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Churchillas stovi karo

Maskva
riausybė pagamino Penkių 
Metų Planą atominei jėgai 
ir visiem mokslam taip iš
vystyti, kad jie pralenktų 
visus užsienius.

o rija daro išvadą, kad an
gliškai kalbančios tautos,
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Demokrati- 
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kitos

Meno Sąjunga tuo 
taipgi turėtų dau-

Metai XXXVI. Dienraščio XXVHL

Washington, kovo 14.— 
Kongreso komitetas . kari
niais reikalais ragino vals
tybės departmentą pašalint 
iš tarnybos visus tokius val
dininkus, kurie rodo palan
kumą Sovietų Sąjungai. Kai 
kurie kongresmanų vadai 
reikalauja, kad pats kon
gresas ištirtų palankius 
Rusijai valdininkus valsty
bės departmente. Kongres- 
manas Randolph įtarė, kad 
komunistai, girdi, Sovietų 
atstovybių diriguojami, Lo
tyniškoj Amerikoj vedą 
kampaniją prieš Jungtines 
Valstijas.

Reikia mbms juo daugiau 
tokių dramų bei komedijų,-ku
rias galėtų suvaidinti bent ko
kios ALDLD bei LDS kuopos 
nariai.

SMUNKA ANGLŲ - IRA 
NO ŽIBALO ŠĖRAI

Maskva.—Generalissimas 
Stalinas kovo 13 d. tiesiogi
niai kaltino buvusį Anglijos 
premjerą Churchillą už ka
ro kurstymą prieš Sovietų 
Sąjungą. Churchillo kalba 
Fui tone, Mo., kovo 5 d. kar
tu buvo jo ultimatumas, kad 
angliškai kalbančios tautos 
turi valdyt visas skirtingai 
kalbančias pasaulio tautas, 
sakė Stalinas:

“Tatai primena Hitlerį ir 
jo draugus. Juk ir Hitleris 
pradėjo kurti karą, paskelb
damas savo rasinę - tautinę 
teoriją, kad tik vokiškai 
kalbantieji žmonės yra pil-
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Reikalauja Pašalint Ne 
priešingus Sovietams 

Valdininkus

U VEIKIA AMERIKOS 
KARIUOMENĖ VIDUR. 

RYTUOSE?

šiomis dienomis gavome 
dar vieną pluoštą A. Bim
bos kelionės įspūdžių: “Nuo 
Helsinkio iki Vilniaus.”

Neužilgo, tenka manyti, 
pats įspūdžių rašytojas 
taipgi bus namie.

šie įspūdžiai bus pradėti 
spausdinti šeštadienio arba 
pirmadienio Laisvėje.

muzikalinių veikalų pastaty

jo žmones, savo brolius, seseris ir gimi 
nesiliauti aukojus tam taip kilniam reikalui. 

Dar karta šaukiame—pasidarbuokit!
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, A. S. R. R.,

ATSIŠAUKIMAS Į VISUS 
LIETUVOS LIAUDIES 

DRAUGUS

Washington. — Amerikos 
prekybos sekretorius Hen
ry A. Wallace, buvęs Jung
tinių Valstijų vice - prezi
dentas, pasmerkė senatorių 
komisijos nutarimą dėlei 
atominės jėgos kontroliavi
mo. Jie nutarė suteikt vy
riausią žodį armijos kari
ninkams kas liečia atom- 
jėgos kontroliavimą. Wallą- 
ce dėl to sakė: “Tatai galų 
gale reiškia, jog mes gali
me būti atiduoti į karinio 
fašizmo sauvalių Jungtinė
se Valstijose.”

Maskva. — Sovietų spau
da statė klausimą: Ką vei
kia Amerikos kariuomenė 
Egipte ir -kitur Viduriniuo
se Rytuose? Egipte tebesto
vi keli tūkstančiai Ameri
kos kareivių ir oficierių, 
kuriuos Washingtono val
džia ketino atšaukti pirm 
1945 m. lapkričio mėnesio. 
Sakoma, kad jie, girdi, “tu
rį sergėti Amerikos armi
jos įrengimus.” Dabar ei
na gandai, kad aukštieji 
Anglijos ir Amerikos politi
kai verčia tuos amerikonus 
pasilikti Egipte.

ATOMINIS SOVIETŲ 
PLANAS

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes slaptai tarėsi su armi
jos vadais ir su kariniu 
kongreso komitetu. Karo 
sekretorius Patterson ir 
aukštieji karininkai sakė, 
jog dabartinė pasaulio pa
dėtis taip “nepastovi,” kad 
reikią palaikyti Jungtines 
Valstijas Stiprioj karinėj 
pozicijoj. Jie reikalavo pra
tęsti verstino rekrutavimo 
įstatymą taip, kad būtų už
tikrinta bent 1,070,000 vyrų 
pastoviai armijai.

yra priešingų Sovietam jė
gų. Bet sovietiniai žmonės 
kovos už taiką' tarp tautų. 
Raudonoji * Armija saugo 
ramųjį mūsų darbą ir ji tu
ri tapti net dar stipresne.”

nai vertinga tauta.”
Taip Stalinas pareiškė, 

atsakydamas į komunistų 
dienraščio Pravdos klausi
mus. Savo atsakymus Sta
linas baigė šitokiu įspėji
mu: Jeigti Churchillas sva
joja apie karinį įsiveržimą 
į rytinę Europą, tai įsiver
žėliai būtų taip tikrai su
mušti, kaip jie buvo sumuš
ti pirm 26 metų, po Pirmo
jo pasaulinio karo, kada 
C h u r chillas suorganizavo 
ginkluotą keturiolikos vals
tybių įsiveržimą į Sovietų 
Rusiją.

Stalinas, tarp kitko, sa-

kurstytojo pozicijoj. Ir p. 
Churchillas ne vienas. Jis 
turi draugų ne tik Anglijoj, 
bet ir Jungtinėse Valstijose.
Pasaulio Tautos Nesutiks, - 
kad Jas Churchillas Pa

vergtų Vietoj Hitlerio
“Hitleris ir jo draugai 

pądarė išvadą, kad vokie
čiai, kaipo vienintelė pilnai 
vertinga tauta, turi viešpa
tauti kitoms tautoms. P-s 
Churchillas ir jo * draugai

London. — Anglų Šerai 
(akcijos) Irano žibalo pra
monėje per paskutines dvi 
savaites nusmuko 10 nuo
šimčių. Dabar jų vertė sto
vi. žemiau, negu bet kada 
nuo 1943 metų.

Maskva, kovo 14. — Re
akciniai Irano politikieriai 
stengiasi įtraukt didžiąsias 
valstybes į karą prieš So
vietų Sąjungą. Jie svajoja, 
kad tuomet Iranas galėtų 
užgrobt Kaukazą ir kitas 
sovietines žemes, net į šiau
rę nuo Kaspijos Jūros. Taip 
rašo Izviestija ir primena, 
jog Irano politikieriai jau 
seniau siekė grobti sovieti
nes žemes, kuomet Sovietų 
Sąjunga buvo dar jaunutė.

Detroit. — Po 113 dienų 
streiko, CIO Automobilių 
Darbininkų Unija susitaikė 
su General Motors. Kom
panija sutiko pridėti po pus- 
devyniolikto cento algos 
darbininkams per valandą; 
pakelti mokesnį už viršva
landžių darbą, lygiai mokėti 
moterims, kaip ir vyrams, 
ir pagerinti atostogų (vaka- 
cijų) mokesnį. Sutartis pa
dalyta dvejiems metams. 
Darbininkų delegatai • dar 
tvirtins sutartį.

Streikavo 175,000 darbi
ninkų prieš 92 General Mo
tors fabrikus 50 miestų.

London. — Anglų fašis
tai suruošė masinį susirin
kimą didžiulėje svetainėje; 
ir jų kalbėtojai pradėjo rė
kauti prieš “žydų ’ viešpata
vimą.” Susirinkimą saugojo 
policija ir fašistiniai smo
gikai su tam tikrais ženk
lais. Nežiūrint to, komu
nistai ir kiti fašistų priešai 
įsiveržė į svetainę ir nuvijo 
fašistų vadus nuo kalbėtojų 
pagrindų. Buvo muštynių. 
Galų gale, fašistų priešai 
užvaldė svetainę ir atlaikė 
savo susirinkimą.

Stalinas Pareiškė, focj Kariniai 
Rasinė Churchillo Politika 

Yra Panaši j Hitlerio
Sovietai Sumuštų Churchillo ir 
Jo Draugų Peršamą įsiveržimą., 

Kaip Užtikrina Stalinas

Maskva.— Sovietų Sąjun
gai reikia dar stipresnės 
Raudonosios Armijos, rašo 
Pravda, komunistų laikraš
tis; sako: “Sovietų žmonės 
gerai žino, . jog pasaulyje

Aleksandras Baikov, kal
bėdamas Aukščiausioje Ta
ryboje (sovietiniame sei
me), pareiškė: “Ramieji So
vietų valstybės darbai nega
li* sėkmingai išsivystyti be

Šiuo metu darbininkiškoj 
Amerikos spaudoj rimtai sie- 
lojamasi del sutvirtinimo dąr- 
bininkų judėjime kultūrinio 
fronto. Gyvos diskusijos eina 
savaitraštyje “New Masses,” 
taipgi “Daily Workeryj.” Pra
dedama jau svarstyti ir tea
trinio meno problemos. Siekia
mas! darbininkiškas teatras 
atgaivinti ir visur tvirtinti, kad 
jis padėtų juo greičiau darbi
ninkų klasei apsišviesti, kad 
jis padėtu jai kovose už kas
dieniškus 
rytojų.

