūlė, kad Jungtinių 
Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos konferencijoj 
būtų aptarta fašistinės Ispanijos reikalai.

Tarybų Sąjunga parėmė Francijos pasiūlijimą. Bet 
prieš tai išstojo “socialistas” Bevin’as, Anglijos užsienio 
reikalų ministeris. -Mat, Anglijos torės ir milionieriai 
turi daug įdėlių Ispanijoj. Jie ir padėjo fašistams ten 
įsigalėti.

Mūsų valstybės sekretorius, kuris neseniai paskelbė 
dokumentus, parodančius, kaip fašistų vadas gen. Fran
ko buvo susirišęs su Mussoliniu ir Hitleriu, atsisakė pa
remti Francijos pasiūlijimą.

Reiškia, jis eina tuo pačiu keliu, kaip ir Mr. Bevin’as. 
Kur eina Anglijos imperialistai, ten seka ir Wall stryto 
diplomatai, kur eina Wall stryto imperialistai, ten bus 
ir Anglijos torės.

Kaip imtis žygių prieš Ispanijos fašistus, tai pas 
juos nėra nei noro, nei drąsos. Bet kaip kelti protestus 
prieš Tarybų Sąjungąšalį, kuri mums suteikė pergalę, 
tai jie labai dideli ricieriai.

ARGENTINIEčIAI LIE
TUVIAI STOJA TARYBŲ 
LIETUVAI TALKON

A r g e n t i niečių lietuvių 
liaudies laikraštis Vienybė 
rašo apie to krašto lietuvių 
pastangas Tarybų Lietuvai 
padėti atsistatyti iš karo 
griuvėsių. Laikraštis prane
ša, jog gruodžio 23 d. Quil- 
mėje (netoli Buenos Aires 
miesto) įvyko piknikas, ku
rio pelnas buvo skiriamas 
Tarybų Lietuvai padėti.

Pasibrėžtoji argentiniečių 
lietuvių kvota nėra perdide- 
lė, tik 5,000 pesų, tačiau, at
sižiūrint į sunkią ekonomi
nę jų būklę, tai suma stam
boka: jiems surinkti 5,000 
pesų yra, be abejo, kebliau, 
negu Jungtinių Valstijų lie
tuviams Surinkti $25,000.

Argent iniečių Vienybė 
rašo:

“Kad pagreitinus pinigų 
sumos sukūlimą ir greitesniu 
laiku pasiuntus į tėviškę, Ko
mitetas išleido albumą. Albu
mas skubiai eina iš rankų į 
rankas, visi yra duosnūs savo 
tėviškei, nes kiekvieno lie
tuvio, gyvenančio užsienyje, 
jausmai, nors ir toli esant 
nuo savo gimtojo krašto, bet 
tiesioginiai'jį riša su jo gim
tine, su jos pergyventais 
skausmais ir kiekvieną dorą 
lietuvį džiugina jos 
eitis.

“ALBUMAS yra 
dovana broliams,
siunčiamas į Lietuvą su Ar
gentinoje gyvenančių lietu
vių parašais, pažymint savo 
gyvenamąją vietą Lietuvoje,, 
k.t., apskritį, valsčių ir kai
mą ; tai reali, dokumentališ- 
ka kųyga, kurioje kiekvie
nas lietuvis savo noru ištiesia 
moralės paramos ranką savo 
broliams, nukontėjusiems nuo 
barbarų užpuolikų ir nuo ka
ro ugnies. Ten kiekvienas 
pasirašęs lietuvis, tiesdamas 
ranką per platų vandenyną 
saviesiems, pareiškia lietuvy
bės — brolybės meilę ir siun
čia didelę moralę paramą.

“Antroji didelė ALBUMO 
svarba tai, kad kiekvienas, 
sulig savo išgalės ir savo 
liueso noro, aukoja nema
žiau penkių pesų dėlei nu
kentėjusių savųjų.

“Pirmutiniai albumo lapai 
rodo keletą draugų, aukavu
sių po šimtą ir daugiau pesų, 
atrodo didelė suma, tai ne 
kiekvienam prieinama suma

gyvenant prie esamų sąlygų, 
reikia daug mėnesių praleis
ti fabrike dirbant, kad galė
jus sutaupyti po vieną pesą, 
visą šimtą, bet palyginus su 
tomis aukomis, ką turėjo 
mūsų broliai Lietuvoje, tai 
tik maža dalelė. Jie už mus 
aukavo viską. Tėvai aukavo 
sūnus, dukras; žmonos auka
vo savo vyrus, kurie žuvo 
partizanų eilėse kovodami 
prieš bendrą priešą, fašizmą; 
aukavo gelžkelius, tiltus, tro
bas, javus, žodžiu sakant, 
aukavo visą turtą, kad išgel
bėjus laisvę.

“Paaukotas vienas desėt- 
kas ar tai šimtinė pesų nėra 
didelė piniginė parama, bet 
sudėjus visus į vieną krūvą, 
ir dėl to pat vieno tikslo, tai 
didelė suma pinigų, už ku
riuos bus galima nupirkti di
delę dovaną nuo Argentinos 
lietuvių, o ypatingai yra di
delė moralė parama, per ku
rią mes parodysime, kad nors 
ir toli nuo savųjų gyvenda
mi, bet bendrai ir solidariai 
mokame sugyventi ir kartu 
dalinamės mūsų brolių var
gais, paremdami juos, kaip 
moraliai, taip ir materialiai.“

THE Z CRY FOR IT—With a load of Stateside magazines and! 
hometown papers Red Cross workers always get a big welcome from 
GIs.. Araby Gilmore brings the news to an isolated position near 
Manila. «

šviesi at-

dviguba 
jis bus

SLA Konversijistai

Fašistų Teroras Graikijoj
. Anglijos torių vadas W. Churchill’as kraujuose pa

skandino Graikijos liaudį. Jis pasiuntė ten anglų ar
miją, kuri tūkstančiais žudė graikus partizanus, ko
vojusius per kelis metus prieš Hitlerį ir Mussolinį! Jis 
padėjo įsteigti graikų fašistų vyriausybę.

Tada ir Anglijos laboristai, priešakyj su Bevin’u ir 
Attlee, smerkė Churchill’o kruviną politiką Graikijoj. Bet 
kada jie atsidūrė, valdžioj, tai tęsia torių politiką.

Graikijoj viešpatauja fašizmas. Fašistai terorizuo
ja demokratus. Kairesnius žmones gaudo ir žudo. Bet 
Churchill’as giriasi, kad ten yra “demokratija.”

Anglija, su pritarimu Washington©, spiriasi prava
ryti neva balsavimus kovo 31 d. Prieš fiktyvius balsa
vimus kelia protestą Graikijos žmonės, net šeši minis
terial pasitraukė. Jeigu tie balsavimai bus pravaryti, 
tai jie bus tik tam, kad pateisinti fašistų viešpatavimą. 
Bet Graikijos liaudis nesustos kovojus už savo laisvę.

Numaskuoti Karo Provokatoriai
Dar nenudžiūvo motinų ir žmonų ašaros, apver

kiant žuvusius jų sūnus ir vyrus kare! Dar vaikučiai 
vis tebelaukia bepargrįštančių į namus savo tėvų, kurie 
niekados negrįš! Dar vėjas pusto ant milionų kapų švie
žiai supiltą žemę! Dar ištisos šalys sugriautos, suardy
tos, kur viešpatauja badas, žmonės neturi kur gyventi, 
neturi kuo apsirengti, o jau imperialistai trokšta naujo 
karo, naujos žmonijai katastrofos!

Tą imperialistų troškimą atviriausiai išreiškė Angli
jos torių vadas W. Churchill’as, kovo 5 d., Fultone, Mo. 
Jo atakos ir šauksmas kafan prieš mūsų talkininkę — 
Sovietų Sąjungą, karan, neva išgelbėjimui “demokrati
jos” ir “krikščionybės',” tai buvo niekas daugiau, kaip 
pakartojimas Hitlerio, Mussolinio, Goebbels’o kalbų! Jo 
prakalba buvo paruošta, imperialistų spaudoj išgarsinta 
ir karo org'anizatorių apgalvota. Tai nebuvo asmens 
prakalba, tai buvo Anglijos ir Amerikos imperializmo va
dų prakalba. Tai buvo išbandymas liaudies, kaip į im
perialistų planus ji atsineš. Iš kitos pusės, tai buvo ka
ro mobilizacijos šūkis.

,J • Ir ją taip suprato visi taikos draugai ir jos priešai! 
į Kur ir kas sveikino Churchillo kalbą? Amerikoj ir visur 

ją sveikino fašistai, hitlerininkai ir imperialistai! Vo
kietijoj naciai atsispaušdino ją lapeliuose ir platino; ki- 

| tur, nacių moterys puolėsi bučiuoti amerikiečius ir an
glus kareivius ir džiaugėsi, kad amerikiečiai ir anglai 
užims nacių vietą kare prieš Sovietų Sąjungą.

Kas džiaugiasi ChurchiU’o kalba? Hearsto ir visos 
reakcijos spauda. Imperialistų ir karo provokatorių 
spauda. Lietuvių tarpe—smetonininkai ir nacių sėbrai! 
Štai kas džiaugiasi ChurchiU’o kalba ir jo siūlomais pla
nais.

Bet taikos ^šalininkai visur atmetė Churchillo kalbą, 
kaip šauksmą į naują karą, į naują katastrofą! Ameri
koj žymiausi senatoriai ir kongresmanai, buvęs valsty
bės sekretorius C. Hull, buvęs vidaus reikalų sekretorius 
Harold Ickes, Mr. H. Wallace ir kiti atmetė Mr. Church- 
ilfo kalbą, kaipo žalingą Jungtinių Tautų Organizacijos 
taikos išlaikymui ir mūsų.šalies politikai! %

Anglijoj Mr. Churchill’o kalba sukrėtė taikos šalinin
kus. Parlamente vienas po kito atstovai reikalauja iš 
Mr. Bevin’o ir Mr. Attlee, kad jie atsirubežiuotų nuo 
provokacinės Mr. Churchill’o kalbos! Bet tie “socia
listai” kraiposi,—tai “kitoj šaly” prakalba pasakyta, tai 

■ifr. Churchill’as yra tik “paprastas pilietis.” Jie žino,

s
K
i
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SLA konversijistai išsiunti
nėjo lapelius visiems SLA na
riams . “Tėvynės“ skaitytojų 
antrašais. Toks platus siunti
nėjimas, tokia plati agitacija 
už “šiltas vietas,“ konversi- 
jistams atsieis apie 3 ar 4 šim
tus dolerių pinigų; Pinigų su
ma didelė, agitacija plati. Dėl 
ko ? Dėl to, kad pasilaikyti 
SLA viršūnėse. |

Minėtuose lapeliuose dau
giausia SLA nariai gązdinami 
komunizmu. Mat, komunizmu 
gązdinimas prigijęs tarpe dar
bo žmonių išnaudotojų. Ameri
koj. Kada darbininkai reika
lauja geresnių sąlygų dirbtu
vėj, komunistai kalti. Kada 
darbininkai reikalauja žmo
niškesnių algų, komunistai 
kalti. Kada darbininkai reika
lauja trumpesnių darbo valan
dų, komunistai kalti, ir 1.1. Da
bar, kada mūsų susivienijimo 
nariai nesutinka su tuo ne
žmonišku konversijos planu, 
kad senų narių mokesčiai būtų 
dvigubai pakelti, arba jų po-
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mirtines užtikrinimas per pu
sę būtų numušta, tai ir vėl 
komunistai kalti.

Toliau konversijistai Lietu
vos klausimą kabina ant poli
tiškos meškerės, kad pažuvau
ti SLA narių balsų dabarti
niuose SLA rinkimuose.

Jie kelią į padanges senus 
P. T. narius už jų “gabumus,“ 
o P. T. £tai koki gabumai: jie 
tęsia toliau žalingą Susivieniji
mui tautininkų - menševikų 
politiką. Juk vyriausia dėl tos 
politikos SLA neteko šimtus 
tūkstančių dolerių nivestmen- 
tais. Iš SLA iždo riebiai apsi
moka sau ir savo kolegoms už 
visokias keliones ir sugaištis. 
SLA narių skaičius nupuolė 
nuo 26 tūkstančių, ligi 14 tūks
tančių narių. O svarbiausias jų 
darbas tai konversijos keliu 
paimti pomirtinės pinigų apie 
$200,000 į lėšų fondą. O vi
siems žinoma, kad lėšų fondą 
jie gali naudoti savo politikai. 

■ Broliai ir seserys SLA na-, 
riai! Šiuose P. T. balsavimuo
se nei vieno balso neduokite 
už konversijistus. Nerinkite 
delegatu į sekantį SLA seimą 
narių, kuris stoja už konver
siją. Tokia sugalvota P. T. 
konversija mūsų Susivieniji
mui kenksminga. Visi SLA na
riai, balsuokite už naują P. T.

Balsuokite už sekančius SLA 
kandidatus:

X

Ant prezidento B. F. Ku
bilius, So. Boston, Mass.

Ant vice prez. J. žebrys, 
Cleveland, Ohio.

Ant sekretoriaus S. M ąsytė, 
Detroit, Mich.-

Ant iždininko J. K. Mažuk- 
na, Pittsburgh, Pa. /

Ant iždo globėjų J. Miliaus
kas, McKees Rocks, Pa. ir P. 
A. Jatul, Stoughton, Mass.