Mūsų 
klausimu 
giau rūpintis

London, kovo 14. — An
glijos ministerių kabinetas 
gamina pareiškimą seimui 
prieš Sovietų kariuomenę 
Irane. Pranešama, jog pa
reiškimas reikalaus, kad vi
sa sovietinė kariuomenė 
tuojau būtų ištraukta iš 
Irano.

Anglų užsienio reikalų 
ministeris Bevinas nuolat 
par telefoną kalbasi su Am
erikos valstybes sekreto
rium Byrnes. Teigiama, kad 
jie svarsto, ką reikės daryti, 
jeigu Sovietai dar neiš
trauks savo kariuomenės iš 
Irano.

BROLIAI IR SESERYS LIETUVIAI!
Mūsų trijų mėnesių rinkliava drabužių, čeverykų 

ir kitos medžiaginės paramos eina prie pabaigos. Šis 
mėnuo yra paskutinis. Bet dar yra kolonijų, kurios 
dėl Vienuolikto Dovanų Siuntinio neprisiuntė nė vie
nos poros čeverykų ir nė vieno svaro drabužių. Tuo 
svarbiu reikalu dar kartą norime pasikalbėti su mūsų 
geraširdiškąja lietuviškąja visuomene. Dar kartą 
norime tuo trijų mėnesių rinkliavos reikalu atsišaukti 
į jus, broliai ir seserys, Amerikos lietuviai, Lietuvos 
žmonių draugai ir prieteliai! Padėkime Lietuvos žmo
nėms užsigydyti karo padarytas žaizdas. Patys auko
kite ir rinkite nuo kitų.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto skyriai, pa- 
sistengkite gautus drabužius ir čeverykūs peržiūrėti, 
kiek galima, surūšiuoti ir surišti čeverykūs į poras. 
Surinktus daiktus siųskite Centran, nelaukdami, kada 
susidarys dideli kiekiai.

Mes prašome L. P; T. K. skyrių, kad šiuom tarpu 
susilaikytų nuo pirkimo .naujų daiktų, už gautas pini
gais dovanas. Pirkdami' mažais kiekiais, turite labai 
brangiai užmokėti. Mes, pirkdami didelius kiekius, 
daug pigiau galime nupirkti. Siųskite visus pinigus į 
Centrą.

Komiteto ir visų Lietuvos žmonių draugų didžiau- 
sis troškimas yra suteikti istorinės vertės dovaną Lie
tuvos žmonėms. Gavę pranešimą nuo savo atstovo 
Antano Bimbos, kad karo nualintai’Lietuvai yra labai 
reikalingas Sveikatos Institutas, mes pa§ibrėžėme at
siekti aukštą tikslą, būtent, sukelti trisdešimt tūkstan
čių ($30,000) dolerių nupirkti tyrimams reikalingus 
įrankius Vilniaus Tiriamosios Medicinos ir Vėžio Ligos 
Institutui. Bet turime jums pranešti, jog nė pusės to 
tikslo dar nesame pasiekę. Mes bijome, kad tikslas 
gali būti nepasiektas, jeigu visos kolonijos tuoj aus ne
siims darbo su didesne energija. Mes prašome ir ra
giname visus nuoširdžius lietuvius, mylinčius savo se
nąjį kraštą 
nes

New York. — CIO Elek- 
trininkų, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Unija tre
čiadienį vakare padarė su
tartį su General Electric 
k o m panija. Darbininkam 
pakelta alga po 18 ir pusę 
centų per valandą. Kompa
nija pasižadėjo nedaryt 
skirtumo tarp streikierių ir 
nedalyvavusių streike. Su
tartis paliečia 100,000 dar
bininkų, kurie streikavo 57 
dienas.

Westinghouse Elektrinių 
įrankių korporacija dar ne- 
sitaiko su unija.

Angliškasis darbininkų dien
raštis, Daily Worker, savo įve
damajame (kovo 13 d.) ryš
kiai nupiešia Churchillą, besi
lankantį Amerikoje ir beorga- 
nizuojantį reakcines pajėgas 
naujam karui.

Dienraštis nurodo, kad po
no Churchillo nemėgsta pati 
Anglijos liaudis, kuri davė 
“kiką” praeitų metų rinki
muose.

Nekenčia jo airiai, nekenčia 
jo italai, nekenčia jo žydai, 
nekenčia jo nei milijonai pa
vergtų Azijos tautų!

Kas Churchillą gi kenčia? 
Kam jis patinka? Jis patinka 
fašistams, Anglijos torėms ir 
visokio plauko reakcininkams.

Esseno miesto (britų oku- 
puotoj Vokiėtijos dalyj) bur
mistras, Heinz Renner, pareiš
kia, jog Vokietijos atnacini- 
mas dar nei nepradėtas.

Be abejo, šitaip kalbėda
mas, Renner’is turi galvoje 
britų ir amerikiečių okupuotą
sias zonas, nes toje Vokietijos 
dalyje, kurią kontroliuoja So
vietai, vokiečių atnacinimas 
varomas sparčiai.

Pasak Renner’io, tik saujalė 
didžiųjų nacių yra suimti ir 
kai kurie jų teisiami, kai tuo 
pačiu sykiu “mažesnioji” hit
lerininkai tebesėdi atsakomin- 
gose vietose.

K&ip dabar dalykai atrodo, 
tai britų ir amerikiečių valdo
vams ne tik nerūpi Vokietiją 
atnacinti, bet jiems rūpi juo 
labiau tvirtinti nacizmą.

Tik pagalvokime, kaip vo
kiškieji naciai, fašistai džiau
giasi provokacine Churchillo 
kalba, sakyta Fulton, Mo.!

Vokietijos ir kitų kraštų fa
šistams rūpėjo ir teberūpi pul
ti Tarybų Sąjungą, o Anglijos 
imperialistai dabar kaip tik 
pasaulį prie to ir kursto.

Na, o Amerikos imperialis
tai ploja katutes tokiems, kaip 
Churchillas!

nai vertingomis tautomis, 
turi viešpatauti visom ki
tom pasaulio tautom. Iš 
esmės tai yra Churchillo ir 
jo draugų Anglijoj ir Jung
tinėse Valstijose ultimatu
mas: ‘Geruoju pripažinkite 
mūsų viešpatavimą. O jei 
ne, tai karas neišvengia
ma.’ • į

“Bet tautos per 5 žiau
raus karo metus liejo krau
ją del laisvės ir savo šalių 
n e p r i k 1 a u s omybę, o ne 
tam, kad Hitlerio viešpata
vimą išmainytų ant Chur- 
chillo viešpatavimo.

“Taigi veikiausiai nean- 
gliškai kalbančios tautos, 
s u d a r a nčios milžiniškąją 
pasaulio gyventojų daugu
mą, nesutiks eiti į naują 
vergiją.

(Tąsa 5-me pusi.)

Balandžio 5—6 dd, 
ingtone Įvyks svarb 
rencija taikos palaikymo 
kalu. Konferencijoj 
bus atstovautas ir 
niu Amerikos Lietuvių 
tras. Būtų gerai, kad ir 
mūsų organizacijos ten turėtų 
savo atstovus.

šiuo metu, kai Anglijos ir 
Amerikos imperialistai taip 
skandalina apie naują karA, 
tai Amerikos žmrmės, nenorį 
karo, privalo visais būdais dar
buotis taikos išlaikymui.

ORAS. — Bus šiltoka ir 
gal lietaus.

Beje, dienraštis Vilnis labai 
gražiai atsiliepia apie muzika- 
linį veikalą Karžygiai, parašy
ta Vinco Andrulio. Veikalas 
Chicagoje buvo vaidintas du 
sykiu su geru pasisekimu.

Man rodosi, brooklyniečiai 
taipgi turėtu ta veikalą gauti 
ir čia, suvaidinti.

Vienas blogumas su muzi- 
kaliniais veikalais bei opere
tėmis yra tame, kad jų negali 
suvaidinti mažesniųjų mūsų 
kolonijų teatro mėgėjai. Kur 
nėra, pavyzdžiui, liaudies cho
ro, ten nei nekalbama apie

Mate 1■<<<<•' $
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Melagiai ir Kenkėjai!
Turčių spauda skandalino dėl neįleidimo jos kores

pondentų į Mandžuriją. Pagaliau Tarybų Sąjungos ko
manda juos įleido. Tie korespondentai atstovavo visas
didesnes žinių agentūras.

NAUJIENŲ 
GRAŽBYLYSTĖ

Dienraštis Vilnis rašo:
“Ant kiek suniekšejo Nau

jienos, spręskite iš šio krati
nio :

“Kacapas Bimba išvyko 
pasišvaistyti po raudonąją 
kacapiją, kad įsitikinti dau
gelio metų pažanga kacapi- 
joj... Bimba siuntė groma- 
tą savo draugams kacapams 
Į Ameriką. . (Kovo 7 d.)

“Menševikų gazieta stip
riai laikosi savo palaido lie
žuvio tradicijų.”

Pilnai sutinkame su Vil
nies redakcijos nuomone. 
Nei vienas kitas lietuviškas 
laikraštis Amerikoje niekad 
“nesubytino” Naujienų re
daktoriaus nepraustaburiš- 
kume. Jis ekspertas pačių

Kai tik jie įvažiavo, tuojau prasidėjo kampanija 
prieš Tarybų Sąjungą. Rėkė, kad Raudonoji Armija 
“nesitraukia iš Mandžurijos.” Paskui apsisuko ir pra
dėjo rėkti, kad ji “pergreitai pasitraukė,” nieko apie tai 
nepranešdama Chinijai. Rėkė apie išvežtus fabrikus, 
apie tai, būk Mukdeną užėmė chinai komunistai, būk 
Mukdenas dega, ten einą mūšiai. Tos “žinios” didžiau
siais antgalviais viešpatavo per savaitę laiko.

O dabar paaiški, kad tai buvo melas! H. R. Lieber
man praneša New York Timesui, kuris tiek daug rašė 
apie Sovietų “griekus,” kad Raudonosios Armijos ko
manda pranešė Chinijai, kad iš Mukdeno pradės trauktis 
5 d. kovo ir iki 15 dienos pilnai pasitrauks. Reiškia, 
chinams buvo apie tai pranešta.

Amerikos generolas R. B. Rigg, Jungtinių Valstijų 
karinis atašė, jau yra Mukdene ir jis sako, kad vyriau
sios jėgos Raudonosios Armijos pasitraukė, kad liko tik 
žvalgai ir tūli viršininkai, kurie perduoda chinams tvar
koje geležinkelio stotis, tiltus, elektros gaminimo ir ki
tokius fabrikus.

Mr. H. R. Lieberman rašo: “Pirmesni pranešimai, 
būk Mukdene viešpatauja gaisrai, kad eina gatvėse mū
šiai tarp nacionalistų ir komunistų armijų, pasirodė, yra 
be pamato.”

O kiek buvo prirašyta! Turčių spauda rašė, kad 
150,000 komunistų armija užėmė Mukdeno šiaurinę, ry
tinę ir pietinę dalis, būk gen. Chiang Kai-sheko armija 
“laikosi tik miesto centre,” kad “Amerikos išlavinta ir 
ginkluota” gen. Chiang Kai-sheko armija skubinasi į 
Mukdeną karui prieš komunistus, ir tt.

Išeina, kad turčių spaudos redaktoriai ir korespon
dentai visai neteko lygsvaros! Jų begėdiški prasimany
mai, jų visoki išmislai, antitarybiniai melai ant tiek 
bjaurūs, kad jie pakerta bent kokį pasitikėjimą ta spau
da! Kodėl, tada, tikėti apie Raudonosios Armijos “mar- 
šavimą į Iraną”? Jeigu ta spauda galėjo meluoti Mukde
no reikale, tai ji gali meluoti ir Irano reikale!

O visa tai klaidina piliečius ir kenkia taikai, kenkia 
tarptautiniams Amerikos santykiams su kitomis šalimis.

nešvariausių žodžių kalime. 
Ir p. Grigaitis savo graž
bylystę taiko, žinoma, ne fa
šistams, ne reakcininkams 
klerikalams, bet pažangie
siems žmonėms. Šiuo metu 
jis prakaituodamas plūsta 
Tarybų Sąjungą, ypačiai 
rusų tautą, kurios nevadi
na net tikruoju vardu, bet 
“maskoliais,” “burliokais,” 
“kacapais.”

KANADIEČIŲ LAIKRAŠ
TIS APIE KANADIEČIŲ 
DOVANĄ TARYBŲ 
LIETUVAI

Kanados lietuvių darbi
ninkų laikraštis Liaudies 
Balsas (kovo 8 d.) rašo:

“Galų gale mūsų medika- 
liai arba / chirurginiai instru
mentai pasiekė Lietuvą. Vie
nas komplektas bus Vilniuje, 
Raudonojo ‘ Kryžiaus ; ligoni
nėje, o kitas Klaipėdos

miesto ligoninėje. Kiekvienas 
komplektas gali aptarnauti 
200 ligonių ligoninę. Kitaip 
sakant, mūsų instrumentai 
galės aptarnauti 400 ligonių, 

“instrumentai moderniški. 
Kuriems teko proga matyti 
juos pirm išsiuntimo, negalė
jo atsistebėti jų gražumu ir 
įvairumu. Kiekvienai kūno 
daliai bent keli instrumentai. 
Su jais galima prieiti prie 
skaudulių ausyse, nosyje, ir 
gerklėje. Kiekvienai operaci
jai parinkti atskiri instru
mentai,

“Kaip dabar pasirodo, tai 
susisiekimas Sovietų Sąjun
goj yra sunkesnis, negu kad 
mes įsivaizdiname. Ir drau
gas Bimba savo laiške iš Vil
niaus rašo Mizarai, kad Lie
tuvoje susisiekimas daug 
sunkesnis, negu jis manė. Už

tai ir užtrunka taip ilgai mū
sų siuntiniai ir laiškai.

“Pranešimas, kad mūsų 
instrumentai jau Lietuvoje, 
uždarys burnas tiems, kurie 
baubė, kad kanadiečių aukos 
nepasiekia Lietuv. Kaip am- 
bulansas, kaip instrumentai, 
taip ir kiti siuntiniai pasiekė 
Lietuvos žmones. Bet kada 
ėjo karas, kada žmonėms bu
vo pirma užduotis sumušti 
priešą, jie ne visada turėjo 
laiko dėkoti už kiekvieną 
siuntinėlį atskirai.

“Kas dar verta pastebėti, 
tai kad prie instrumentų pir
kimo prisidėjo įr Canadian 
Aid to Russia Fund komite
tas su gražia suma. .Reiškia, 
tie instrumentai nupirkti ne 
vien Kanados lietuviu. O 
priešai skelbia, kad tas ko
mitetas remia tiktai rusus.”

Peoria, Ill., miestelio gyventojai eilėje stovėdami lau
kia progos pasirašyti peticijas, reikalaujančias nubauti 
Toledo, Peoria ir Wetern gelžkelio firmos prezidentą 
George P. McNear, kurio mušeikos sušaudė neginkluo
tus pikietus. Taipgi yra išstatę kitus reikalavimus. Pe
ticijų rinkliavai vadovauja United Farm Equipment & 
Metal Workers Lokalas 105, CIO. Laike šio paveikslo 
traukimo jau turėjo virš 10,000 parašų.

Sukakties
t

Eina Sklandžiai Visais Trim Mūsų Iš
keltais Obalsiais, Būtent: Pasveikini
mai Specialei Laisves Laidai, Gavimas 
Naujų Skaitytojų ir Įsteigimas Kultū
rinio Centro.

Minėjimas
Juozas šapolas ir Jonas Vaiginis 

Savininkai
Salės parengimam ir Bar and Grill biznio
147 Thames Str. ‘ Brooklyn, N. Y . »■

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

THE LATE AL BLOZIS as he appeared in a New 
York Giants uniform prior to his debut in professional 
football. He passed up the big money of the profes
sional boxing ring because he only did “what he likes 
and wants to do.” By this same desire he entered the 
U.S. Army and was killed in Germany during the battle 
of the Belgian bulge while trying to save his buddies.

FOR this column we are in
debted * to Tom Yermal, 
sports scribe and authority on 

American Lithuanian sports
men. If this columnist recalls 
correctly, it was Tom who first 
brought the activities of Amer
ican Lithuanian sportsmen to 
public attention. Years ago he 
used to cover sports for Laisve 
and use to contribute regular 
sports column to the Tiesa En
glish section. Many followers 
of American Lithuanian ath
letes will remember too that 
Yermal was well known for his 
selections of All Lithuanian 
American football elevens. We 
wouldn’t hesitate to say that 
he founded the institution.

Just the other day, after a 
long silence, we heard from 
Tom again. He sent in some 
sports stories that will be of 
interest to all of our sports 
minded followers.

But we’ll let Tom tell it him
self. k

* *
The setting takes place in 

the E. T. O. Lost in the vast 
expanse of forest, a squad of

Leonard, the retired undefeat
ed light weight champion of 
the world, Jimmy Braddock, 
ex-heavyweigh king and his 
manager, Joe Gould. Now 
Gould, a sharp operator and a 
fight manager was, always on 
the lookout for a heavyweight 
prospect. Well acquainted with 
Blozis’s prowess as an all- 
around athlete, Gould wasted 
no time and approached the 
subject of Al’s turning to the 
boxing profession for a live
lihood. With' proper training 
and publicity, hand-picked op
ponents and a tanker here and 
there they could easily have 
coined a fortune. Al just laugh
ed him off but would not com
mit himself either way.
‘Goulds in: a huff, walked off 
with, “What do you get for 
throwing that iron ball around, 
pretzels? Get wise^to yourself 
and make some dough while 
you’re able.”

Speaking to Dad Blozis later 
in the day we approached the 
possibility of Al’s turning 
fighter. His Dad just grinned 
and summed it up thusly, “Al

Mr. Connally “Pavėlino”
Pietų demokratas senatorius Tom Connally, kuris 

dalyvavo ir Jungtinių Tautų Organizacijos konferenci
joj, pasakė ilgą kalbą.

I

Jo kalba, kaip ir kitų anglų - amerikiečių bloko po
litikų, yra nukreipta prieš Tarybų Sąjungą. Jis sako, 
kad “Rusijos žmonės gali turėti tokią tvarką, kokią jie 
nori... bet už savo rubežiaus jie neturi kištis...”

Pirma, Mr. Connally pavėlavo veik 29 metus, “pa
vėlindamas” Rusijos žmonėms turėti tarybinę tvarką. 
Rusijos žmonės pasirinko tą tvarką 1917 metais— nuver- 

• te caro ir buržuazijos režimus. Ir kada užsienio impe
rialistai užpuolė Tarybų Respubliką, kad neleisti jai gy
vuoti, tai tie žmonės vedė kelių metų karą ir laimėjo. 
Pastatė ant savo, kad jie turi teisę gyventi, kaip jiems 
geriau.