Ant. daktaro kvotėjo d r. J. 
’T. Baltrušaitienė, Pittsburgh, ■ 
Pa. SLA narys, J. M-skas.H

Šių metų vasario mėne
sy suėjo 60 metų, kaip iš- 
eidinėja savaitraštis Vieny
bė. Didelis metų kaupas. 
Apie Vienybės istoriją gali
ma daug kas parašyti. Bet 
pati Vienybe savai istorijai 
pašventė tik 22 eilutes. ;Ot 
taip zyliodama prabėgo, pa
bėrus! kelias neva poetiškas 
frazes. Tai tipiška tyslia- 
vizmui: Nieko gilesnio ir 
rimtesnio, o tįk trupmenos 
ir pabiros.

Buvo laikotarpių, kada 
Vienybė buvo progresyvus 
laikraštis. Ji stovėjo arti 
socialistų. Tūlą laiką ją re
dagavo Juozas Baltrušaitis. 
Tuomet Vienybė buvo gan 
įtakinga. Ji turėjo gausų 
būrį progresyvių skaityto
jų. Bet 1910-11 metais, ka
da j on įsisėdo senis Sirvy
das, Vienybė vis labiau ir 
labiau linko prie konserva
tizmo. Sirvydas prasišali
no iš Vienybės bene 1915 
metais. Po to ją redagavo 
Norkus, Gedeminas ir kiti, 
bet laikraščio pakraipa ne
pasikeitė geresnėn pusėn. 
1926 metais Vienybės re
dakcija užgyrė smetoninį 
smurtą Lietuvoj. Iš direk
torių pusės buvo kiek pro
testų. Tysliava, pristojęs 
prie vienybės, skerečiojos 
vienaip ir kitaip. Galų ga
le jis ir jo šalininkai virto 
uoliais smetonlaižiais. Šian
dien Vienybę negalima at
skirti nuo smetoninės di
nastijos oficiozo Dirvos.

Po pirmo pasaulinio karo 
buvo mėginta padaryt Vie
nybę dienraščiu. Visos pa
stangos veltui nuėjo. Apie 
dešimts metų atgal ji, kar
tą, buvo subankrutavus.

Skandalas su Vienybės 
namu, kur Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje sukišo 
tūkstančius dolerių yra ge
ra iliustracija, kaip tauti
ninkai moka kniaukti sveti
mus pinigus.

Vienybė, per visą tą lai
ką, su mažomis tik išimti
mis, buvo merdėjimo stovy
je. Tas tik parodo, kaip 
mažai ji turėjo talkos lietu
vių visuomenėj.

Laisvė, kuri 1|914 metais, 
atsikėlė iš Bostono Brook- 
lynan, toli toli ją pralenkė. 
Nuo 1919 metų Laisvė pra
dėjo eiti dienraščiu ir su
kuopė aplink save labai 
stambias ir plačiai veikian
čias jėgas, o Vienybė laips
niškai ritosi link smetoniz- 
mo su vis mažėjančiu pri
tarėjų skaičium. Merdėjo ir 
draugijos, kurios buvo suli

pusios su Vienybe. Viena 
iš jų Tėvynės Mylėtojų 
Draugija. Merdėjo ir ban
krutavo visokios kompani
jos, kurias tautininkai su 
kunigais buvo sukūrę po 
pirmo pasaulinio karo ir 
kurių dvasiniu vadu buvo ta 
įjati Vienybė.

Vienybės jubiliejaus pro
ga mes peržiurėjom to laik
raščio kelis numerius iš 
1893 metų. Kaip išrodė tas 
laikraštis 53 metai atgal?

A. Milukas (tuomet jis 
dar nebuvo kunigas) rašo 
apie savo apsilankymą She
nandoah, Pa., kur tuomet 
gyveno Šliupas. , Milukas, 
pasiklausęs Šliupo lekcijos 
apie higieną ir bendrai apie 
sveikatą, padaro tokią išva
dą, kad Šliupas ir Dembs- 
kis yra “doriški nupuolėliai 
ir dori bankrūtai.” (N. 7.)

Tais metais pasirodė pro
gresyvus žurnalas Apšvie- 
ta, kurį leido Mokslo Drau
gystė. Vienybė (Nr. 13) 
griežtai pasmerkia Apšvie- 
tą ir vėl puola šliupinius.

“Šauki ame apšvietimo, 
kuris trokštų kuoviežly- 
biausioms formoms prakil
nesne padaryti mūsų dūšią, 
o ne kasdieninio tik jaus
mų pasotinimo... 
pseudomokytojams (šliupi- 
niams) rūpi turtų išplėši
mas ir jų padalinimas.”

Tame pačiame N-ry Vie
nybė gina ir teisina “šven
tą Inkviziciją,” kuri nužu
dė šimtus tūkstančių žmo
nių.

N-ry 12 Vienybė nustato 
savo programą:

“Socializmo nereikia, rei
kia tik išpildymo Kristaus 
mokslo, o tada be revoliu
cijų, be bombų, dinamito 
teisybė ir lygybė viešpa
taus. Beda tik, kad mes ti
kėjimo mokslo nepildome: 
Mylėk artimą tavo, kaip 
pats save.”

•O kaip apie kovą su ca
ro valdžia, nuo kurios jun
go tūkstančiai ir tūkstan
čiai lietuvių tuomet bėgo 
Amerikon ?

Vienybė, tame pat nume
ry rašo:

“Ar negalėtume švento 
tėvo prašyti, kad mums nuo 
maskolių nors spausdinimą 
maldaknygių išderėtų...”

Taigi, jiems reikėjo tik 
lietuviškų maldaknygių.

Tai tokia buvo Vienybė 
prieš 50 metų. Tuomet ji 
pūtė į kunigų dūdą. Dabar 
ji pučia į kunigų ir smeto- 
nininkų dūdą, nors su tūlais 
kunigais, kartais, apsipeša.

Mūsų

Našle iš Lietuvos Dėka vo j a už 
Drabužius ir Kitas Dovanas

Aukodami drabužius ir ki- 
tokias dovanas Lietuvos žmo
nėms, kai. kas iš amerikiečių 
įdbda ir savo vardą ir antrašą.

Siųsdama drabuži^ ir kito
kių dovanų Lietuvos žmonėms 
per Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą, drg. Gineikienė, 
Cleveland, Ohio, įdėjo savo 
vardą ir antrašą. Dabar ji ga
vo iš Lietuvos sekamą laišką,

rašytą rugsėjo mėnesį, 1945 
metais:

“Palaikykite ramybę, aš nepaisau, kiek pikietų tu
rėsi areštuoti to atsiekimui.”

kad Mr. Churchill’as ir jų vardu kalbėjo,, bet nedrįsta 
prisipažinti. ,

Tarybų Sąjungos spauda ir radijo galutinai numas- 
kavo Mr. Churchill’ą, kaipo visada buvusį reakcininką, 
tos šalies priešą, karo organizatorių ir veidmainį.

Great Neck, N. Y
Paskutinis Pakvietimas

Puikus ir svarbus parengi
mas dėl šios šalies Raudonojo 
Kryžiaus naudos įvyks šį šeš
tadienį, kovo 16 d., A. J. Kąs- 
močiaus svetainėje, 91 Steam
boat Road. Pradžia 5:30 vai. 
vakaro.

Šį parengimą bendrai ren
gia visos astuonios vietinės lie
tuvių draugijos.- Per eilę metų 
Great Necko lietuviai gražiai 
pasirodė rėmime Raudonojo 
Kryžiaus. Taigi mes tikime,

kad ir. šiais metais mes visi tą 
padarysime.^ •
-z Programa bus įvairi* ir pui
ki. Kas myli šokti, galės pa
sišokti prie geros muzikos.

Todėl mes kviečiame visus, 
kaip Great Necko, taip ir apy
linkės lietuvius atsilankyti į šį. 
parengimą; Jūs savo atsilan
kymu paremsite Raudonąjį 
Kryžių.

įžanga ypatai 75c. ♦
- Užkviečia Rengėjai.

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosįl

Laiškas nepažįstamai poniai. 
Rašau jums, brangi ponia, ir 
labai širdingai .dėkoju už dra
bužius ir kitas jūsų dovanas, 
kurias jūs nepasigailėjote dėl 
mūsų atsiųsti.* Aš esu našlė, li
kusi su penkiais vaikučiais. 
Mano vyras žuvo karo fronte 
balandžio 23 d., 1945 metais. 
Tarnavo Raudonojoj Armijoj. 
Buvo paimtas į armiją rugsė
jo 8 d., 1944 metais. Ir aš li
kau su mažais vaikučiais. Ma
žiausias buvo dviejų savaičių, 
o didžiausias 14 metų. Tai la
bai širdingai dėkoju už jūsų 
dovanas, kurių jūs dėl mūsų 
nepasigailėjote.

Sulig jūsų pavardės aš 
sprendžiu, kad jūs esate lietu
vė. Dabar labai mažai jums 
rašau ir prašau, kad jūs man 
parašytumėte laišką. Tada bū
sime

Su
pažįstamos. Sudie.
pagarba, /
Ona Jankauskienė,
Marijampolės miestas
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(Tąsa)
—Visa kas iš viršaus skirta,—pareiš

kė Mulan’a:—taip buvo visą mano gyve
nimą. Tik pamanykit: jei Rojaus Paukš
tės tetulė nebūtų pas mus užsukusi, ar
ba jei ji nebūtų išgirdusi apie aną šeimą, 
tai aš būčiau grįžusi Pekinan be jos— 
šitos nabagutės, nors ir buvom abi tam 
pačiam mieste.

—Žinoma, — patvirtino Rojaus Paukš
tė, — taip, o nekitaip. Mano tetulė man 
sakė, kaip ten buvo. Jos vaikas įmetė 
šulinin sietą. Tai ji ir nuėjo į kaiminką 
pasiskolint virvės su kabliu. Ir tuo metu 
ji išgirdo kaiminką besikalbant su kita 
moteria apie aną šeimyną ir jų tarnai
tę. Jei tai nebūtų buvusi dangaus valia, 
tai kodėl tas vaikas neįmetė sieto aki
mirka anksčiau arba vėliau? Visa kas 
yra iš kalno paskirta, ir niekas tos pa
skirties nepakeis.

Rojaus Paukštės išvadžiojimas pasiro
dė da labiau įspūdingas, ir į Saldžią 
Kvapsnį žiūrėta, kaipo iš dangaus skirtą 
čia ateit ir tarnaut Mulan’ai.

Birželio mėn. Mulan’a su savo šeima 
parvažiavo namo iš Šantung’o. Jos die- 
verys Činia lig tolei prižiūrėjo namus, o 
Sujun’a buvo tuo tarpu čia pat.

Činia bendrai buvo pusėtinai pastovus 
ir ramus vyrukas. Smulkmeningas ir re- 
gulingas savo pareigose, jis nesibodėjo 
raštinės vientisa nuoboda. Pasirašinėjo, 
kraustė, persiuntinėjo dokumentus, po
pierius iš departamento į departamentą, 
su trumpais formaliais dadėčkais, — pa
dėjo šaliai valdyt.

Jis buvo blaivus, darbingas, bet netu
rėjo kokių ypatingų gabumų. Jei būtų 
kieno stumiamas iš užpakalio, jis būtų 
dasikasęs, ko gera, gal net iki kokio mi
nistro vietai. Bet jau nebuvo jam tokių 
progų. Jo tėvas Tseng’as atlyžo nuo tų 
visų kanceliarijų, o jo uošvis Niū’s visai 
nusmuko nuo koto. Tai Činia’i tebuvo 
lemta pasilikti vidutiniu biurokratėliu.

Jo pati Sujun’a ant jo net pyko, už to
kį jo atsargumą ir teisingumą. Ji to 
neapkentė ir jį dažnai urpojo. Mat, jis 
turėjo ir keistų papročių. Būdavo išeis 
iš namų ir tuoj vėl sugrįžta pasižiūrėt, 
ar tebėra jo lietsargis kertėj pastatytas. 
Jei jis pasiųsdavo tarnaitę ko parnešt, 
tai jis atsidėjęs jai bent keturis kartus 
įsakydavo vis tą patį ir paskui paklaus
davo atkartot jo įsakymą. Arba, jau 
tarnaitei pasiėjėjus, pašaukdavo ją atgal 
ir liepdavo pasakyt, ką jis jai sakė pa
daryt. Jei norėdavo tuzino kiaušinių, tai 
jis dar persakydavo “dešimt ir du”.

Kartą, besitaisydamas pirkti milinę 
skrybėlę kartu su Sujun’a, jis perėjo iš 
vieno iki kito galo palei visą ilgąją gat
vę ir paskui vėl atgal grįžo, kol galų ga
le nusisprendė, kuri skrybėlė jam geriau 
tinka.

Sujun’a pasakė apie tai savo anytai, 
prikaišiodama jam tokią bejėgybę, bet 
motina užustojo už savo sūnų: tai kas, 
girdi,—jis visuomet buvo atsargus,— 
juk tai kur kas geriau už nieko nepai
symą. Činia, dadėjo: geriau, negu kad 
tavo brolis—daug visiems žada, o nieko 
neišpildo.

Sujun’a atsikirto, kad taip ir reikia 
ant svieto gyvent, kad draugų daug tu
rėt.

Tuoj kaip tik Mulan’a parvažiavo, tai 
jai Sniego Gėlė persakė visas “istorijas,” 
kas ir kur įvyko, jai namie nesant. Snie
go Gėlė dabar buvo vyresnė ant kitų tar
naičių. Tseng’ienė ją supažindė su vie
nu kaimo vyruku, ir jiedu apsivedė. Jos 
vyrukas buvo lėtas ir nekaip sumanus, 
bet Sniego Gėlė buvo juo patenkinta: 
toks da geresnis už kokį greituolį. Jam 
davė Tseng’ienė daržininko vietą.