Antra, Mr. Connally mano, kaip ir Mr. Churchill, 
Lad britai ir kiti imperialistai turi viešpatauti pasaulyj, 
kad anglai gali pagalba armijos užkarti fašistų režimą 
Graikijos žmonėms, kad jie gali žudyti Indonezijos if Pa
lestinos, Syrijos ir Indijos žmones tam, kad kitų tautas 
palaikyti kolonijų vergijoj. Matyti, Mr. Connally mano, 
kad Wall stryto imperialistai gali diktuoti ne vien Cen- 
tralinei ir Pietinei Amerikai savo valią, bet viešpatauti 
Chinijoj, daryti ką nori Bulgarijoj, Vengrijoj, Vokietijoj 
ir kitur, neleisti kitų šalių žmonėms eiti laisvės keliu.

Mums atrodo, kad tokia Mr. Connally politika ne
išdegs. Sovietų Sąjunga yra galinga valstybė. Ji par
bloškė hitlerizmą, ji padėjo mums sumušti Japonijos im
perializmą ir ji turi teisę taip pat tarptautiniais klausi
mais. O ji reikalauja, kad kiekvienos šalies liaudžiai 
būtų leista pačiai pasirinkti kelią, kokiu ji nori vesti 
savo gyvenimą. Ji reikalavo atšaukti britų armijas iš 
Graikijos, Indonezijos, Syrijos, Lebano, o kur tais klau
simais stovėjo Mr. Connally?

.......... . .. i

Stasys Pęnkauskas
Stasys Pęnkauskas iš Lawrence, Mass., 

ilgų metų Laisvės vajininkas, sukakties 
proga atsiuntė 2 naujus skaitytojus ir 
rašo, kad prisius dar daugiau. Puikus 
drg. Penkausko atžymėjimas Laisvės 35 
metų sukakties minėjimo proga. Aišku, 
kad daugelis ir kitų vajininkų tudm pat 
pasirodys.

Juozas Stanelis, Iš Bayonne, N. J., nu
pirko 8 serus, steigiamojo kultūrinio cen
tro bendrovės. Kaipo biznierius, jis 
taipgi įteikė gražų komplimentarinį pa
sveikinimą sukakties proga.

Petras Maroza, iš York, Pa., atsiuntė 
$35 ir rašo: “Trisdešimt penkerių metų 
minėjimo proga sveikinu Laisvę ir au
koju po dolerį už kiekvienus pergyven
tus metus.”

Alfonsas Piščikas, (Merchant Marine), 
Harrisonburg, Va., sveikina diėnraštį 
Laisvę 35-keriu metų sukakties proga su 
$2.50/

Saliamonas Ambrozas, iš Bayonne, N. 
J., sukakties proga aukoj o. $2.

Biznieriai sukakties proga įteikė pa- 
sveiįdnįmuš:

FRANK GRAŽYS
Mūrininkas-Dailydė-Maliavotojas 

293 Maujer St. , Brooklyn, N. Y.

F. WAITKENS
> Savininkas

A. W. Machine Co.
21 Howard St. New York City.

’ KAZYS STEPONAVIČIUS 
Savininkas

Boro Bar and Grill
344 Palisade Ave. Cliffside, N. J.

MYKOLAS PANELIS 
Savininkas Bar and Grill

347 Avenue E. Bayonne, N. J.

JUOZAS STANELIS
Savininkas

Hi-Hat Kabareto
184 W. 54th St. Bayonne, N. Y.

FELEKSAS MILVIDAS 
Savininkas Bar and Grill

55 E. 21st St. Bayonne, N. J.

Jau iš anksčiau matėme geroką grupę 
biznierių vardų, gražiai atsiliepusių
Laisvės 35-kerių metų sukakties minėji
mo reikalu. Aukščiau paduotieji vardai 
yra naujai prisi dėjusių jų.

Malonu yra priminti, kad biznierių at- 
sinešimas linkui Laisvės yra simpatin
gas. Tas liudija jų įvertinimą apšvietos. 
Dejuodami tiems, kurių vardai aukščiau 
suminėti, už gražią pafamą, tikimės, jog 
gausime paramos iš dar daugiau biznie
rių ir šiaip asmenų, sustiprinimui savo 
dienraščio sukakties proga.

Norime priminti, jog čia yra tik pra
nešimai apie gaunamą paramą, bet pa
sveikinimai biznierių ir asmenų tilps 
specialėje Laisvės laidoje, bal. 13 d.

l P. Buknys.

American soldiers. The lieute
nant in charge, a giant of a 
man and as handsome as hė is 
big, calls for volunteers to 
scout the area for a bearing. 
Given a time limit to return,
the scouts venture forth. The 
rest either lie down to rest or 
huddle to-gether to talk the si
tuation over.

The lieutenant could have re
mained in the states had he 
wanted in a chemist’s lab or 
stay on as a physical instruct-
or, but no, he asked for this. 
You see, he was just that kind 
of a guy. Long past due now 
but still no sign of the scouts. 
He could have called for and 
got some men to hunt the 
scouts but instead, decided to 
go himself. Many will laugh 
and scoff at this but its true, 
nevertheless. You see, we got 
to know him pretty well

don’t do things because of mo
ney, he only does what he likes 
and wants to do.”

* * *
I see by the papers:
Baseball is just around the

corner. Wonder if there’ll be 
any Lith’s hitting the big 
leagues*. Wouldn’t be surprised 
if there were plenty. In war
time, boys in the different ser
vices who would never even 
think of pulling on a glove, 
baseball or boxing, suddenly
discover they have hidden ta
lent. That’s how champions are 
born. Remember World War I. 
Jack Sharkey, the navy, box
ing, time to come, champion.

* * *
Where Johnny , (Jumbo) Yo- 

naker, former star end for 
Notre Dame has signed a con
tract to play with the Cleve-

vv n-nwry imu wcJ, he lanxl Browns of the newly form-
was just that kind of a guy.! cd All-America Conference. 
Well, you know the rest of the Yonaker is at present in the 
story, the papers' carried it like 
this: “Missing in action, Lieu
tenant Al Blozis.* * *

Yes, we got to know Al Blo
zis pretty well, and liked him 
too. Anyone who knew Al liked
him. He was that sort of per
son. Often you meet people and 
think, boy they sure are swell. 
But as time goes buy you find 
some flaw in their setup that 
you just can’t take and your 
first impression quickly disap
pears. Not so with Blozis how
ever, the more you saw the guy 
the better you thought of him.

Some years ago at a Father 
and Son Day held at the Polo 
Grounds, we two were sitting 
under the stands out of the 
broiling sun waiting for Al’s 
turn in the shot-put. were 
joined presently by Benny

South Pacific with the marines. 
He expects to be available to 
the Browns for the 46 season. 
There are two other. Liths with 
the Browns. One is Vince Ba- 
nonis, of All-Amerįca fame and 
the other we think is Ed Pro-
kop of Georgia Tech. Banonis 

į is a center and Prokop, an end.
• * * *

So far as we know Joe Kru
kauskas, of the (Cleveland In
dians is the only Lithuanian in 
the big leagues. Johnny Dick
shot, formerly of the Pitts
burgh Pirates, is German-Lith
uanian. They say Dickshot is so 
homely that his team-mates 
pinned the tag ofx “double-ug
ly” on him. We only have seen 
Dickshpt on a ball-field, so we 
can’t comment.

Wonder whatever became of 
Vito Tamulis? Anybody know?
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Hermanas Goeringas
Pasaulinio karo metu 

1914 — 1918 m. Goeringas 
buvo karininkas lakūnas, 
aktyvus ... besivejant or
dinus. Žinomasis vokiečiu

trūkčiais spruko Austrijon, 
o paskui Italijon, čia jis 
gyveno brangiausiuose vieš
bučiuose, suėjo į pažintis su 
italų aristokratija, finansi- 

karo lakūnas Ernstas Ude-įninkais ir fašistais, leido 
žmonos pinigus. 1925 me
tais Goeringas Švedijoje 
buvo patalpintas psichiatri- 
nėn ligoninėn, nes morfiniz- 
mas jį privedė prie pamiši
mo. Beprotnamyje Goerin- 

nuo

tas, vėliau (1941 m.) gesta
pininkų nužudytas, pasako
jo, kokiu begėdiškumu ka
pitonas Goeringas sukčiavo, 
padidindamas jo- numuštų 
priešo lėktuvų skaičių, ko
kiu akiplėšiškumu jis išnau- gas ilgą laiką gydėsi 
do jo savo pažintis, siekda- narkomanijos, 
mas išgarsėti ir atsižymėti.

Jau tais laikais Goeringas išplaukia Vokietijoje" į pa
buvo glaudžiai susijęs suY*^: Žmonos turtai pra- 
vokiečių sunkiąja pramone, i švilpti; vėl prasideda pini-

v

1927 metais Goeringas vėl

gų medžioklė: skolos, afe
ros, spekuliacijos. Tačiau 
Goeringas “didvyriškai” ko
voja ne tik su kreditoriaiš: 
jis daug dirba, kad paruoš
tų Hitlerio partijos atėjimą 
valdžion. ■

Lėbautoją Goeringą tuo i 
metu Hitlerio partijoje ne-

su firma “Bavarijos motorų 
statybos dirbtuvės,” kuri, 
tiekdama armijai savo ga
minius, tuo būdu susižerda- 
vo didžiulį pelną.* Goerin
gas, karo žinybai pavedus, 
tirdavo lėktuvų kokybę ir 
pateikdavo apie tai savo 
sprendimą.. Iš firmos jis 
gaudavo stambių pinigų už ipakentė už jo išdidumą ir 
tai, kad jai nesigailėjo pa
gyrų ir tarpininkavo* kai 
armijos vadovybė duodavo 
jai stambių ir pelningų už
sakymų.