Pati svarbioji “istorija” tai apie aną 
marčią, Sujun’ą. Kokia ji sukta ir šykš
ti ir netikusi. Susėda, iš nuobodumo, 
vakare su tarnaitėmis kortomis lošti. 
Tarnaitės negi drįs aplošti šeimininkę. 
Jos vis, kad ir tyčia, nusileidžia ir duo
da šeimininkei viršų. Lošia ligi vidu
nakčiui, o ryt rytą anksti mergos turi 
keltis, kuomet anoji sau drybso iki pietų. 
Ir, atsikėlus, tuoj primena, kad—tu jai
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skolinga 16 centų, ir tatai gražiai jai 
atskaito iš algos...

Aną dieną pirko Sujun’a importuoto 
atlaso. Ant rytojau .persimąstė ir iš
siuntė Sniego Gėlę sugrąžint atgal tą 
pirkinį ir atsiimt pinigus. Krautuvinin
kui nėr kas daro. Kad nenustot klijen- 
to, reikalavimą išpildė, nors tą rūbo ga
balą tegalėjo paskui kam parduot visai 
pigiai, kaipo seną atkarpą. O Sujun’a 
sau kitur nusipirko... Paskui davė siu
vėjai. jai suknelę pasiūt. Siuvėja pasiu
vo, gražiai išglaistė ir atnešė. Sujun’a 
pašniūkštinėjo ir surado dėmelę kur 
kertelėj, kur karbatkos prilipdytos. Iš- 
rėkino, išbarė siuvėją, kam ana sudergė 
jai rūbą ir pareikalavo.užmokėt už mate
riją 28 dolerius...

Ryt rytą atėjo Močou’a su A’fei’juku 
pasižiūrėt Mulan’os berniuko. Pasakė, 
kad motina Jao’ienė taip sau, kruta po 
truputį. Jai riešą paskauda prieš orą: 
Kaip ir barometras, ji nuspėja audrą ar 
pliukatą.

Kaip Lifu’s? parūpo Mulan’ai. O, jis 
dažnai būva svečiuose, — geri draugai 
su Jao’u, labai suteikia.

O kaip brolis? Tijen’as iš tikro pasi
taisė: neberūko opiumo, namo anksti 
pareina, negirtas. Tėvas, motina neatsi
džiaugia. Gal jis ir visai pasidarys “sū
niškas” sūnus. Hua’ienė jį taip patai
siusi. Motina jam surado valyvą mer
gaitę ir norėjo ją suvest su Tijen’u, bet 
anei iš tolo: jis pats sau mergą susira- 
siąs ir tarpininkų jis nereikalaująs. Jis 
labai susigretino ir laksto su Huineng’- 
aite, ta buvusia vienuole, dainininke... 
ta pačia, ką buvo susidėjusi su Tungiu’m. 
Pirmiau jis vedžiojosi su Sutan’a, Mu
lan’os mokyklos drauge, bet ją pametė, 
tai dabar Sutan’a ištekėjusi už turtingo 
keliaujančio pirklio, jau pagyvenusio ir 
išpurtusio, bet turtingo, kokio tai Uang

Sutan’a nesidžiaugia. Namie ji buvo 
atkari, maištinga, “pernelyg jau moder
niška.” Mokyklą išėjusi, persikraustė į 
Pekiną. Jos brolis Sutung’as, medicinos 
studentas, ją barė ir bandė suvaldyt, bet 
veltui. Ėjo ji, kaip aitvaras. Įžūliai 
drąsi,\ koketiška, ji ir įpuolė tam pirkliui 
į akį. Ištekėjo už jo, ir už dvejeto mė
nesių pajuto nusivylusi. Turėjo sekiot 
paskui vyrą, o tas tik neria, kaklą už
rietęs, kaip eržilas, smagurių ieškoda
mas. Jis ją ir vedė, daugiausia, kad pa
sirodyt prieš saviškius susiradęs, jauną 
šmikščią pačiukę...

Tai jiedu ilgai nesugyvens, galvojo 
Mulan’a: turės skirtis. Tą pačią dieną 
po pietų atbėgo Jao’u tarnaitė uždususi 
ir pranešė baisią nelaimę: nukrito Ti
jen’as nuo pasibaidžiusios kumelės ir ar
ti mirties, merdi, sudaužytas visas.

Greitųjų Mulan’a paliko Auksuotąją 
Šilkinę prie vaikų ir išsiskubino pas tė
vus, sakė, kad ir Sunia pribūtų.

Tijen’as tik kad pradėjo atsipeikėti ir 
dejavo iš skausmo. Tapo perkeltas į li
goninę ir jį prižiūrėjo Sutan’os brolis 
Sutung’as. Tijen’as jojęs ant uvėrios 
kumelės miesto pakrašty. Kumelys ją 
užuodęs ir pradėjęs vytis paskui kume
lę. Tijen’as nebegalėjo jos suvaldyt. 
Kad davė galva į medžio šaką ir nusiri
to paskersai kelią. Koks tai kaimietis 
atavežė jį namo. Daktaras sakė, -jam 
pritrenktos smagenos ir-sudėtingai su
laužyta dešinė ranka ir koja, viduriai 
kraujais paplūdę. Dėl sukrėtimo ope
racijos daryt jam' nebuvo galima.

Tėvas giliai buvo paveiktas, o kai mo? 
tina tai ir nuo lovos neatsitraukė ir ty
liai verkė. Truputį atsigaivaliojęs, varg
šelis pasigedo Hua’ienės. Ji tuoj pribu
vo, nes jai jau buvo duota žinia. Tijen’as 
vos girdimu balsu ištarė:—Tėvel, mama, 
aš kaltas... aš nebuvau... geras sūnus. 
Tegul Linksmoji Giesmė... tvirtai pri
žiūri mano Poja... kad jis būtų geresnis 
už mane... Hua’ienė mano tikra drau-

Da lūpos krutėjo, bet jau be žado, ir 
stiklinės akys užsimerkė.

Tą vakarą Mulan’a su Močou’a išgir
do tėvą ištariant keistą potėmį: Gerai, 
kad jis numirė nevėdęs.

(Daugiau bus)

rengimus ir paremti Lietuvoš 
žmonoj

Renkame drabužius, čeve- 
rykus. Jau turime nemažai su
rinkę, bet prašome:; kas turi
te, atneškite daugiau.

Drg. John Rudmanas tame 
parengime rinko aukas dėl 
Laisvės bazaro ant blankos. 
Neteko sužinoti, kiek surinko.

M. Antanuk.

Bridgeport, Conn.
Bridgeporta,

darbininku

Lawrence, Mass.

žodį kitą, kas 
Miliauskų pa- 
žmonems. Ku- 
ėme dalyvumą

Pagerbti Veikėjai; Paremta 
Lietuvos nuo Karo Nukentė

jusi Liaudis

Vasario 23 d., Liet. Namo 
B-vės patalpose, įvyko jau an
tras iš eilės dėl Lietuvos žmo
nių naudos parengimas. Bet 
šis buvo skirtingas nuo pirmo
jo. šis antrasis parengimas 
buvo skaiflingesnis publika. 
Matyt, kad žmonės įvertina 
tokius parengimus ir atjaučia 
Lietuvos žmones, kuriems rei
kalinga medžiaginė pagalba.

Susirinkome į B-vės kliub- 
ruimį, nieko nežinodami, kad 
tai bus pagerbti ir mūsų seni 
veikėjai šiame parengime. O 
jau parengimo komisija prie 
visko buvo prisireiTgusi. Kaip 
tik pasirodė draugai Juozas ir 
Amilija Miljauskai, lydimi jų
jų sūnaus Bill’o, tuojau pasi
gedo balsai: “Surprize.” Drg. 
Miliauskams sukako 10-tis 
metų, kaip vedę. Tai buvo pa
gerbti, kaipo jubiliejantai ir 
kartu už jųjų veikimą orga
nizacijose, o ypatingai dabar 
Lietuvos žmonių gelbėjimo 
reikale. Visur drg. Miliauskai 
pirmutiniai: rinkime, taisyme 
drapanų ir jųjų pakavime bei 
išsiuntime į Centrą.

Draugai, kurie buvo susi
rinkę į pagerbimo* “parę,” bu
vo iššaukti per drg. Evą Rud- 
manienę tarti 
liečia draugų 
galbą Lietuvos 
rie tik draugai
kalbėti, visi linkėjo Miliaus
kams laimės jųjų gyvenime ir 
tvirtos sveikatos darbuotis 
darbininkų judėjime ir rėmi
me Lietuvos žmonių. Nekurie 
draugai palietė plačiau ir apie 
Lietuvos žmonių vargus, kovas 
ir tuos lietuvius, kurie nere
mia lietuvius nuo karo nuken
tėjusius Lietuvoje, bet remia 
bėglius fašistus ir kitokius Lie
tuvos darbo žmonių engėjus. 
Beje, buvo įteikta drg. J. &' 
A. Miliauskams dovana nuo 
visų. dalyvavusių “parėjo” 
draugų. Atskirą dovaną įteikė, 
tai A. Miliauskienės sesutė V. 
Kalentienė iš Gardner, Mass., 
kuri buvo atvykusi į sesutes 
“parę.”

Atjausdami Lietuvos žmo
nes, o pasmerkdami fašistus, 
suaukojome $80.

Aukojo sekami draugai ir 
draugės:
* Bronė Vaikevičienė $25.

J. & A. Miliauskai $10.
Po 

ir O. 
čiai.

Po 
ir M. 
Mr. ir Mrs. Reid, J. ir Eva 
Rudmanai, V. ir M. Bekšai ir 
Peter Vikšris. *

Po $1: V. Miller (bridže- 
portiętis), K. Mastauskienė, L 
Cutis, J. Didjun, J. ir A. Pet
kai, A. šoliūnienė, J. Latvis, 
J. Alešūnas, Al. Garbačiaus
kas, M. Linevičienė, L. Sa
dauskienė, J. Kunca, A. Mil
ler, S. Mason, V. Kalantienč iš 
Gardner, Mass.

Po 50c: O. Čirvinskiene ir 
F. Aleksa.

Surinktus pinigus laikęsi ko
mitetas ir kada jau turėsime 
daugiau surinkę, tai tuomet 
apkalbėsime, ką už ’ juos nu
pirkti.

Tokie panašūs parengimai 
bus šaukiami ir ateityje ir 
tam pačiam tikslui.

Komitetas kviečia geros va
lios lietuvius atsilankyti į pa-

įvairūs Nuotikiai
Kalbant apie 

galima paminėti tiek : kuone 
pusė Bridgeport©
streikuoja; kiti jau streikuoja 
kelintas mėnesis. Bridgeporte 
pakėlimo algų darbininkams 
didesnio, kaip 15 centų į va
landą, berods, dar nebuvo. Ta
čiau bent tiek gerai, kad čia 
policininkai buožėmis žmonių 
nemuša. Gal būt, tai priklauso 
nuo miesto majoro. Mūsų dirb
tuve pakėlė darbininkams al
gas ant 10 nuošimčių. Geriau, 
negu nieko.

Nauji, žvilganti automobi
liai jau papuošti stovi languo
se, bet dar jų negalima pirkti.

Kiekvieną dieną Bridgepor
te gali matyti ilgą liniją be
stovinčių žmonių. Kai kada į 
stovi eilėse laukdami mote-i 
riškų pančiakų, kai kada 
sviesto, kai kada vyriškų 
marškinių, kai kada vaikams 
trimis ratais vežimėlių.

Vienas pagyvenęs jaunikai
tis, kurio pavardė prasideda 
su raide B, pusėtinai patrau
kęs įvairaus “skystimo,” parė
jęs namo nuvirto ant lovos, 
įsisuko baltose paklodėse ir 
vaitojo galvos skaudėjimu. 
Tuo tarpu viršuj gyvenanti 
lenkų porelė laukėsi naujagi
mio. Jie skubiai pašaukė li- 
gonvežimį. Ligonvežimis pri
buvo greit. Bet atvažiavusieji, 
radę apačioj duris atdaras, 
pamatė paklodėse žmogų be
dejuojantį — pasigriebė ir nu- 

I gabeno į švento Vincento li
goninę. Tam “jaunikaičiui,” 
kad per biskį būtų padarę 
operaciją ant “apendicito.” O 
ta nelaiminga lenkų porelė, 
nebesulaukus 1 i g o n v ežimio, 
pasišaukė ant greitųjų polici
ninką ir, policininkui patar
naujant, gimė “ateities žie
das.” Tik po kiek laiko paaiš
kėjo šis nelemtas nesusiprati
mas. Dzūkelis.

Pasirašė Kontraktą su Unija
Lawrence Woolen kompani

ja pasirašė kontraktą su teks
tiles darbininkų unija (CIO).

ši kompanija maža, bet pu
sėtinai buvo bėdos su ja. Kom
panija visokiais būdais stengė
si nędaleisti unijas dirbtuvei!. 
Visaip baugino darbininkus. 
Ir atleisdavo iš darbo, kuriuos 
nutėmijo kalbant už uniją. 
Turėjo savo šnipus, kurie 
klausydavosi darbininkų kal
bų ir pranešdavo bosams. Pa-. 
gabaus kompanija tapo pri-: 
spirta pasirašyti kontraktą su ; 
unija ir pripažinti uniją dirb-Į 
tuvėje. Dabar, kurie 'darbinin
kai neįsirašys į uniją bėgyj 30 
dienų, tai bus atleisti iš darbo.

Štai kitas kompanijos ma-1 
nevras. Kompahija pasirinko 
sau ištikimus darbininkus ir1

ir pamatyti, kaip naciai ir na
cių pritarėjai lietuviai baisiai 
nusidėjo prieš Lietuvos žmo
nes. Daugelis tų Vokietijon 
pabėgusių lietuvių gelbėjo 
Hitleriui žudyti Lietuvos žmo
nes. O dabar čia lietuviai kry
žiokai deda visas pastangas, 
kad jiems pagelbėti Vokieti
joj. Jie gelbsti pabėgėlius, 
bet Lietuvos žmonėms jie ne
nori duoti jokios pagalbos. Tik 
vienas komitetas, tai „Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas, 
rūpinasi šelpimu Lietuvos žmo
nių. Tas komitetas jau pasiun
tė Lietuvon 10 siuntinių dra- 

įbužių ir kitokių reikmenų.
Kurie turite atliekamų dra- 

Į panų, duokite žinoti vietiniam 
Lietuvai 
Komitetui, 
bus dėkingi 
n as.