Tiesa, tai nesiderino su 
“vokiečių karininko garbės” 
sąvoka, bet Goeringas jau 
tuomet stovėjo anapus “gė
rio ir blogio” ir, į nieką ne
atsižvelgdamas, garbino tik 
“inkasacijos” dievaitį.

Daug vėliau, jau tada, kai 
būdamas valdžioje, jis puo
tavo Vokietijos pramoninin
kų ratelyje, vienas šaipyda- 
mos sušnabždėjo savo kai
mynui: “Jis ima!” Taip, 
Goeringas visada “ėmė”; už 
pinigus, iš jo grflima buvo 
viską išgauti.

'valdihgumą eilinių fašistų 
atžvilgiu. Bet jį rėmė 
reichsvero generalitetas; jis 
vedė derybas su įtakingiau
siais kapitalistais ir kariš
kiais, su prezidento Hinden- 
burgo junkerių gauja; jo 
neaprėpiamas pilvas buvo 
finansinio kapitalo simbo
liu, prieš kurį pagarbiai 
virpėjo fašistiniai avantiū
ristai.

1932 metais Goeringas 
buvo iššauktas Švedijon pas 
savo mirštančią žmoną. 
Staiga atėjo telegrama iš 
Berlyno, kad Rėmas, smo
gikų vadas, jo mirtinas 
priešas, vėl įgavo lemiamą 
įtaką. Goeringas palieka 
mirštančią žmoną, skrendavišnu isgauu. 1

V o k i e t i jai pralaimėjus Berlynan, g a 1 v a t rūkčiais 
1916 metais,. Goeringas bu- puola j politinių intrigų 
vo priverstas nusiimti savo.sro\§> taip^ vikriai manev- 
margą mundierų ir ieškoti lrupja, ~ ,-T. ,
kitos profesijos.

“Bavarijos motorų staty
bos dirbtuvės” prisiminė jį 
ir pasiūlė jam komisionie- 
riaus darbą. /Bet šitas už
kietėjęs sukčius ir* lėbauto
jas, pripratęs prie palaidaus 
gyvenimo, negalėjo tenkin
tis kukliomis sumomis. Jis 
metėsi į p a v o j i n giausias 
spekuliacijas, kurios, dau
gumoje, stovėjo prie pat 
kriminalo ribos. Jis skoli
nosi pinigus pas kelnerius, 
pas moteris, pas buvusius 
bendradarbius; jis nevengė 
pačių nešvariausių priemo
nių, kad tik gąlėtų paten
kinti savo brangiai atsei- 
nančias ydas. Pagaliau jis 
tapo morfinistu, ir įšvirkš
timų apglušintas, blaškėsi 
tarp apsvaigimo ir atsipagi- 
riojimo, tarp didybės mani
jos ir nevilties.

Ir vis tiktai šis morališ
kai supuvęs karininkas su
gebėjo atstatyti savo se
nuosius ryšius su aristokra
tų' ir milijonierių pasauliu. 
1920 metais jis svečiuojasi 
švedų baronų rūmuose, su
rištų giminyste su vokiečių 
junkeriais. Čia, Švedijoje, 
Goeringas veda turtingą 
baronesę Kariną Fok. Da
bar jau jis gali netrukdo
mai lėbauti, leisdamas žmo
nos pinigus. Goeringas grįž
ta Vokietijon, buvoja “po
nų klubo” ratelyje, junke
rių ir sunkiosios pramonės 
didikų tarpe, tampa “vokie
čių nacionalsocialistų darbo 
partijos,” kuriai vadovauja 
Hitleris, nariu.

— kad išplėšia savo 
i priešui Rėmui Hindenburgo 
gaujos malonę, susijungia 
su Goebbelsu prieš Štraserį 
ir išgauna sau ir Hitleriui 
pas Hindenburgą priėmimą. 
Goeringas laimėjo peštynes 
dėl ėdalo. Jo žmona mirė 
vienatvėje, betgi Goeringas 
dabar— savo stichijoje. Ne
bodamas mįlžiniškų išlaidų, 
jis inscenizuoja teatrališkai 
ištaigingas laidotuves; sa
vo rūmuose mirusiosios at
minimui pastato koplyčią, 
prie jos grabo prisiekia nu
sižudyti ir po vienų metų... 
veda artistę Emą Zonemen.

1923 metij lapkričio mė
nesį Goeringas dalyvavo 
h i 11 e r i niame Suokalbyje. 
Šiam nepavykus, jį arešta
vo, bet pasitikėdami jo gar
bės žodžiu, paleido. Aišku, 
jis “vokiečių karininko gar
bės žodį” sulaužė ir galva-

“Goeringas—jausmo žmo
gus,” — tikrino Goebbel- 
sas. Charakteringa šiam 
“jausmo žmogui” tai, kąri 
jis priklausė įvairiausioms 
gyvulių globos draugijoms 
ir jausmingai kalbėdavo 
prieš gyvulių vivisekciją, 
vadindamas ją “barbarišku 
gyvulių kankinimu.” “Gyvu
lių kankintojus reikia iš
siųsti į koncentracines sto
vyklas!” —^pareiškė jis 1933 
metais, būdamas Prūsijos 
m i n i s t e rip - pirmininku. 
Koncentracinėse stovyklose 
“gyvulių kankintojai” galė
jo patys įsitikinti, kaip gy
vuliai t r i u m f u o ja prieš 
žmogų, kaip ten mirtinai 
nukankinami žmonės.

1(933 metų vasario 7 die
ną, tai yra Savaitę po to, 
kai fašistai paėmė valdžią, 
šis “gyvulių draugas,” bū
damas Prūsijos policijos 
viršininku, ragina policiją 
bet kokiomis priemonėmis 
“veikti,” kovojant prieš 
liaudį. Jam priklauso tas 
sparhuotasis posakis: “Kar
tais aš šaudau per anksti ar 
per mažai, bet vis dėlto aš 
šaudau!” 1933 metų kovo 3 
dieną jis pašaukė fašisti
nius padegėjus — žudikus 
naikinti revoliucinius vo-

nuo piChicagos policija velka sužeistą darbininką 
kieto linijos i policijos vežimą. Pikietai prie užstreikuo- 
tos W. A. Jones Foundry masiniai areštuojami firmos 
pastangose sulaužyti streiką, vadovaujamą United Au
to Workers, CIO. Unijos teisėti reikalavimai buvo pa
remti ir Karinės Darbo Tarybos, bet policija, atrodo, 
unijistų teisėtumo nepaiso. Už tai unija pasmerkė po
liciją, kaipo “streiklaužišką agentūrą.”

kiečių darbininkus: “Mano 
priemonės, — pasakė jis, — 
nesusilpnintos jokiomis tei
siškomis abejonėmis. Čia aš 
neieškau teisėtumo, čia man 
reikalinga tiktai naikinti, 
daugiau nieko!” Bet visa 
tai buvo tik pradžia. Jo 
žmonių neapykąnta pasie
kia savo viršūnės tik pra
sidėjus karui prieš Tarybų 
Sąjungą. Ne atsitiktinai, 
1941 metų lapkričio '6 dieną 
draugas Stalinas, demas
kuodamas Hitlerio partijos 
lyderių programą ir nuro
dymus, davė, kaip pavyzdį, 
šalia pakvaišusių Hitlerio 
pareiškimų ir žvėrišką “gy
vulių d r a u g o” Goeringo 
klyksmą: “Žudykite, — sa
ko Goeringas, — kiekvieną, 
kas prieš mus, žudykite; ne 
jūs atsakote už tai, o aš, o 
todėl žudykite!”

Šis kraugeriškumas, šis 
klaikus sadizmas, taip pat, 
kaip ir kitos Goeringo būdo 
šlykščios savybės, atvaiz
duoja vieną , tipiškiausių 
bruožų vokiškojo imperia
lizmo, kuriam buvo reika
lingi “žmonių su galvijų mo
rale” patarnavimai.

brikus, bankus, namus, že
mės sklypus ir kt., o kaip 
privatūs asmenys jie už nie
kus “pirkosi” iš valstybės 
šitą išplėštą turtą. Tokiu 
būdu Goeringas tapo vienu 
turtingiausių žmonių Vo
kietijoje dar prieš sukurda
mas savo milžinišką “Her
manas Goeringas ir Ko”

Lietuvių Tauta Naujuoju Keliu
(Pabaiga)

Iš tiesų, kas gali dabar 
trukdyti pastatyti bet ku
rį fabriką, gamyklą, specia
lizuotą kokios nors vienos 
prekių rūšies gamyboje? 
Niekas, išskyrus trūkumą 
kvalifikuotu darbininkų ir 
inžinierių — technikiniį 
kadrų, lietuvių tarpe. Pa
iliustruosiu savo mintį pa
vyzdžiu. Lietuvoje, saky
sim, statoma staklių arba 
masinu gamykla. Sąjungoje, 
apskritai, reikia tūkstančių

gamina tūkstančius, bet 
Lietuvos respublika gali iš
naudoti tik šimtus arba de
šimtis staklių, toksai jos pa
reikalavimas šios rūšies 
staklių, kurias gamina ta 
gamykla? Ar ne geriau, kad 
gamykla gamintų stakles 
vien tik atitinkamai res
publikai? Žinoma, techniš
kai tai galima, bet ekono
miškai tai bus neracionalu, 
nuostolinga, gamyba įgis 
amatininkišką pobūdį ir, 
kas svarbiausia, produkcija 
savo kokybe bus blogesnė, 
našumas žymiai žemesnis. 
Tokiu būdu mes ne tik ne- 
priartėjam prie amerikiečių 
technikos, bet atitolstame 
nuo jos, nors gamykla ir tu
rėtų pirmaklasę techniką. O 
socialistinis ūkis juk siekia 
aukštesnio darbo našumo 
negu tas, kurį sugeba su
kurti kapitalizmas pažan
giausiose jo šalyse.