Bus
Kovo 24 

i puikus

Pagalbos Teikimo
Lietuvos žmonės 
jums už drapa-

-M

Koncertas 
d. bus didelis ir

,_____ koncertas, Lietuvių
liepė prisirašyti į uniją, nueiti;Ukėsų Kliube> 41 Berkely St. 
į unijos susirinkimą ir vieni i pug ^vrnįu armonistų, daini- 
kitus perstatyti į_ valdybas, ninkiy ir \itokių artistų. Tai 
kad kompanija galėtų geriau vienas iš .didžiausių kon- 
susikaibėti su unijos valdybos: cerįu Lawrence lietuvių isto- 
na™is;......................................... j rijoj.

Kurie buvote keli mėne
siai atgal atsilankę pamatyti R 
operetę “Kada Kaimas Nemie- 

;ga,” visi buvote užganėdinti ir 
smagiai laiką praleidote.

Taigi tie, kurie ateisite į šį 
(koncertą, būsite patenkinti ir 
smagiai laiką praleisite. Nuo 
koncerto visas pelnas eis dėl 
pagalbos Lietuvos žmonėms.

Lawrence ‘ir apylinkės lietu
viai, nepamirškite ateiti į kon
certą, kovo 24 d., 2 vai. po 
pietų. Būkite visi laiku.

S. Penkauskas.

nariais.
Pakeliant algas, kompanija 

pareiškė, kad ji pakelia algas 
pirma, negu unija reikalaus.

ši kompanija mokėjo mažės 
nes algas, negu mokama kito
se dirbtuvėse.

Išžudė Daug Lietuviu
Skaitau vietinį laikraštį “The 

Evening Tribune?’' Uždėta 
antgalvis: “Lithuania Whole
sale Murders Exposed.” Laik
raštis rašo, kad Sovietų Są
jungos teisėjas Ivan Smirnov 
Nuremberg©, vasario 19 d., 
nurodė, jog Į 48 valandas 
gruodžio mėnesį, 1941 m., na
ciai sušaudė Kaunė 22,000 
žmonių. Kitą dieną dar 50,- 
000 žmonių sušaudė. šaudė 
vaikus, moteris, vyrus, nelais
vėn paimtus kareivius. O vo
kietis daktaras davė įsakymą, 
kad duoti nuodingą alkoholį 
gerti civiliams žmonėms.

Mūsų vietiniai kryžiokai tu- sutartis tarp Vengrijos ir 
retų tą aprašymą perskaityti! SoVietų Sąjungos.

Fašistų kandidatas į Ar
gentinos prezidentus pulk. 
Peronas vis balsais pralen
kia demokratinį kandidatą 
Tamborinį.

Budapest. —- Lygiomis 
padaryta oro susisiekimų

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

$5: V. Stadalninkas, A. 
Makuliai, J. ir S. Žukai-

$2: J. ir H. šemetąi, J.
Jakaveckai, J. Makulis, 

ir Mrs. Reid,

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reūmatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box (M»6. Newark 1. N. J.

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 gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žinp, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

&S* PAR£ Kiekvieną šeštadieni
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
ST AGO Y-5O4S

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 dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St. • 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 a

y
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War or Peace?
By JOHN LUGOS K Y

The war is over now. Victo
ry is a living simbol as death 
is to those who gave their lives 
to achieve it. Yes indeed, we 
may rest assured that we have 
been victorious in war.

But what about the peace? 
Victory means nothing when 

the spokes in the wheel of 
peace are- loose and shake. 
These spokes may well re
present each nation with the 
hub of the wheel representing 
a central body into which each 
spoke or nation enters. The rim 
of this wheel of peace acts as a 
sphere which keeps all nations 
united on a smoothly turning
procedure. But the wheel of 
peace needs an overhauling. 
Its spokes must be cleansed 
from the germ of fascism and 
hatred. Every nation seeking 
a sound peace and good will 
must see to it that their spokes 
are well cleaned and moulded 
firmly into the hub of 
wheel of peace, which is 
central point known as 
United Nations Council.

Whom does this job of weld
ing the wheel of peace fall 
upon? And who shall be res
ponsible? Who must play the 
important part in seeing that 
peace must always’ be to stay, 
and who are the ones that may 
suffer should the wheel of 
peace fall apart? Does it fall 
upon the responsibility of the 

i whose lives 
to achieve victory. . are now a sunset in life, or

We too paid a price. Some (does it fall upon our youngsters 
may argue that we were far (whose lives are as yet like the 
from the hell and torture of (sunrise of a future 
nazi and Japanese barbarism The latter is too 
because of our geographical lo- know, the former 
cation as far as the war. T^ieirience, but cannot go on for

ever. I say it is the job for nei
ther. The old ones are on their 
way out of this world, while 
the youngster has yet to learn 
that bread is the staff of life, 
and that peace on earth shall 
be a perpetual moving wheel, 
controlled by tolerance and 
good will. This job of securing 
the peace falls greatly upon the 
modern youth. The youth of to
day are voicing their opinions 
for the good of our children. It 
is our task because our young 
blood was spilled on the battle
fields against fascism to bring 
about this peace. It is not 
enough that we remember Me
morial Day as a day of respect 
and gratitude to those who died 
for1 us. They died for peace. 
Now it is our turn to make sure 
that the peace they died for 
will not be lost. Today’s youth 
knows and understands, or they 
should, that war, dissension 

joke and also time to bow our (and Fascism are the disease 
head in deepest respect and ( with which we were surround
gratitude to those who so vai- j ed, and we must let it be known 
iantly died for the price of; for our own sake and for that 
peace. They died for a better of our youngsters, that this di
world. They died for victory sease of humanity must be

• ‘ over the most barbaric enemy abolished for always.

The documents proclaiming 
peace were signed, sealed and 
'delivered.^

World War II, the costliest 
war in history in men and 
blood, is the price which we 
paid to obtain peace.

True it is, that the Allies 
won this war. Germany, Japan 
and Italy have received a most 
crushing defeat, militarily 
speaking.

But it wasn’t as easy, as it 
is to write and read about. The 
Soviet Union paid dearly in 
millions of lives. The Poles 
fought courageously, despite 
the fact that they were betray
ed on the battle grounds and 
from within by their own fas
cist leaders who left the coun
try before the Nazi invasion of 
Poland, leaving the Polish ar
mies leaderless. The Poles un
fortunately, like the French, 
were sold out by their own 
quislings who played the trump 
card with the nazis. England 
suffered, yet held out valiantly 
against the Hitlerian blitz. Chi-

• ' na, the most war-torn yet the 
most determined nation of

< peoples despite the lack of mi
litary equipment and aid from 
the outside world never gave

' up against Japanese barbarism. 
The Norwegians and the Dutch, 

.f under th nazi yoke, pressed on 
.* relentlessly, upsetting by un

derground methods, the evils 
of nazism. All nations overrun 
by Fascism paid a high price older generation

Atlantic and Pacific Oceans 
spared us from the fate which 
befell the European and Asiat
ic countries. True it is that on 
the home front we were not 
prone or subjected to to the 
nazi blitz and concentration 
camp. But we were in the thick 
of World War II. With Japan 
on one side and Germany on the 
other. Our boys saw war. They 
learned by cold hard facts what 
fascism is. They, together with 
the United Nations, saw t<^ it 

, • that this enemy had to be 
crushed. They went, they 
fought, many died, many came 
back and many more remained 
to make sure the beasts of fas
cism, the defeated will never 
rise again.

Yes indeed, it is a grand feel
ing to know that this war is 
over, with the Allies as the Vic
tors. Through victory, we 
found .time for the world to re- (

in history.

Laisvė—Liberty, Lithuanian baily

where

Trečias Puslapis

So. Boston, Mass. (Lietuvių Tauta Naujuoju Keliu

the 
the 
the

world ? 
young to 
has expe-

Today youth has yet to voice

CHICAGOS ŽINIOS
Apie Planuojamą Naują

Su gegužės pirma Chicagoje 
pradės išeidinėti anglų kalboj 

, pažangus savaitraštis.
Laikraštį leis kooperatyve 

Peoples Publishing Ass’n., 163 
N. Michigan Ave., Chicagoj. 
Nariais bus ir galės būti dar- 

| bo unijos, pažangios organiza
cijos ir kiekvienas asmuo ko
vojantis bei stovintis už de
mokratiją, pastovią taiką, tvir
tas darbo unijas, darbinin
kams žmoniškas algas, rasių 
ir tautų vienybę jr užtikrin
tą darbą visiems. Vienu žo
džiu, šis savaitraštis bus darbo

pa laiką jau sukelta. Nema
žai darbo unijų stojo Peoples 
Publishing Ass’n nariais.

Kiekvieno sąmoningo lietu
vio pareiga prisidėti prie įstei
gimo šio savhitraščio, nes iki 
šiol darbo žmonės Chicagbje 
savo spaudos neturėjo, kuri 
nuoširdžiai, be dvejojimo gin
tų jų reikalus.

Galima f prisidėti dvejopu 
būdu: tapti steigėju Peoples 
Publishing Ass’n arba garbės 
nariu. Steigėjo narystė - pa- 
liūdijimas atsieina $18.75; na
rystės certifikatas $5.

Kovo 17 d., Midland vieš- 
butyj, atsibus Peoples Publish
ing Ass’n steierėiu ir nariu su-haudies reikalų gynėjas ir jų 

spoksmanas.
To laikraščio įst'eigimui da

bar eina vajus sukėlimui $25,- 
000. Ir smagu žymėti, jog di
desnė pusė tos sumos j trum- šių steigėjo ščrą arba certifi

sirinkimas. Be kitų svarbių 
reikalų, bus apkalbama ir 
duota savaitraščiui vardas. 
Prašome visų lietuvių, pirku-

their opinion and show 
they stand at the peace confer
ences which are underway. 
There are enemies at the peace 
table today who are powerful 
enough to swing the victory of 
peace,to those who have alrea
dy lost the war, We have these 
enemies within the internatio
nal peace gardens. They are 
like worms and beetles who are 
trying to destroy the seeds of 
peace. They are the enemies of 
peace who are working in
directly for the beaten enemy 
whom we have just defeated in 
this war. Some of these enemies 
are the governing body of the 
Fascist Polish-American Cong
ress (et- Lithuanian American 
Council — editor), who boast 
patriotically of their? Americ
anism, yet are trying their 
darnest to create dissension 
among peace-welding nations.

Then we have that popular 
American newspaper whose 
editorial slogan is “no fight 
Russia, unless we are attack
ed.” These mongers are still 
finding ways to incite us to 
war No. Ill against the Soviet 
Union and to say, “We were at
tacked.”

Had our country lost between 
15 and 20 million people in this 
past war, as did the Russians, 
I’m definitely sure 
wouldn’t 
war for 
ever.

These
goons would rather see us in 
war with the Soviets than work 
for the present peace. And 
again we must pay homage to 
Mr. Willie Hearst, the great 
Fascist publisher, who teaches 
“his”' method of Americanism 
in his newspaper chain. The 
Hearst syndicate cries, “no 
freedom of the press in Russia” 
and, believe you me, they put it 
on thick. Yes, I know this is a 
free country and anyone may 
say 
yet 
per 
the
news reader to express his or 
her opinion. This same Willie 
Hearst, by the way, was men
tioned at the Nuremberg trials 
in Germany. Mr. Hearst was 
truly exposed by a leading Na
zi, now on trial, named Rosen
berg. Rosenberg put the spot-v 
light on Mr. Hearst as the man 
who allegedly “begged” Rosen
berg to submit articles of Nazi 
ideology in his American news
papers.

These are the same characters 
whose methods of selling out 
the peace for another war must 
be looked into the checked.

Of course, there are many 
others, perhaps too numerous 
to mention, and yet they pos
sess a powerful weapon of race 
hatred and other intolerances 
contrary to the efforts of peace.

... . _ t.__

Konferencija Reikale Teikimo 
Pagalbos Lietuvai

Kovp 3 d. LPT Komitetas 
buvo sušaukęs Bostono ir apy
linkės draugijų atstovų kon
ferenciją. Susirinko atstovai 
tik nuo šių draugijų: Liet. 
Moterų Kliubo, Cambridge, 
Mass., 1. deleg.; LDS 113 kp. 
1 deleg.; LDS 62 kp. 3 de'leg.; 
ALDLD 2 kp., 4 deleg.; L. P. 
Kliubo, So. Boston, 1 deleg. 
Veikiančiojo komiteto buvo 4 
nariai ir buvo 2 pavieniai. Vi
so konferenciją sudarė 16 
ypatų. Tai apgailėtinas faktas, 
kad Bostonas su apylinkėmis 
tik tokio skaitlingumo konfe
renciją tegalėjo turėti Lietu
vai pagalbos teikimo reika
le. ši konferencija įvyko kaip 
tik po praėjimo dviejų metų 
laiko nuo pirmos konferenci
jos, kad įsikūrė LPTK skyrius 
Boston, Mass.

Komiteto visi urėdai išdavė 
savo raportus, kuriuos susirin
kusieji' vieningai priėmė. Nu
tarta finansų sekretoriaus ra
portą skelbti spaudoj. Tai ten 
ir matysime rezultatus bei nu
veiktus darbus. Tik štai kas 
reikia pažymėti iš fin. sekr. 
raporto. Pagal šį didmiestį, tai 
maža grupelė dirbome tą pra
kilnų ir reikalingą darbą, bet 
gražūs vaisiai to>- mūsų darbo.

Konferencijos eiga buvo gy
va, kalbos, diskusijos buvo gy
vos, entužiastiškos. 
pasižadėjo tu o j aus 
ruošti parengimus
pinigų dėl nupirkimo 
Medicinos Institutui Vilniuje.

Vasario 24 d. Apskričių Ko
mitetai savo posedyj pravedė 
reikalavimą, kad LPTK sky
riai Massachusetts valstijoj 
bendrai surengtų pikniką Lie
tuvos pagalbos naudai.

ši 'konferencija prie to pri
jungė dar antrą klausimą, tai 
yra, kaip ir kokio didumo su
mą pasibrėšime Mass, valsti
joj sukelti dėl minimo Vilniaus 
Medicinos .Instituto? 
įpareigota ; komitetas 
Mass, valstijos visus 
skyrius f konferenciją 
mui tų. dviejų svarbių
mų. Bendrai visiems pasitarus, 
bus geresnės pasekmės valsti- 
jinio veikimo. ’ *

Konferencijai diena nuskir
ta 14 d. balandžio, 2 vai. po 
pietų, 318 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Perrėnkant šį komitetą, veik 
visi urėdai pasiliko savo vie
tose. Tik ■ iždininko J. Mastei- 
kos vieton išrinkta G. Lekas. 
Senasis dėl nesveikatos pasi
traukė.

that I 
want to have another 
many, many years, If

no fight Russia

what he pleases. But I have 
to see in any Hearst pa- 
a bit of space allocated to 
freedom of the press for a

Moterys 
stropiai 

sukėlimui 
įtaisų

katą, rengtis dalyvauti susirin
kime.

Šiomis dienomis šie vilnie
čiai pasipirko minėto būsian
čio savaitraščio’ steigėjų - pio
nierių certifikatus: Antanas 
Janutavičius, A. P. Zalkus ir 
Povilas Baltutis. Nariais pasi
žadėjo patapti: J. Pocius, J. 
Kanceris, F. Stasiukėlis, J. M. 
Kaminskas ir M. Mazūra.•

Norintieji ir išgalint! prisi
dėti vilniečiai prie įsteigimo ir 
leidimo šio savaitraščio gali 
kreiptis į Vilnies administraci
ją dėl viršuj suminėtų certifi- 
katų - paliūdijimų. •

J. M-ka.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 

darbas: pa 
savo pažįstamų, sa 

kuris dienias

nėra p< 
kalbink

čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvi!

Todėl 
šaukti 
LPTK 

aptari- 
klaubi-

Paryžius. —. Holandijos 
laivakroviai atsisako krauti 
prekes į laivus, plaukian
čius Į fašistines Ispaniją ir
Portugaliją. ________‘

(Tąsa)
“Tarybų valdžia nėra val

džia, nutrūkusi nuo liau
dies, -L atvirkščiai, ji yra 
vienintelė savo rūšies val
džia, išėjusi iš rusų liaudies 
masių ir ‘ brangi, artima 
joms. Tuo kaip tik ir pa
aiškinama ta nematyta jė
ga ir stangrumhs, kuriuos 
paprastai rodo tarybų val
džia kritiškomis ’ minutė
mis. Reikia, kad tarybų 
valdžia pasidarytų tiek pat 
brangia ir artima Rusijos 
pakraščių liaudies masėms. 
Bet tam, kad ji pasidarytų 
artima, tarybų valdžia turi 
pirmiausia pasidaryti joms 
suprantama. Dėl to būti
na, kad visi tarybiniai orga
nai pakraščiuose, teismai, 
administracija/ ūkio orga
nai, betarpiškos valdžios or
ganai (o taip pat partijos 
organai) (būtų kiek galima 
sudaromi iš vietinių žmo
nių, žinančių vietos gyven
tojų buitį, papročius, kalbą, 
kad prie šių institutų būtų 
pritraukiami visi geriausieji 
žmonės iš čiabuvių liaudies 
masių, kad vietinės darbo 
masės įsitrauktų į visas ša
lies valdymo sritis, įskiriant 
ir karinių formuočių sritį, 
kad masės matytų, jog ta
rybų valdžia ir jos organai 
yra jų pačių pastangų rei
kalas, jų svajonių įsikūniji
mas. Tik tokiir keliu gali
ma sukurti nesugriaunamą 
dvasinį ryšį tarp masių ir 
valdžios, tik tokiu keliu ga
lima padaryti tarybų val
džią suprantamą ir artimą 
pakraščių darbo ma
sėms.”*)

Tai ne deklaracija, o di
rektyva, įstatymas kiekvie
nam komunistui, tarybi
niam darbuotojui, specialis
tui, dirbančiam sąjunginėje 
respublikoje.
; Didžiulis . mūsų partijos 
darbas kuriant ir stiprinant 
daugiatautę valstybę, buvo 
apvainikuotas visišku pasi
sekimu. Apie tai, draugas 
Stalinas kalbėjo:

“Nebuvimas eksploatato
rių klasių, esančių pagrin
diniais tarpnacijinių pešty
nių organizatoriais; nebuvi
mas eksploatacijos, kulti
vuojančios savitarpinį nepa
sitikėjimą ir kurstančios 
nacionalistines aistras; bu
vimas prie valdžios darbi
ninku klasės, esančios kiek- 
vieno pavergimo priešu ir 
ištikimu internacionalizmo

*Stalinas. “Marksizmas ir tauti
nis kolonijinis klausimas.“ 1935 m. 
leidimas. Straipsnis “Tarybų val
džios politika tautiniu klausimu Ru- 
sijoje,’’ psl. 61-62.______

Smirdi čionai ūt čia bus buvęs streiklaužių piknikas.

M. I. Kalininas tiškas refleksas, kada ji 
prisimena praeitį. Bet Lie
tuvos darbininkai, vargin
gieji valstiečiai, inteligenti
ja, manau, dar gerai atsi
mena tą baisų susirūpini
mą ir supranta, kaip nai
kinančiai jis veikia žmogų. 
Juk ne dėl saldaus gyveni
mo tėvynėje tūkstančiai lie
tuvių kasmet bėgdavo ieš
koti duonos į tolimuosius 
kraštus. Ir kas nesupran
ta, kaip graudu skirtis su 
tėvyne ?...

Lietuvai šiandien reika
lingi tūkstančiai darbinin
kų. Galima su tikrumu pa
sakyti, kad darbu, vadinasi,

idėjų nešėju'; faktinis savi
tarpinės tautų pagalbos 
įvykdymas visose ūkinio' ir 
visuomeninio gyvenimo sri
tyse; pagaliau, TSRS tautų 
nacionalinės kultūros, tauti
nės savo forma, socialisti
nės savo turiniu, suklestė
jimas, — visi tie, ir panašūs 
į juos veiksniai privedė prie 
to, kad pagrindiniai pasi
keitė TSRS tautų veidas, 
dingo jose savitarpinio ne
pasitikėjimo jausmas, išsi
vys t ė jose savitarpinės 
draugystės jausmas, ir su
sitvarkė, tokiu būdu, tikras 
broliškas tautų bendradar-' ir duona, dabar tarybinėje 
biavimas vieningos sujungi- Santvarkoje lietuvių tauta 
nės valstybės sistemoje.

Rezultate mes dabar tu
rime pilnutiniai susidėjusią 
ir išlaikiusią visus bandy
mus daugiatautę socialisti
nę valstybę, kurios tvirtu- 
mui galėtų pavydėti bet ku- įbaudies inteligentija, 
ri tautinė valstybe bet ku- esant aukštam idėjiniam in- 
rioje pasaulio dalyje.”**) j ” j ’ •*

Didžiojo Tėvynės karo 
metais didžiuliuose bandy
muose buvo patikrinta Ta
rybų Sąjungos tautų susi
jungimo jėga lenininės sta
lininės politikos pagrindu. 
Karas su fašistine Vokieti
ja ir jos satelitais vaizdin
gai parodė, kaip brangi Ta
rybų Sąjunga kiekvienai są
junginei tarybinei respubli
kai. Priešas užėmė visą 
Lietuvą ir nuėjo toli Už jos 
ribų į Rytus. Atrodė, kraš
tas žuvo po vokiškųjų fašis
tų batu. Bet toli nuo Lietu
vos sienų, prie Oriolo, visa- 
s ą j u n g inėje Raudonojoje 
Armijoje kovėsi lietuvių di
vizija. O Tarybų Sąjungos 
sostinėje — Maskvoje buvo 
Lietuvos vyriausybė, kuri 
ragino ir organizavo, kiek 
tai buvo galima, Lietuvos 
viduje sugebančias kovoti 
jėgas.

Kiek betriukšmavo vokie
čių arnpjos būgnai, kiek be
sistengė fašistinė propagan
da iškraipyti tikrąją padėtį 
frontuose ir tarybinių armi
jų užnugaryje, kokius žiau
rumus bepavaTtojo gesta
pas .prieš tarybinius patrio
tus; lietuvių tauta girdėjo 
ir matė, kad vykstą žiauri 
kova dėl jos išvadavimo. 
Tai, be abejo, skiepijo jai 
didesnį tikrumą dėl perga
lės, įkvėpė partizanus jų ne
lengvame ir drąsiame kare, 
tolimame priešo užnugary
je, o jų didvyriškieji veiks
mai, savo eile, kėlė liaudies 
dvasią ir moralinius jaus
mus. Marijos Melnikai tės, 
Urbonavičiaus (Kurmelio), 
Apyvalos, Vlado Barono, 
Jacenevičiaus, Motiekos ir 
kitų pavardės šlovingos ne 
tik pačios savaime, bet ir 
dėl to, kad jose rado savo 
įsikūnijimą geriausios lietu
vių tautos tradicijos, jos 
didvyriškumas ir begalinė 
ištikimybė savo tėvynei.

Karas pasibaigė. Lietu
vos, kaip lygiateisio Tary
bų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos nario, nepriklau
somybė užtikrinta. Ką gi 
gavo lietuvių tauta medžia
giniu atžvilgiu? Dabar vi
same pasaulyje, neišski
riant turtingiausių šalių, 
milijonai žmonių susirūpi
nę vienu klausimu — ar tu
rės jie darbo? Klausimas 
ne tuščias, nes darbas reiš
kia — ar turės jie duonos? 
Tarybiniai žmonės tokio su
sirūpinimo visiškai nežino. 
Ir tik senesniojoje kartoje 
kai kada pasireiškia savo-

**Stalinas. “Leninizmo klausimai“ 
XI laida, 1945 m. leidimas, straips
nis “Dėl TSR Sąjungos Konstituci
jos projekto,“ pranešimas nepapras
tajame . VIII Visasąjunginiam tary
bų suvažiavime 1936 m. lapkričio 
mėn. 25 d., psl. 513-514.

visuomet bus aprūpinta. In
teligentijos taip pat daug 
reikia. Ir lietuvių tauta tu
ri su meile ją ugdyti iš sa
vo gelmių, kad būtų savoji, 
gausi, kvalifikuota, lietuvių 

. Tik

teligentijos išsivystymui iš
ryškėja geriausieji tautiniai 
tautos bruožai.

Toliau, imkime tautos 
darbo visumoje efektyvu
mą. Kapitalistinių šalių val
stybiniai veikėjai, pramoni
ninkai, žurnalistai nuolat 
ragina kelti darbo našumą, 
kaip šalies gerovės pagrin
dą. Tuo neatsiliko ir fašis
tinė Lietuvos vyriausybė. 
Tačiau tos vyriausybės vyk
domos politikos sąlygomis, 
Lietuvos ekonomikos pri
klausomumo nuo Vokietijos 
sąlygomis, — darbo efekty
vumo padidinimo ribos bu
vo labai siauros, ir tas pats 
padidinimas buvo nukreip
tas į dar didesnę darbo 
žmonių eksploataciją. Eko
nominė Lietuvos raida tu
rėjo ir grynąi objektyvius 
apribojimus: nedidelė šalies 

i teritorija, pagrindinių ga
mybos elementų — ‘anglies, 
geležies ir bendrai vertin
gų rūdų nebuvimas, jos vy
raujantis agrarinis pobūdis. 
Visa tai lyg natūraliai nu
lėmė ir Lietuvos pramonės 
atsilikimą ir, kas skaudžiau-. 
šia, perspektyvų ateityje 
nebuvimą.

Įstodama į Tarybų Są
jungą lietuvių tauta iš pa
grindų pakeitė ir ekonomi
nę savo šalies padėtį. Iš Vo
kietijos priedėlio, iš Euro
pos užkampio, Lietuva ga
vo neribotą galimybę pa
virsti pažangia, aukštai iš
vystyta tautine respublika, 
kaip lygiateisis didžiosios 
Sąjungos narys. Dabar jos 
ūkis kursis naujais pagrin
dais. Pramonės struktūra 
pasikeis, ji įgis atitinkantį 
šių laikų pažangią techniką 
pobūdį. Ji dabar užtikrinta 
galinga žaliavos baze ir ne
ribota rinka savo produkci
jai realizuoti, 
tyvių kliūčių 
lizacijai ir, 
efektyvumui, 
gerovės pagrindui, kelti.

(Daugiau bus)

Nėra, objek- 
darbo specia- 
vadinasi, jo 
kaip tautos

DIENRAŠČIO

LAISVES

PIKNIKAS
įvyks

Birž. 30 June
19 4 6.

KLASHUS

CLINTON PARK
MASPETH, N. Y.
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Nenori, kad Paskola Anglijai 
Bitty prieš Sovietus Elizabeth, N. J

W a s h i n gton. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų vice-pre
zidentas Henry A. Wallace, 
dabartinis prekybos sekre
torius, sakė kongresinei ko
misijai, kad jis priešintųsi 
davimui Anglijai 
jeigu ta paskola 
masis žingsnis į 
Amerikos karinę 
prieš Sovietus.