Tokiu būdu, norint pa
siekti aukštą darbo našu
mą, jo efektyvumą, mažą 
vien tik pageidavimo ir net 
siekimo, tai turėti, o reika-

M. 1. Kalininas

lingos atitinkamos ekono
minės ir socialinės sąlygos, 
kurias visoms respublikoms 
ir duoda Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjunga.

Šiais samprotavimais aš 
nenoriu sumažinti reikšmės 
vietinės arba respublikinės 
pramonės, tenkinančios iš 
esmės vietinius poreikius. 
Bet ir vietinė pramonė gali 
dirbti našiai, vien tik gau
siai ją aprūpinat geromis 
mašinomis. Tai gerai su
pranta respublikų vadovai,

plečiasi jo visuomeniniai in
teresai, auga kultūriniai po
reikiai, kurių patenkinimas 
reikalauja laiko. Tarybų 
valdžia aukštai vertina dar
bą, pažymėdama apdovano
jimais darbo žygius. Tačiau 
tuo pačiu metu ji nesigaili 
lėšų kaimo kultūrai, jo poli
tiniam švietimui kelti. Visa 
tai primygtinai reikalauja 
mechanizacijos, šių laikų 
žemes ūkio mašinų, pritai
kytų prie Lietuvos sąlygų.

Štai tie keliai ir priemo
nės, kuriais tarybų valdžia 
kelia darbo našumą tiek

"M 1 s 
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kuriems tuo pačiu metu ten- j pramonėje, tiek žemės ūky- , 
ka atsakomybė ir už sąjun-|je. Be abejo, il
ginės reikšmės įmones. |tauta

Daug lėšų ir darbo pade- galimybes/ 
jo tarybinė vyriausybė iš- | ~
vystyti žemės ūkiui, tapu- j 
šiam stambiausiu ir labiau-1 
šiai mechanizuotu pasauly- 
je žemės ūkiu. Jis tapo na
šesniu, ir geriausiu to įro
dymu gali bųti tai, kad jis

pilnutinai išnaudos 
Žinoma, 

'nelengva stumti į priekį ša
lies ūkį bei kultūrą, ypač 
jeigu jie turi daug prisivy- 
\ Tačiau tautos gyveni

mas, jos gerovė primygtinai 
to reikalauja. Kūrybinės 

........ _  __, ___ tautos jėgos neišsemiamos 
patenkino karinius porei- sugebėti jas pa-kius. ' ! žadinti.

Lietuvos žemės ūkis lai- i Klausimai, kuriuos aš vos 
komas našiu, jis davė žymią tepaheciau, kalba apie di- 
produkciją eksportui. Ta-|^zlu^ aPim^ ,Dei sudčtingu-
čiau mes negalime nematy
ti, kad tas našumas rėmėsi 
didžiuliu valstiečių įtempi
mu, atkakliu vidutiniojo 
valstiečio darbu savo ūkyje 
ir berno — stambesniąjame 
ūkyje. Fizinis darbas atė
mė jiems visą gyvenimą, 
nepalikdamas laiko dvasi
niams poreikiams patenkin
ti.

Tarybinėje s a n t varkoje 
Lietuvos valstietis su tokiu 
gyvenimu nesutiks. Greit

1937 metais įsteigto 
ringo koncerno tikslą: 
iš pradžių gavimas

Goe- 
buvo 

maža
vertės vokiškos rūdos, o vė
liau ir gamyba pakaitalų: 
sintetinio benzinų, dirbtinės 
gumos, dirbtinių audinių ir 
tt. Trys svarbiausios akci
nės naujojo tresto bendro
vės buvo: “Hermano Goe
ringo rūdų ir metalurgijos 
gamyklos,” su pagrindiniu 
560 milijonų markių kapi
talu. “Apginklavimo ir ma
šinų statybos Hermano Go
eringo imperinės gamyk
los,” su pagrindiniu 80 mi
lijonų markių kapitalu ir 
“Upių ir ežerų laivininkys
tės imperinės gamyklos,“ 
su pagrindiniu 12.5 milijo
no markių kapitalu.

Goeringas, kaip vokiečių 
ūkio diktatorius, turėjo sa
vo žinioje neribotas valsty
bės lėšas sukūrimui naujų 
įmonių savo “imperinių ga
myklų” rėmuose. Be to, 
Goeringas — “imperinių ga
myklų” galva ir stambiau
sias jų akcininkas. Bet to 
dar maža. Kaip reicho mar
šalas,' kaip oro pajėgų va
das jis yra tuo pat metu ir 
stambiausias savo gaminių 
pirkėjas. Štai kaip tikru
moje atrodo totalinis impe
rializmas, monopolinio ka
pitalo įgyvendinta svajonė: 
viename asmenyje valstybi
nė valdžia, karinė galia, 
ekonominė galia. Okupuo
tuose kraštuose — Austri
joje, Č e c h o si o va kijoje, 
Franci j oje, Olandijoje; Bel
gijoje, Liuksemburge ir tt., 
'“Hermano Goeringo impe
rinės gamyklos” gavo di
džiąją grobio dalį, bet drau
ge su Goeringu„ Europos 
apiplėšime dalyvavo taip 
pat ponai ir iš kitų vokiš
kųjų koncernų ■— milžinų. 
Viena ranka mazgojo kitą 
tautų krauju ir purvinu fa
šistinės korupcijos vande
niu.

WATERBURY, CONN
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Dar prieš užgrobiant Hit
leriui valdžią, Goeringas 
stambiai “inkasavo” 1 savo 
pirmosios žmonos baronesės 
dėka, savo ryšių su “Bava
rijos motorų statybos dirb
tuvėmis” ir automobilių fir
momis “Beno” ir “Opel” dė
ka. Vos tik fašistai paėmė 
valdžią, tuoj iš visų pusių 
ištryško naujieji pajamų 
šaltiniai. Robertas Lejus, 
“vokiečių darbo fronto” va
das, paglemžė darbininkų 
banką, kuriame 1933 metais 
buvo apie 600 milijonų mar
kių — darbininkų ir tarnau
tojų sutaupos, o taip pat ir 
laisvųjų profsąjungų mo
kesčiai. įrištai Goeringas 
“pasiskolina” pas Lejų 
stambią sumą (kai kurie ži
nantieji žmonės kalba apie 
50, kiti gi — net apie* 200 
milijonų markių). Tuos pi
nigus jis “pasiskolina,” kad 
prisipirktų akcijų ir dar 
daugiau, negu iki šiol, įsi
terptų į pramonę. Tolimes
niu pajamų šaltiniu* buvo 
žydų turto nusavinimas. 
Kaip valstybiniai tarhauto
jai — fašistiniai vadeivos 
rekvizuodavo žydų nuosa
vybėje esančias akcijas, fa- (Tąsa 5-me pusi.)

Apie Streikus

Farrel Foundry and Machi
ne kompanijos darbininkai lai
mėjo streiką. Kompanija turė
jo sutikti pakelti algas 18 (4 
centu į valandą. Tas paliečia 
550 darbininkų. Darbininkai 
buvo išėję i streiką sausio 14 
d. Vieningai darbininkai laikė
si ir laimėjo streiką. Pradžioj 
buvo reikalauta pakelti algas 
$2 i dieną, kaip ir visoj plie
no pramonėj. Bet kadangi di
džiose plieno išdirbystėse bu
vo susitaikyta už I8I/2 centų 
Į valandą, tai ir ši kompani
ja pagaliau sutiko ant tiek pa
kelti algas. Kompanija buvo 
pakvietus unijos komitetą ir 
davė pasiūlymą, kad darbinin
kai grįžtų dirbti, o darbinin
kams pakels algas tada, kada 
gaus nuo OPA leidimą pakelti 
kainas ant gaminamų produk
tų. Darbininkai tą pasiūlymą 
atmetė su pasipiktinimu ir lai
kėsi vieningai, Jki kompanija 
sutiko pasirašyti, kad 
algas nuo tos dienos, 
darbininkai grįš dirbti.

Darbininkai pradėjo
kovo 12 d. O nauja sutartis 
padaryta ant vienų metų, nuo 
J3 d. kovo, 1946 m., iki 13 d. 
kovo, 1947 metų. Jeigu kom
panija ar unija norės padary
ti pakeitimų sutarty j, tai turės 
viena kitai pranešti apie 30 
.dienų iš anksto ir trisdešimts 
dienų praėjus nuo pranešimo 
bus galima vesti derybas iš
keltu klausimu.

Tos kompanijos darbininkai 
priguli prie plieno pramonės 
darbininkų unijos (CIO).