Iš LDP Kliubo Veikimo

. ............. ■**■———■ i.... . .................. „a................................................  i ............................... ..................................................■............................................ i—......... .

SKAITLINGA IR AUKOMIS GAUSI OHIO 
LIET. ORGANIZACIJŲ KONFERENCIJA

paskolos, 
būtų pir- 
Anglijos- 
santarvę

PREMJERAS GHAVAM 
JUOKIASI

Kovo 3 d. kliubas laikė mė
nesinį susirinkimą. Nariais bu
vo skaitlingas. Taipgi buvo' 
brandus tarimais.

v . / » Z"

Čia keletas tarimų verta pa
žymėti. Nutarta laikyti tarp-1 
savines diskusijas įvairiais bė
gamais klausimais, kliube, sek
madienių rytais. Turėtume, 
draugai, lankytis į diskusijas 

savo nuomonę. Mes 
daug galėsime

Iran, Teheran. — Irano 
premjeras Ghavam tik su 
pašaipa nusijuokė iš pa
skleistų gandų, būk jo de
rybose Maskvoj Sovietai 
reikalavę pervest jiems 
šiaurinę Irano provinciją 
Azerbaidžaną. Tokio reika
lavimo visai nebuvo.

geras tarimas, 
dienraštį Laisvę

iš-

tai

do-

NEPRIIMTINAS INDO
NEZIJAI SIŪLYMAS

Batavia, Java. — Indo
nezijos premjeras Sjahrir 
žadėjo atmest anglų - ho- 
landų pasiūlymą, kad Indo
nezija pasilikt kaip savi- 
valdiškas kraštas Holandi; 
jos valstybėje, o toliau ka
da holandai duosią Indone
zijai visišką nepriklausomy
bę.

Washington. — Laivynas 
reikalauja $1,035,000 savo 
šnipams.

ir išreikšti 
tuo būdu 
mokti.

Antras 
pasveikint
metų sukaktuvėmis su 15 
i erių.

Trečias tarimas, tai sureng
ti parengimą sušelpimui drau
go, kuris jau septyni mėnesiai 
serga ir dar gerokas laikas 
ims iki galutinai pasveiks. Pa
rengimas įvyks 16 d. kovo, va
kare, kiiubo patalpoj, 408 
Court St. Įžanga $1.25. Už tai 
atsilankiusieji gaus dykai alų 
ir užkandžius. Draugai prašo
mi atsilankyti skaitlingai, kad 
būtų galima padaryti pelno.

Komisija išdavė raportą iš 
perstatymo operetės “Kada 
Kaimas Nemiega.” Parengi
mas gerai pavyko. Aido Cho
ras gerai lošė. Publikos buvo 
pilna svetainė ir padaryta ne
mažai pelno. Drauga\ labai 
dėkingi Aido Chorui. Už tai, 
mano manymu, mes Elizabe- 
the turėtume surengti kokį 
nors didelį parengimą Aido 
Choro naudai.

CLEVELAND, OHIO
Kovo 3-čią dieną, White 

Eagle Hall, įvyko Ohio demo
kratinių lietuvių organizacijų 
konferencija dėl teikimo para
mos Lietuvai.

Konferencijoj dalyvavo per 
šimtą . atstovų nu' oorganizaėi- 
jų. Gerai buvo atstovauta Ak- 
rono lietuvių organizacijos. 
Buvo atstovai iš Youngstown, 
Bedford ir Middlefield lietu
vių ūkininkų. ■,

Atidarant konferenciją pra
kalbą pasakė Mažanskas, Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo vice-prezidentas. Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto, 
Ohio Skyriaus, pirmininkas J. 
žebrys pasakė prakalbą. Tvar
kos vedėju liko išrinktas Ma- 
disonas iš Youngstown, sekre
torium D. Petrauskas.

Centralinio 
Ji nurodė,

dalykų.

P. Taras.

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

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

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

2. Balanced Brand Vitamin B-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.

Duodant komitetui atskaitą 
iš savo darbų, pirmininkas 
pažymėjo, jog kaip kurie ko
miteto nariai, vietoj visus pi
nigus priduoti iš organizacijų 
į komitetą, tai pasiuntė sta
čiai į Centralinį Komitetą, ži
noma, aukos pasiekė vietą, bet 
jau mūsų komitetas negavo už 
tai kredito. Jis sakė, būtų ge
riau, kad visos aukos eitų per 
komiteto iždininko rankas, tai 
būtų galima geriau raportai 
prirengti, kiek Ohio lietuviai 
prisideda prie šio taip didelio 
darbo.

Aptarus drapanų rinkimo ir 
siuntimo reikalus, buvo jau 
laikas užkandžiui. Rūpestin
gos gaspadinės turėjo paren
gusios pietus. Pietūs buvo ska
niai pataisyti ir iš gero mais
to.

Laike užkandžių keletas 
veikėjų tarė žodį kitą. Už pie
tus užsimokėjo savanoriai.

Buvo dikčiai pasveikinimų, 
su aukomis, bet neteko man 
užsirašyti. Manau, kad valdy
ba patieks raportą apie au
kas ir kiek pilnai delegatų da
lyvavo.

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
kusi protavimą arba neveiklius 
tik $7.75.

Vitaminus siunčiame paštu į 
išlaidas.

Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu- 
lytiškus .organus; už 16 oz. bonka (pint),

visus, kitus miestus ir apmokame pašto

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

ROBERT LITTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

| Tet ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS

iRMaai

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ 

Biblija, su 379 paveikslais ...............
Patarėjas Vyrams ir Moterims apie 

Šeimyniškų Gyvenimą hei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ...........

Raginis, Gražios pasakos ................
Džian Bambos spyčiai ir ar žmogus 

pareina iš menkes ......................
Dainų Knyga, apie 110 dainų .........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? ................................
Laime ir Planetos ..............................
Oficicrius ir Kareivis ........................
Naujas Savizrolas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, hu visų planetų pa
veikslais ...................................... ............
Detroite Lietuvių Byla už Muštynes 

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

Gyvenimas ir Darbai ...?...............
Duktė Marių, graži apysaka ...........
Duktė Gyvena Pūstynėje ..................
Burykla ir Burtininkas ..................
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .........
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi. savo laimes, turtus ir slapty
bes, nuo tavęs paslėptas .............

Sapnas Marijos Alyvų Kalne .........
Karvės Nauda ir Sūrių Padarymai 
Sapnų Knyga, su paveikslais, apda

ryta ...................................................
Kapitonas Velnias, 400 pusi...............
Istorija Seno ir Naujo {statymo, 

su paveikslais ................................
Paparčio Žiedas, kada ir kur j| ga

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

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Lengvas Būdas Išmokti Anglų Kal

bos be kito pagclbos ...... Ų.-......
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 

350 įvairių žolių, nuo kokių ligų 
jos yra ir kur galima geuti ...

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

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

vietoj randasi ir kaip kankina .... 
Stebuklingas Zcrkolas ..........................
Dvarinė Pana ......................... ..............
Ragana ir Jonas Keliauninkas .......... 
Keliautojai į šv. žemę, Jcruzolitną 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai ..........  ■
Trys Užkeiktos Karalaitės .................
Geri Pamokinimai ir Juokų Vežimas 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo

kingų šposų ....................................
ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nuo I’apučkų ant Burnos ir kitokių 
odos išbėrimų .... ...... (...-.................

Nuo Vencriškų ir Vėžio Ligų .........
Mestis nuo bile kokio Niežulio, Pal- 

lių. Vėžio, Rožės ir 1.1...............
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. 
Nervų ir nuo Sutukimo, po ...............
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ...........
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio .....
Vyriškumo Pataisymai ....... ..;............
Moterų Mėnesinių Reguliatorius .......
Vidurių Liuosuotojas ..........................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapin

ti lovoj, po .. .......... ,...............
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay Fever- 
Nuo nemalonaus kvapo ...... ................
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ..... .
Nuo romatiškų sausgėlų ..................
Plaukų augintojas, prašąįina pleis

kanas ......  *............................
Palangos Trcjank*. stambios šaknys 
Nuo vėžio ligos ir Jos kraujo už- 
‘ teršimo ........................... i...........

Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) ..... .
Mostls, nuo vėžio, niežulio, rožės, ap

degintų, nubrūžljlttių, įsikirtimų ir 
taip toliau ....................... ....... ........

Norintieji įsigyti blle vieną iš virš i 
knygų ar žolių rašykite sekamu antrašu:

M. ŽUĘAITIS
884 Dean St>.SpewrpQrt»JN..X_.

$2.25

$2.50
35c

35c
75c

$1.50 
25c 
15c 
50c

40c

35c
35c

30c 
25c 
25c 
35c 
35c

75c 
15c 
25c

$1.25
$1.25

25c

20c
35c

35c

25c

$1.00

25c

30c
25c
25c
25c
25c

30c
25c
15c

30c

$1.25
$1.25

$1.25 
$1.00 
. 85c 

60c 
60b 
85c 
60c 
60c

60c
85c
85c
85c
30c

60c
60c

$1.25
85c

$2.25
minėtų

■■ ■

Penkias Puslapi!
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REIKALINGI!•0

(66)

(63)

KRISLAI

KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ

893 SEAVIEW AVE
Arti Stratford Ave

BRIDGEPORT, CONN

The Stanley Works

APVALYTOJAI
PRANEŠIMAI PATYRUSIOS

OPERATORES

(62)

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBES

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

(67)

AR

(63)

(67)

(62)

(61)

(«O

MALE and FEMALE 
VYRAI iv MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Richlandtown, Pa.
TEL. RICHLANDTOWN 156

COTTON WASH DRESSES
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Patyrę prie catering Ha.ll 

GERA ALGA, PRISIDEDA TIPAI
Turi Nakvoti ant vietos.

IMPERIAL MANSION
1657—78TH ST., BROOKLYN.

SKAMBINKITE BEACHVIEW 2-9077
BENSONHURST 6-1470

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

OPERATORIAI 
PRIE BLOUSĖS '

Turi būt patyrę
Dirbti prie Singer .Mašinų. .

Sekšinų darbas. •'
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
LONG ISLAND PRETTY TOGS

1184-G BROADWAY, HEWITT, L. I.
FRANKLIN 404

OPERATORIAI
Puritan

Union Lockstitch 
Singer Flat Bed Mašinos 

Odos Dirbiniai. Nuolatinis Darbas
BENLEE SPORTING 

GOODS MFG. CO.
18 EAST 18TH ST., N. Y. 0.

REIKIA CASTERS
Patyrusių Prie Lempų 

Nuolatinis Darbas
Gera Alga

HORO-LITE
104 SOUTH 4TH STREET 

BROOKLYN.
EVERGREEN 8-3064

MERGINOS—MOTERYS
PAKAVIMUI MAKARONŲ 
GERA PRADŽIAI ALGA 

Proga Pakilimams 
NUOLATINIS DARBAS

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

BROOKLYN, N. Y.

RANKINIAI SIUVĖJAI
Patyrę 

GEROS ALGOS.
KREIPKITĖS

RUBIN TRIMMING WORKS 
968 NEWARK AVE. 
ELEVATOR NO. 4, 
ELIZABETH, N. J.
. («$)

NAMŲ DARBININKfi-VIRĖJA
Tokia, kuri įvertina gerus namus, mes siū
lome darbą linksmoje apylinkėje. Guolis ant 
vietos ar kitur. Atskiras kambarys ir mau
dynė tai, kuri pasirinktų gyvbnti ant vietos.

Gera alga tinkamai y patai.
Saukite TRAFALGAR 7-4718 

Rytais ar Vakarais Po 6-šių.
(64)

HELP WANTED—MALE 
? REIKALINGI VYRAI
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MOKYTOJAI

į reikalą
dėl Vėžio
Ji sakė, 

reikia su-

Popietine j sesijoj daugiau
sia kalbėta apie prisidėjimą su 
aukomis dėl įsteigimo Vėžio 
Ligos Tyrimui Instituto Vil
niuje. Visų laukta viešnia, drg. 
Petrikienė pribuvo apie pie
tus. Konferencijoj mačiau ir 
F. Abeką, bet jis čia neseniai 
kalbėjo, tai pasimatęs su vei
kėjais išvyko į namus. Susto
jo pakeliui iš Pittsburgho į 
Chicagą.

Drg. Petrikienė patiekė pla
tų raportą apie Lietuvai Pa
galbos Teikimo 
Komiteto veiklą, 
kad yra išsiųsta į 
bai daug ir puikių

Ji ragino nepirkti paskirai 
kolonijose daiktų, nes taip 
brangiau lėšuoja. Centralinis 
komitetas perka iš ^didelių fir
mų ir didelėm partijom, tai 
taip daugiau gauna.

Kalbėtoja nurodė 
pradėti rinkti aukas 
Instituto Vilniuje, 
kad tam mažiausia
kelti $35,000. Komiteto atsto
vas, kuris šiuo laiku > lankosi 
Tarybų Lietuvoje, Antanas 
Bimba jau grįžta atgal. Jis, 
sakė, bus apie 20 šio mėnesio 
namieje. Tuomet bus dar la
biau paspartinta aukų rinki
mas minimam Vilniaus institu
tui.

Po ilgų diskusijų buvo pa
skaityta rezoliucija. Nusitarta 
stengtis sukelti $2,000 *dėl in
stituto.

Keletas konferencijos daly
vių jau aukojo po $25. Jų pa
vardes paskelbs komitetas.

Priimta rezoliucija, reika
laujanti panaikinti smetoninės 
valdžios atstovo P. žadeikio 
pripažinimą, reikalauta iš Ka
ro Fondo neduoti pinigų kun. 
Končiaus fondui, nes jis Lie
tuvos 
d rasis 
čiaus) 
vusius
pabėgėlius.

Taipgi priimta rezoliucijos 
už Nacionalį Sveikatos Bilių 
ir priimta rezoliucija prieš Ca
se streikų ir unijų laužymo bi
lių.

Vakare buvo šaunus koncer
tas. Bet man koncerte neteko 
dalyvauti, nes turėjome išvyk- 

namus.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Ir po gerą pluoštą duoklių 

prisiuntė: 37 kpf, Lawrence, 
sekr. C. Gradeckas; 47 kp., 
Montreal, sekr. A. Morkevi- 
čius; 52 kp., Detroit, sekr. J. t 
Danta; 63 kp., Bridgeport, 
sekr. A. Jocis; 104 kp., Chi
cago, sekr. K. Guzevičienė; 
155 k p., Worcester, sekr. H. 
Janulienė; 162 kp., Toronto, 
sekr. A. Karosas ir 188 kp., 
Detroit, sekr. A. Varaneckie- 
nė.

1,500,000 BEDARBIŲ 
VETERANŲ

Washington. — Jau pus
antro miliono yra bedarbių 
veteranų.

žmonių nešelpia. Ben- 
Lietuvių šelpimo (Kon- 
Fondas šelpia nacių bu- 
talkininkus, vadinamus

HARTFORD, CONN.
Sekmadieni, kovo 17 d. įvyks pa

rengimas Julijai Černiauskienei (Zo- 
kaičiūtei), jos sušelpimui ligoje. Ju
lė pirmiaus buvo veikli visuose pa
rengimuose. Dabar nelaimės ištikta, 
privalo susilaukti mūsų paramos. Pa

rengimas įvyks Laisvės Choro sa
lėje, 155 Hungerford St. Bus ska
naus maisto, gėrimo. Šokiams gros 
gera orkestrą. Pradžia 2:30 vai. die
ną. Kviečiame dalyvauti ir paremti 
tą gražų tikslą. — Kom. (61-62)

Naujos Plieno Industrijos
Algos

(61)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LENGVAS DARBAS
Puiki Vyriškų Aprėdalų 

-Krautuvė 
NUOLAT

WORCESTER, MASS.
Kovo 17 d., Liet, salėje, 29 En

dicott St., 2:30 vai. dieną, pirmu sy
kiu Uus rodoma lietuvių kalboje fil
mą “Kuprotas Oželis,” muzikalė ko
medija. Filmą pagamino ir rodys G. 
Klimas iš Brooklyn, N. Y. Šį vakarą 
ruošia LPTK, vietinis skyrius. Kvie
čiame Lietuvos žmonių rėmėjus da
lyvauti. — Kom. (61-62)

ODOS DIRBINIŲ 
DARBININKAI

PATYRĘ
PRIE IŠTISINIŲ DIRBINIŲ 

NUOLATINIAI DARBAI
A. C. THOMAS & CO.

33 W. 30TH ST- 
NEW YORK CITY.

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS

ALLENTOWN, PA.
PHONE: ALLENTOWN 2-7189 

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

ti i
Žemaitukas.

Indianos lietuviai 
Ūkininkai ir LLD 36 Kp

LA PORTE, IND. — Nedė
lios vakare, kovo 3 d., atlaikė
me ALDLD 36 kuopos susirin
kimą. Visi kuopos nariai atsi
lankė, užsimokėjo duokles, 
aptarė draugijos reikalus, pa- 
diskusavo dienos įvykius, iš
rinko naują valdybą.

ši kuopa susideda iš mies
čioniškų profesionalų ir ama- 
tinių fabrikų darbininkų. 
Jiems miesto gyvenimas nusi
bodo ir kenkia sveikatai, tai 
ji.e dabar ūkininkauja. Jų tar
pe yra fotografas Valančius, 
mūsų organizacijų veikėjas se
niau Easton, Pa., ir Bingham
ton, N. Y., Mockapėtris, akro- 
nietis; M. Bacevičius, veikęs 
Roseland-Chicago, ir yra atsi
žymėjęs savo
damas Vilnies administrato
rium. Trijonis
Louis, UI., ir Chicagos Brigh
ton Park, ir daug kitų.

Susirinkime jų veidai bliz
gėjo raudonai, nes jie visi ge
riausiojo sveikatoje save už
laiko ir augina javus, gyvu
lius, paukščius, bites, daržo
ves ir fruktus. Šios apylinkės 
žemė atrodo visai panaši Že
maitijos, Kretingos, Telšių1 
apylinkių žemei, o. klimatas 
gal niekuo nesiskiria ir žiema 
panaši į žemaičių Pabaltijos 
krašto, tad ir mūsą draugai 
šią vietą pasirinko apsigyven
ti ir ūkininkauti.

Po susirinkimo^mūsų d'rau- 
gai, Bacevičiai stipriai visus 
mus pavaišino.

Kukiūmu

darbais, bū-

iš East St.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks kovo 17 d., 11 vai. ryto, 3014 
Ycmans. Visi nariai būkite laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų apta
rimui. Sekr., (61-62)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia alaus parę. 

Kovo 16 d., 8 v. v. Kliubo salėje, 
408 Court St. Pelnas skiriamas su
šelpimui draugo, ilgai sergančio. 
Prašome visus dalyvauti. Įžanga 
$1.25. Alus ir užkandžiai dykai. — 
Kom. 61-62)

PHILADELPHIA, PA.
Venkiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks kovo 17 d., 3 vai. dieną, Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. Vi
si organizacijų delegatai nepamirš
kite dalyvauti, taipgi ir organizaci
jų nariai, kurie manote pasipirkt 
Kultūrinio Namo Šerų, ateikit į šį 
susirinkimą, bus parduodama. — 
P. Puodis, sekr. • (61-62)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 17 dieną, 2 valandą dieną. 
Draugijų salėje. Visi, kurie dar 
nesate už 1946 m. užsimokėję, pasi- 
stengkite, nes kitaip knygos liekasi 
suvėluotos. Nėra pinigų, nėra kny
gų. — J. Danta, fin. rašt. (61-62)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 16 ir 17 dd. bus rodomi du 

nauji judžiai: “Once There Was a 
Girl” ir “Christmas Slippers.” Rusų 
choras dainuos ir skambins Balalai
kų orkestrą. Rengia Council Amer
ican-Soviet Friendship. Moose Hall, 
Broad ir Master Sts. šeštad., prasi
dės 7 ir 9 v. v. Sekmad. pradžia 2 
vai. dieną. Abu judžiai nauji «š Ta
rybų Sąjungos. Įžanga 62c. (su tak
sais). Lietuviai, nepraleiskite pro
gos ndframatę. (61-62),

GREAT NECK? N. Y.
Vakaras. Su gražia programa. 

Rengia bendrai visos vietinės orga
nizacijos naudai Raudonojo Kry
žiaus (Red Cross). Įvyks kovo 16 
d., Kasmočių salėje, 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 5:30 v. v. Įžanga 75c. 
asmeniui. Bus graži muzikalė pro- 
grama. Šokiai prie geros orkestros. 
Bus gėrimų ir užkandžių. Visus 
kviečiame dalyvauti, paremti šį nau
dingą darbą. — Kom. (61-62)

EĄSTON, PA.
ALDLD 13 kp. narių susirinkimas 

įvyks kovo 17 d., 2 vai. dieną. V. J. 
Stankaus barzdaskutykloj, ant Fer
ry St. Prašome dalyvauti. — Fin.

Rašt. (61-62)

SKALBYKLAI DARBININKĖS 
MERGINOS

VISIEMS DEPARTMENTAMS 
CLIP OPERATORES

MERGINOS PRIE MARŠKINIU 
PROSIJIMO DEPARTMENTUI 
KREIPKITĖS I MR. WARNER

GUEST LAUNDRY SERVICE 
34-26 70TH ST.. JACKSON HEIGHTS, L. I.

Ind. Subve iki 65th St. Stoties 
BMT-IRT iki 74th St. Stoties.

I (67)

OPERATORES
Dirbti Prie Vienos ir Dviejų 

Adatų Mašinų
. Prie Sliirts ir Pajamas

Taipgi Label Siuvėjos
Ideališkos Darbo Sąlygos

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
Kreipkitės

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvai Pag. Teik. Kom., Phila. 

skyr. susirinkimas įvyks kovo 
(March) 15 d., 7:30 v. v. Siaurinės 
Dalies Liet. Rep. Sus. Patalpoj, 1218 
Wallace St. Draugijų atstovai ir pa
šaliniai kviečiami dalyvauti. —* Kom. 
Seki’., S. R. .60-61)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga 

Apmokamos Vakacijos 
Geros Sąlygos 

Kreipkitės į Employment 
Offisą

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

(X)

OPERATORĖS
PRIE VAIKAMS MARŠKONIŲ 

SUKNELIŲ 
LINKSMOS APLINKYBĖS 
MODERNINIS BUDINKAS 

GERA ALGA. 
PAŽANGIOS PAŠALPOS. 
GYVYBĖS, SVEIKATOS, 
NELAIMĖS APDRAUDA.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS. 
VAKACIJOS SU ALGA.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI. *
CELESTE FROCKS, INC.

308 W. SECOND ST. (Antros lub.) 
PLAINFIELD, N. J. - a 

<•!>

. REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

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

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

prie Ideališkų darbo sąlygų. 
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS I 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO. 

165 FRONT ST. 
CHICOPEE, MASS.

FINGER WAVER—MANICURIST 
Patyrusi. Daili.

LEO. 1005 MADISON AVE. (77-7«tti St*.) 
/ (64)
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NehYorkii^zW/zfr? Zlniot
Demonstracija Bus Atsakymu ChiirchiH’iii

lo-

airiai neturipastoviai tarptauti-

Cliffside, N. J

Pilnas Brooklynas Gra žiu Svieto Gražinto įu
savo darbo šako-

P ran as.
su

si
Organizatorius G. K.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

sss>

jūs turite kokių neaiškumų bei

e?

•4
3

pasimokėję duokles už 
m., ateikite ir pasimokė-

jaunų* New Yorko' vaiki- 
jeigu churchilliški sapnai

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

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

/
<

( 

i

pasi- 
par- 
pra- 
iška-

ir prieš Ta
po Pirmojo

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. <

ragina visus, ku
isiai kyti taiką, stoti 
demonstracijos sek-

šukuosena, sako 
ta pati: Trumpi, 

garbiniu ir 
tiktai „ for- 

Kon-

Nubaudė Sukčiavusį Maisto 
Kainas

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street '

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. • 

TEL. EVERGREEN 8-9770

pirma 
Karas, 
pastūmęs užpakalin — 
laimėjimas buvo pirm

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Kultūros Kon- 
bėgiu dviejų 

mat, buvo ir

Valkų Ilgy specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

CHARLES
UP-TO-DATE1

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

kalingiausia 
j e.

Plaukų 
viešnios —
su juo daugiau 
bangų bangelių, 
mos kai kurios naujos, 
vencija pagelbsti jas užvaldy
ti. R.

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpa Harrison ir Marty Area.)

B’KLYN, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Penktadieniais Uždaryta

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

m.. A/Tff * '2■ . ’ r ■ s;

fiestas Puslapis

Matykit Operečių 
Karalaitį

Mums, brooklyniečiams, 
šiant operetes veik visada ant- 
galvinėse rolėse dainuoja ir lo
šia Alekas Velička. Ir visada 
gražiai, energingai lošia ir dai
nuoja. Ir už tai mes, Brooklyno 
menininkai, jį vadinam opere
čių karalaičiu. Jis ir dabartinėj 
operetėj “Kada Kaimas Nemie
ga” gražiai dainuoja ir lošia.

Taigi, visus kviečiam atsilan
kyti ir matyti lošiant mūsų ope
rečių karalaitį ir visus kitus. 
Užtikrinam, kad būsite paten
kinti. ’ x

Lošimas įvyks sekmadienį, 
kovo (March) 17-tą dieną, 4:30 
po piet, Ukrainą svetainėj, 216 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Po 
lošimui bus šokiai.

Kviečia,
R en (/ i m o Ko m įsi ja.

LLD 1-mos Kuopos Su
sirinkimas Kovo 14 d.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakarą, 8 
vai., Laisvės svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. 
Atsiveskite naujų narių prira
šyti prie LLD. Kurie dar ne
sate 
1946 
kite.

Keturi Sužeisti Troko 
Su Bušu Nelaimėje

Kęturi asmenys tapo su
žeisti susidūrus trokui su bu- 
su prie Sutter ir Alabama 
Avės., Brooklyne. Abiejų ve
žimų vairuotojai, Sidney Coo
per ir Arthur Thorode, sužeis
ti, nuvežti į ligonines. Taipgi 
sužeisti ' du • buso keleiviai, 
Bregmann ir Beldiomo.

Policija sako, kad nelaimė 
įvykusi dėl nesusipratimo sig
nalų padavime ar pažinime.

šimtai butelių pieno išsitaš
kė gatvėje trokui apvirtus nuo 
smūgio.

Op ere te--“Kada Kaimas Nemiega”
Bus lošiama paskutiniu kartu Brooklyne

RENGIA CENTRAL BROOKLYNO L. D. S. 46-ta KUOPA 
Suvaidins Aido Choro aktoriai ir visas Aido Choras

po vadovyste dainų mokytojos Aldonos Anderson (Žilinskaitės) ir režisieriaus Jono Juškos,

A. VELICK/1 
Petro rolėje

Sekmadienį? Kovo 17 March?
UKRAINIAN NATIONAL HALL

216 GRAND STREET , ; BROOKLYN, N. Y

Pradžia: Durys bus atdaros nuo 3:30 v. dieną. Lošimas 4:30 vai
Gerbiamieji Lietuviai! Širdingai visus kviečiame ateiti ir pamatyti lošiant tą plačiai,pa

garsėjusią operetę KADA KAIMAS NEMIEGA. Ji buvo suvaidinta Brooklyne, Eljzabethe ir 
Newarke, ir labai visiems patiko. Taigi, nepraleiskite progos, nes šis sykis bus paskutinis. Ku
rie jau matėt taipgi ateikit, nes kuo daugiau lošimą matai, tuo geriau jį supranti ir geriau juo- 
mi gėrėjiesi. Po lošimui bus šokiai.