Dabar yra didesnis ūpas 
vieningai laikytis ir misingio 
(brass) trijų didžiųjų dirbtu
vių darbininkams, kaip tai: 
American Brass kompanijos, 
Chase . Brass kompanijos ir 
Scovill Mfg. kompanijos. Tų 
kompanijų darbininkai yra 
streiko lauke nuo1 4 d. vasa
rio. šios trys kompanijos taip
gi sako, kad jos nori gauti lei
dimą iš OPA pakelti kainas 
ant išdirbinių, ir tik gavus tą 
lėidimą sutiks pakelti algas, 
pabar visas dalykas randasi

v-?- g

tų kompanijų rankose. Jeigu 
nori, kad mašinų ratai suktų
si, tai turi pakelti 18 (4 centų 
i valandą algas. Bet vietoj su
tikus pakelti darbininkams al
gas, kompanijos beveik kas
dien vietos kapitalistinėj spau
doj apgailestauja apie darbi
ninkų savaitinių „algų neteki
mą. Bet darbininkai gerai su
pranta tuos graudingus kom
panijų verkšlenimus ir dėl kie
no naudos kompanijos tai da
ro. Darbininkai žino, kad tik 
vieningai kovodami jie gali 
laimėti algų pakėlimą.

pakels
kada

dirbti

Bristol Brass Kompanijos 
darbininkai susitaikė su kom
panija. Derybos ėjo per ilgą 
laiką. Toj kompanijoj dirba 
400 darbininkų. Jie priguli 
prie Mine, Mill and Smelter 
Workers Unijos (CIO).

Kompanija, matydama, kad 
nieko negalės padaryti, pakė
lė algas 181/2 centų į valandą. 
Darbininkai buvo pasirengę iš
eiti į streiką.

Šioj apylinkėj pirma “brass” 
kompanija pasidavė ir susitai
kė su unija. Bet, kaip atrodo, 
tai ir kitos turės pasiduoti, nes 
šiandien darbininkai yra ge
riau organizuoti,
miau, ir į streiką išeina kito
kiu būdu. Pirmiau būdavo ves
davo iš dirbtuvių nuo darbo. 
Dabar pastato pikietą ant tos 
valandos, kada reikia eiti į 
darbą. Tokiu būdu nepasirodo 
ir norinčių eiti į darbą — 
streiklaužiauti.

1 Dar kol kas Waterburyj ne
buvo streikierių susikirtimo su 
policija. Tiktai reikia neap
leisti pikieto eilių: Obalsis yra 
iškeltas: “Ilgesnes valandas 
pikietuosime, trumpesnį laiką 
streikuosime.”

Unijistas.

mą uždavinių, stovinčių 
prieš lietuvių tautą ir jos 
inteligentiją.

V y k d y dama komunistų 
partijos programą, Sąjun
gos Vyriausybė ne tik ap
saugoja, bet ir užtikrina 
kiekvienos sąjunginės res
publikos tautinę kultūrą, 
susidėjusius papročius ir 
ypač jų tautų gimtąją kal
bą. Ji sukuria visas sąly
gas vaisingam inteligentijos 
darbui savo srityje. Dėl to 
Lietuvos inteligentija visiš
kai atsako prieš savo tautą 
už kultūrinį Respublikos 
klestėjimą.

Liaudies mokykla — pir
masis laipsnis žmogaus išsi
vystyme, a t s a k ingiausias 
etapas procese formuojant 
iš jo veiklų mūsų Tėvynės 
pilietį ir patriotą — turi 
būti jai pastatytų uždavinių 
aukštumoje. Vyk dydama 
savo programą, ji turi skie
pyti augančioms tautoms 
meilę gimtajai kalbai, liau
dies dainoms, gimtajam pei
zažui ir tuo pačiu metu plės
ti moksleivių, kaip busimų
jų Tarybų Sąjungos piliečių, 
'akiratį, o bendrai paėmus, 
ji turi skiepyti jiems meilę 
didžiajai daugiatautei Tėvy
nei — Tarybų Socialistinių

s'
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Respublikų Sąjungai. Iš to 
matyti, kad visasąjunginio 

n

negu pir-

Washington.—Senato ko
mi s i j a nu tarė vyriausią 
atom - bombų kontrolę pa
likt armijos oficieriams.

Skaitydamas Laisvę 
sybę žinosi, ir priešui 
kėši užduoti per nosį!

tei- 
mo-

tarybinio patriotizmo su
pratimas nepriešpastatomas 
vietiniam patriotizmui. 
Kaip tik iš jo, kaip iš liau
dies šaltinio, išauga patrio
tizmas tarybinei santvar
kai, TSR Sąjungai visumo
je.

Aš manau, Lietuvos vy
riausybė nemaža padeda ir 
ateityje dar labiau padės 
savo lėšomis literatūrai lie
tuvių kalba vystyti, ypač 
originaliai grožinei litera
tūrai, semiančiai savo siu
žetus iš lietuvių liaudies gy
venimo ir padedančiai ža
dinti liaudyje naujas kūry
bines jėgas.

Be abejo, Lietuva užims 
garbingą vietą sąjunginių 
respublikų tarpe vystant vi
sas meno bei sporto formas, 
o jos liaudies chorai bus ne
išsemiamas šaltinis tautinei 
muzikai ir teatrui vystyti.

Karas pasibaigė. Nuo lie
tuvių tautos visiems am
žiams nuimti pančiai, kurie 
varžė jos kūrybines jėgas. 
Iš visos širdies linkiu lietu
vių tautai pasisekimų sta
tant savo tarybinę valstybę, 
vystant pramonę ir žemės 
ūkį, o taip pat tautinę savo 
fprjna ir socialistinę sayo 
turiniu kultūrą. * ’

S
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DETROITO ŽINIOS

(Tąsa)
Mulan’a dabar taip ir pasiliko tėvų na

muose, motiną prižiūrėt, ją suramint. 
Motina labai paseno, pražilo, nors buvo 
tik penkių dešimtų metų. Gailėjosi ir 
vis išmetinėjo sau, kam ji neleido Ti- 
jen’ui vedžiotis su ta Huineng’aite, — 
gal jis tuomet nebūtų išjojęs pasijodinėt. 
Močou’a ramino, kad tai jau toks prili- 
kimas.

Abi sesutės ir Afei’jukas pakaitomis 
vėdino ją žąsies plunksnų vėduokle, nes 
vasarą buvo karšta.

Tai dabar, kai abu—ir Sidabrinė Už
laida ir Tijen’as jau daugiau nebelenk- 
tyniavo su gyvaisiais, tai jie pasidarė 
malonesni. Laikas išvalė iš motinos šir
dies ir tą neapykantą. Ji dabar minėjo 
Sidabrinę Užlaidą, kaipo kokią tolimą 
keleivę, praėjusią jai paskersai kelią. 
Tėvo prisakymu, jos palaikai tapo iškasti 
ir abu jie su Tijen’u palaidoti greta ne
toli nuo Jao’ų vasarnamio. Poją išmo
kino gerbti du karstu, su jo tėvų para
šais.

Nuo dvasinio smūgio ir susijaudinimo 
dėl Tijen’o staigios mirties, Mulan’ai už
trūko krūtyse pienas. Tai ji pavedė sa
vo Atuang’iuką Auksuotąją! šilkinei žin
dyti, nes toji savo pieno niekad pilnai ne- 
išžindydavo savo šešių mėnesių kūdikiui. 
Saldi Kvapsnis dabar labiau globojo Mu- 
lan’os Aman’ytę.

Tijen’o mirtis padarė netikėtą atmai
ną jo tėvui. Jao’ui tas vyresnysis sūnus 
vis buvo lyg pašinas širdy. Juo vis jis 
negalėjo pasitikėt. Tas palaidūnas,
iš šio nei iš to, buvo susidėjęs su ta pa
skubusia Huineng’aite. Jis vis toks bu-/ 
vo kietsprandingas, atkaklus. Tėvas jau 
nebe juokais buvo nusistatęs viską pa
likt ir ieškot ramybės vienuolyno pa- 
unksmėj. Bet dabar, kai atmosfera ap- 
siblaivė, jis labiau susikuopė ant savo 
jaunesniojo sūnaus Afei’juko. Tiesa, tas 
gražiai ir augo.

0 Jao’as pradėjo išnaujo džiaugtis 
gyvenimu. Pasidarė toks lengvabūdis, 
beveik visai išdildė savo savimylą, tar
tum koks šventas budistas, frie šeimos 
ir prie turtų jis menkai teturėjo prisiri
šimo.

Visos šeimos nuostabai jis nusprendė 
pirkt mančų kunigaikščio dvarą. Tai 
prasidėjo šitaip.

Kai Hua’ienė pasitraukė nuo Tijen’o 
mirties patalo, Jao’as jai gražiai padė
kojo, pakvietė ant šermenų ir žadėjos 
jai bet kada padėti kokiam reikale. Ti
jen’o ketvergis suninkąs Poja irgi ją 
mėgo.

Prieš rudenines šventes atėjo Hua’ie
nė, atsinešė Poja’ukui pati iškepusi ra
gaišio ir norėjo pasikalbėti su Jao’u. 
Jao’as ją paprašė į savo kambarį. Hua’
ienė, kaipo kadaise buvusi dainų merge
lė, buvo mikli ant kalbos ir ant viso ap
siėjimo. Ji pasakė atėjusi Jao’ui pra
nešt labai įdomią naujieną, pirma visų 
kitų, labai rotą progą.

Dailėdaikčiai? Ne. Mančų barono so-

nei

dae, šiaurėj priemiesčio daly.
—Kam man tas palocius ir parkas?
—Ogi kad gyvent ir džiaugtis ir mo

kėt įkainuot tą visą prabangą.
duoda už juokingai žemą 
ne vieta kokiam pusgalviui 
Reikia kultūringo žmogaus.