įžanga $1.00 Asmeniui (taksai įskaityti). Kviečia Rengimo Komisija.

Richard Morford, National 
Council of American-Soviet 
Friendship pild. direktorius, 
pareiškė, kad Churchill’o pas
kiausia prakalba grasina nauju 
pasauliniu karu, atsuktu prieš 
Tarybų Sąjungą.

Tarybos (council) šaukiama 
demonstracija šį pirmadienį, 
Madison Square Parke, 23rd 
St. ir Madison Ave., New Yor
ke, bus atsakymu į Churchill’o 
karo planus. Ji reikalaus, kad 
prezidentas Trumanas atmestų- 
pasmerktų iChurchill’o pareiš
kimą. Taipgi reikalaus, kad

Brooklyno didžiajame vieš
butyje St. George šią savaitę 
įvyko Grožės 
vencija 
metu, 
grožę 
karo 
visko.

Į šias konvencijas suvažiuo
ja tūkstančiai plaukų dabinto
ji! ir abelnai grožės įstaigų ^a- 
vininkų ir darbininkų, šioje 
dalyvavo ir seserys Bronė ir 
Viktorija Zmitraitės, užlai
kančios grožės salioną 56 
Brown St., Johnson City, New 
York, Binghamtono priemies
tyje. Gal būt, kad dalyvavo ir 
daugiau lietuvių grąžintojų, 
nes to užsiėmimo žmonių, ypa
tingai iš jaunesniųjų, jau esa
ma nemažai.

Viešnios su savo drauge Be
gina, kitataute, atlankė ir lais- 
viečius, taipgi LDS Centrą, 
buvusi us binghamtoniečius 
Depsus ir gal kai ką daugiau. 
Zmitraitės yra ilgametės Lais
vės skaitytojos ir demokrati
nių organizacijų narės.

Konvencijoj, sakė viešnios, 
daug ko naujo pastebi, išgirs
ti, jeigu tik pajėgos išneštų 
viską girdėti-matyti. Visokių 
lekcijų-prelekcijų, parodėlių ir 
demonstracijų, mokamų ir ne
mokamų, .surengia daugybę 
grožės kultūrą, akstinančios 
įstaigos, taipgi tam tikslui me
džiagas gaminančios bei parT 
duodančios firmos. Tačiau vis
ko niekas negali spėti apeiti- 
tomis keliomis dienomis, pasi
renki, kas įdomiausia ir rei-

fe.

še®
L. KAVALIAUSKAITE

Marytės rolėje

Trumanas iš naujo pasisakytų 
už kooperavimą tarp Anglijos- 
Amėrikos - Tarybų Sąjungos, 
kaipo už vienintelį pamatą 
Jungtinių Tautų Organizacijai 
(UNO) ir 
nei taikai.

Morford 
riems rūpi 
talkon už
mingumą. Visos patriotinės, pi
lietinės, darbininkų ir broliš
kos organizacijos ir jų nariai 
turėtų stoti talkon. Mitinge kal
bės žymūs žmonės iš vyriausy
bės ir pilietinių įstaigų.

UNO Sesija Nukelta 
Toliau

Kovo 21-mą turėjusi prasidė
ti Jungtinių Tautų Organizaci
jos Saugumo Tarybos sesija, 
nukelta j kovo 25-tą, kaip pas
kelbė ’ Benjamin Cohen iš Chi
les, UNO generalio prokuroro 
padėjėjas. Esanti nukelta dėl 
trans portaci jos sunkumų, ne
sant galimybės nariams ir jų 
štabams suvažiuoti. Posėdžiai 
įvyks Bronxe, Hunter Kolegijos 
rūmuose.

Friedrich Bayer, 32 m., 416 
Fayette Ave., Mamaroneck, ir 
jo firma, American-European 
Export Co., 1663 Second Ave., 
New Yorko, nubausti po 30 
dienų kalėti ir pasimokėti po 
$1,100 baudos už perkainavi- 
mą Europon siunčiamų pake
lių. maisto. Pakelius čia už- 
pirkdavę amerikiečiai, norė
dami pagelbėti alkstantiems 
saviškiams.

Pelnagrobystė ir žmonišku
mas, pasirodo, ne giminės.

J. JUDŽENTAS
Vyto rolėje

Veteranas Pasistatė
Obuolių Parduotuvę

John Minarovich, marinas 
veteranas, 32 metų, tėvas tri
jų vaikų ir bedarbis, pasista
tė obuoliams parduoti standą 
prie kampo Fifth Avenue ir 
35th St., New Yorko. Ne ilgai 
jis ten vartavojo, policija įsa
kė pasitraukti, nes jis neturįs 
leidimo obuoliam pardavinėti.

Minarovich nusikraustė ant 
Madison Ave. ir 36th St. Apy
varta ne kokia. Su kelione at
sivežti obuolių, standą, 
ruošti iškabą, Minarovich 
davęs penkis obuolius ir 
dirbęs $1.60 centų. Jo
ba, vienok,‘galėjo pasiekti tik
slą. Joje sakoma:

“Obuoliai po 10 centų. Esu 
liuosnoriai ėjęs kariauti vete
ranas. Tikėjausi sugrįžęs — 
jeigu, sugrįšiu — gauti darbą 
ir išlaikyti šeimyną., Vetera
nai nenori išmaldų, nori, dar
bo. Schaefer’s Bravarnė ma
ne buvo pasamdžius’i. Prezi
dento Trumano politika mane 
pravarė. Nedaloiskite prohibi- 
cijos.”

Minarovich toliau pasakojo, 
kad jis yra vienu iš 600 at
leistų iš darbo iš F. M. Schae
fer Brewing Co. šapos, 430 
Kent Ave., Brooklyne. Jis dir
bo krovėju kompanijos trafi- 
ko dėpartmente. Po atleidimo 
iš tenai, jis lankėsi United 
States Employment Service 
raštinėje, bet jam pasakė at
eiti apie gegužės 1-mą. O per 
visą kovo menesį ir balandį 
juk ne prabusi nevalgęs.

j Kaltinamąja Trumano poli- 
1 Lika yra suvaržymas grūdų 
alaus išdirbystei. žmonėms bu
vo sakoma, būk tie grūdai bū
sią suvartoti valgydinti Euro
pos alkanus, nukentėjusius 
nuo karo ir fašizmo. Tačiau 
išgirdus, kad Amerikos žmo
nių badu marintojas Iloove- 
ris vyksiąs “mielaširdystės 
angelu” nukcntėjusiems kraš
tams pašalpą dalinti, niekas 
netiki, kad pašalpa tektų al
kaniems. Visi žino Hooverį ir 
jo talką reakcininkų užma
čioms vykdyti. Matomai, tą 
suprantą ir mūsų veteranai, 
tad ir nemato reikalo badauti, 
kelia protestą prieš dirbtinę 
stoką darbų ir pragyvenimui 
reikmenų.

New Yorke areštuotas tū
las George C. Vimmer, 31 m., 
iš Virginijos, kaltinimu, kad 
jis pabėgęs iš armijos, marinų, 
pajūrio sargybos. Į visas tar
nybas jis buvęs įstojęs .liuos- 
noriai, bet kaip tik ateina lai
kas keliauti į frontus, jis ding
sta. Jis, beje, palikęs ir nuo
taką tuojau po medaus mėne
sio.

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

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

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi adarą penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, o sekmadieniais 
ištisą 
likite 
kalą.

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

CHURCHILL’AS NORI MOSĮJ ŠONU 
PAREIŠKĖ DAILY WORKER ‘

Angliškas darbininkų dien
raštis New Yorke, Daily-Wor
ker, kuris dar pirm įsigalėji
mo fašizmo įspėjo, kur link 
veda fašizmas, kuris pirm pra- 

šio karo įspėjo, koks 
karas, kokia bus jo 
tarsi būtų rašęs visą 
po įvykių, perspėja 

kad Churchill’as

aidėjimo
bus tas
užbaiga,
tai jau
mus dabar,
atvažiavo Amerikon rengti ki
tą karą.

Savd vedamajame straips
nyje, kovo 13-tos laidoje, ra
šo :

“New Yorkas tapo liudinin
ku nepaprasto spektaklio — 
miesto, prisirengiančio pa
gerbti asmenį, kuris atvyko 
čionai j ieškoti mūsų sūnų 
kaipo pašaro kanuolėms už jo 
sutręšusią, svyruojančią impe
riją.

“Winston Churchill’o buvi
mas čionai lomia mirtį dauge
liui 
nu,
kito pasaulinio karo būtų leis
ti išsipildyti.

“Churchill’o buvimas čionai 
paniekina mūsų miestą ir jo 
jaunus vyrus, kurie mirė su- 
kriušinti kaip tiktai tą, ką da
bar Churchill’as kartoja iš 
Hitlerio Mein Kampf.

“Churchill’as atvyko 
draskyti ir sunaikint UNO, ku
rią prezidentas Rooseveltas 
pagelbėjo sutverti kaipo pa
matą Didžiųjų Trijų vieningu
mui ir pasaulio taikai. Visuo
menei yra žinoma, kad Chur
chill’as šaipėsi iš Roosevelto 
socialių reformų taip pat, kaip 

ibiie toris šaipytųsi' iš popu
liaraus progreso.

“Churchill’as per dešimtme
čius buvo žinomas, kaipo ti
piškas torių aristokratas. Jis 
yra viliūgas ir pavojingas, su 
retai randamu talentu idealis
tinėms frazėms, kurių jis ga
li atsižadėti be jokio dvejoji
mo tikslu patarnauti savo to
rių klasei.

“Anglijos žmonės buvo priė
mę jį kaipo karo laiko vadą. 
Bet jie išspyrė jį prie pirmiau
sios progos karui pasibaigus.

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 degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. ’ 

TeL St. 2-834$

Jie jį pažįsta ir juomi nepasi
tiki.

“Jie atsimena, kad Chur
chill buvo numerio pirmo or
ganizatorius' karo prieš Euro
pos demokratijas 
rybų Respubliką 
Pasaulinio Karo.

“New Yorko 
meilės tam toriui, kurio kla
sė žudė ir apiplėšinėjo jų pro
tėvius airius per šimtmečius.

“Italų liaudis gali tik nekęs
ti to reakcionieriaus, kuris gy
rė Mussolini, kada tas tironas 
mynė italų tautą į dulkes.

“žydų liaudis paragavo bru
tal iškos išdavystės to torio, 
kurio klasė tyčiojasi iš jų des
peratiškų pastangų laimėti 
saugumą Palestinoje.

“Pasaulis žino, kad Chur
chill’o prakalba Fulton’e su
teikė džiaugsmo Vokietijos 
naciams. Ji girdėjosi kaip at
gaivinto Goebbels’o.

“Gerbti žmogų, kuris dabar 
atrodo didžia viltimi Vokieti
jai, reiškia paniekinti Ameri
kos karius, kurie mirė greta 
Tarybų Sąjungos armijų, ko
vodami prieš nacizmą.

“New Yorkas nelaukia to 
jieškotojo mūsų sūnų kraujo!

“Britanijos * liaudis jį išspy
rė. Lai New Yorko visuomenės 
pasipiktinimas paseka Angli
jos pavyzdį.

“Laisvę mylintieji žmonės 
visur pasveikins mus.”

Panašiai Jaučiasi ir Kiti 
Žmonės

New Yorko unijistai jaučia- 
ne skirtingiau nuo Anglijos

unijistų, kurie, kaįp sakytų 
dzūkas, davė Churchill’ui sak-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 

"SS* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN. N. Y
TeL EVergreen 4-9612

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

tį pereituose rinkimuose. New 
Yorko CIO' unijistai pereitą 
antradienį pikictavo Waldorf- 
Astoria viešbutį, kur Chur
chill buvo sustojęs. Gi ponas 
Churchill, sakoma, buvo iš
smukęs pas gerą savo bendrą 
gub. Dewey į Albany, tikėda
masis ten šiltesnio priėmimo 
ir daugiau ramybės.

Pikiete taipgi atstovauta Pi
liečių Politinės Veiklos Komi
tetas, Darbo Partija, Komu
nistų Partija ir eilė kitų orga
nizacijų, savo iškabose aiškiai 
pasakiusių, kaip jos žiūri į 
kito karo rengimo apaštalą 
Church ii l’ą.

Kazys Steponavičius dabar 
turi du sunkius darbus. Viena, 
jis mokinasi dirbtinėm kojom 
vaikščioti, o antra, tai darbuo
jasi, kad išrinkti duokles iš vi
sų Literatūros Draugijos narių 
Cliffsidėje.

Steponavičius susirūpinęs, kad 
priprasti vaikščioti ant abiejų 
dirbtinių kojų bus daug vargo. 
Tačiaus jis mano lengvai galė
siąs važinėti automobilium. Jis 
jau užsisakė fordą, kuris bus 
įruoštas taip, kad vien tik ran
kom bus galima vairuoti. Turė
kime vilties su Steponavičių 
pasimatyti piknikuose šią va
sarą.

OPA užvedė bylą prieš 5 
skerdyklų savininkus New 
Yorke, reikalaujant uždrausti 
jiems pirkti prekes viršlubinė- 
mis kainomis. Per aukštomis 
kainomis' pirkę, aišku, tokio
mis ir parduoda.