Hua’ienė puikiai žinojo

I
 biurokratus ir jų neapkentė, kaip ir vi
sos dainų mergelės, kurios buvo laikomos 
poetų ir rašytojų pagarboj.

—Kiekgi jis nori?

—Tiktai šimto tūkstančių. Vieni pa
statai ir palocius verti keturis kartus 
tiek. O kurgi tas didingas sodas, par
kas ...

Hua’ienė jam parodysianti šiandien 
arba rytoj. Tai ant rytojaus ir nugužėjo 
visi Jao namai. Dalis pastatų ir pavi- 
lionas buvo seni, bet pats palocius buvo 
puikioj padėty. Visa kas pastatyta iš 
geriausio medžio, šimtmečiams išstovėt.

Pasitaręs su svainiu, Jao’as nuspren
dė pirkt. Apie kainas sulpstymų nebuvo. 
Kaina ir taip labai žema, kai tokiai gė
rybei.

—Ta Hua’ienė—labai žvitri moteris,— 
į tarė Feng’as: ji, tur būt, įaus bent pen-

.. < 1

Par- 
kainą. Ten 
valdininkui.

valdininkus,

Man

drausmei pikietuoti General ElectricPasipriešinęs
šapą, Schenectady, New York, darbininkas yra policis- 
tų tempiamas kalėjimam Jis buvo vienu iš tūkstančių 
dalyvavusių pikiete protestui prieš teismo įsakymą. Dar
bininkai yra nariais United Electrical, Radio & Ma
chine Workers, CIO.

PITTSBURGH, PA
Margumynai

•plieno darbininkų
U. S. Steel Corp, pa- 
bet mažesnės kompa-

Jo-

rūpi sueit su ja dąlininkais. Dailėdaik
čiai dabar geras biznis. Mes galėtume 
ir dailėdaikčius kartu nupirkti. Baro
nas sutiktų ant išlygų. Paskui mes juos 
galėtume pelningai parduot, kaipo tikrą 
barono originalą.

Ir Jao’as sutiko. Pirko. Į pinigus jis 
žiūrėjo lengvai. Feng’as, patyręs ver
telga, užgyrė. Namiškiai net šokinėja iš 
džiaugsmo. Ir motinai bus gerai per
maina, — ji vis tokia sugyžusi ir nelai
minga po sūnaus mirčiai.

—0 kaip su mūsų namais? — klausė 
motina.

—Kai Močou’a ištekės, atiduosim jai. 
Jei ir ji norėtų su mumis kartu, tai par
duosim arba mokyklai dovanosim.

Kuomet su Jao’ais visa kas ėjosi sli
džiai, su Tseng’ais jau buvo kitaip. Ne- 
taip lengva suvaldyt šitokia didelė išsi
šakojusi šeimyna. Čia reikia susiklausy
mo, susiturėjimo iš visų, harmonijos, pa
garbos. Blogiausia su tom marčiom: jų
dviejų būdo nepakeisi, nei jų išauklėji
mo, nei tų užgaidų.

Blogiausia su ta Sujun’a. Nelinksma 
čia jai. Nemėgia ji Pekino ir nori ir 
Činią iš čia iškrapštyt. Tačiau ji gerai 
žino, kad Pekinas vis Pekinas—sosta- 
miestis, galybė, politikieriai, pralobimas. 
Tai kad jos vyras būtų, kaip jos brolis 
Huaiju’s! O jos brolis grįžta Pekinan. 
Koks jis veržlus, koks jis vyriškas! Kaip 
apsukriai jis sukasi biržos apyvartose! 
Šimtais tūkstančių jis tenai varto! O čia 
—jos tas nublukėlis vyrelis užsidirba po 
tris šimtelius ant mėnesio... Juk tai ir 
nuomai negana. Ir ji dūko bejėgiai ant 
savo mikčiojančio vyro. Ir jos motina, 
toji kadaise galingoji “Senelė Kumelė” 
Niū’ienė, vis jai prikaišiodavo: žiūrėk, 
girdi, į savo tėvą, — juk aš jį į viršūnes 
iškėliau! ...

Ir Sujun’ai atrodė, kad jos brolis ga
lėtų ir jos vyrelį aukščiau pakilėt.
sios akstinamas, jos Činia susidraugavo, 
su 
penktuoju broliu ir įprašė Huai’jų į val
dišką darbelį.

Du Tseng’ai broliai — Činia ir Sunia 
tarpsavy nesuteikė. Sunia vis tebedy- 
kiniavo, o činia dirbo regulingai ir- ne
galėjo pačiai įtikti. Dažnai jis glostė 
tą maištingą savo pojūtį priešais ją, bet 
iš savo nedrąsos, jis vis da kentė. Kiti 
jį skaitė pačios užjodytu vyreliu, bet vi
duj jo brendo nepasitenkinimas, kuriam 
lemta buvo išeit viršun žymiai, vėliau ka
da. Jis tik kai kada, neapsikentęs, vep- 
teli broliui: geriau, kad aš būčiau ir vi
sai nevedęs...

O jo pati Sujun’a vis jam prikaišioja 
jųdviejų nelygybę: Sunia sau švilpauja, 
o tu dirbi... Tai jau geriau pasidalyt. 
Tai bent mes savo dalią galėtume inves- 
dinti.— mano brolis tai galėtų mum pa
daryti. Jis aną vakarą tik patelefona
vo į biržą ir padarė dvidešimt penkis 
tūkstančius dolerių. Be to, visa šeimy
na apkerėta tos moteriškos lapės. Net 
ir tarnaitės ir tos geriau klauso Mu- 
lan’os. Ir Mania su Mulan’a rankom įsi
tvėrę abi vaikšto.

Činia dar bandė, Sujun’ą perkalbėt, kad 
ji vis tiek stengtųsi susitaikyt: juk tai 
viena šeimyna, bet Sujun’a atsikapojo:

—Et, kad tu vis toks glušokas. Argi 
tu nematai, kaip visa šeima katutes išsi
žioję ploja, kai Atuang’utis kiek paropo
ja po aslą. Iš tikro, jei tau marti pa
gimdė sūnėną, tai ji tarytum tas gene
rolas pergalingai grįžęs į sostinę...

Kiekvienas Mulan’os vaiko pasijudi
nimas badytę badė Sujun’ą, kaipo prie
kaištas už jos nevaisingumą. Net ir se
nelė ir ta kam tai prasitąriusi, kad vy
resnioji marti esanti bergždžia. Sujun’a 
todėl net pas daktarą ėjo, kad jis jai 
kaip padėtų tą jos gėdą nušluostyt, bet 
tasai nieko padaryt negalėjo.

Vieną dieną, pačios urpojamas, Činia 
tarė Sunia’i, kad anas ieškotų kokio dar
bo: girdi, aš Huaiju’i padėjau valdišką 
darbą gaut, kodėlgi ir tu negalėtum 
gaut... Mes, girdi, visi šeimos pinigus 
leidžiam, švaistom, tai ar ilgam gi tai 
tesės? Huaiju’s tau galės darbą parū
pint, — jis toks apsukrus ir toks lindus.

.(Daugiau bus)

direktoriaus trečiosios sugulovės

Ant produkcijos linijos 
jau ne kapitonas, bet 

ir kiekvienas darbinin- 
Jį lietuviai girdėjo kal- 
laike majoro rinkimų per

šiame, kuris atsibus kovo 17 
d., 2 vai. po pietų, Draugijų 
svetainėje, kad dar prieš 'ba- 
zarą galėtumėt prisidėti su 
doleriu ir kitu, vardan LLD 
52 kp. Tokiu būdu kuopa ga
lės irgi pasirodyti su daugiau, 
negu iš kuopos iždo galėtų.

Taipgi visi būkite susirinki
me, nes dar daugelis neužsi
mokėjote duoklių už 1946 me
tus. J. K. D.

Binghamton, N. Y.

Nors 
streikas 
si baigė, 
nijos streikuoja. Be to, strei
kuoja Westinghouse Electric 
darbininkai.

Apie streikus daug ko ir ne-! 
rašysiu, nes visi apie tą skaitp 
kasdieninėj spaudoj. Biskį pa
rašysiu apie tai, kas dedasi 
lietuvių tarpe.

Mūsų apylinkėj lankėsi F. 
Abekas. Mokslo Draugijoj 
koncertas, bankietas ir pra
kalbos gerai pavyko. Kiek gir-' 
dėjau, buvo geri mitingai 
Washingtone, McKees Rocks 
ir New Kensington e.

Wilmerdingo LDS kuopa 
buvo nutarus prakalbas su
rengti. Protokolo sekretorius 
Vilkas buvo apsiėmęs viską 
sutvarkyti, bet prakalbų neį
vyko.

Dar noriu pažymėti, kad į ■ 
mūsų apylinkę žymesnių kai-! 
bėtojų dažnai neatvažiuoja, j 
Tai ne pasinaudojimas proga 
buvo didelė klaida iš mūsų 
pusės.

Biskį Apie Senus Veikėjus
Dr. Johanna Baltrušaitienė 

buvo susirgus. Bet ji jau su
stiprėjo ir šiuo laiku jaučiasi 
neblogai.

Dr. Baltrušaitienė įdomi as
menybe. Ji yra trečia iš eilės

Johanuos mama- 
gimus ir augus 

Adomaičiai kilę

Jis kilęs iš Krokalaukio, netoli 
Kalvarijos.

Kazlauskas buvo organizuo- 
tojas bene Wilmerdinge. Ten 
daug veikęs. Yra pritaikęs 
daug melodijų poezijoms, pa
ruošęs daug šokių.

Kalba Apie Vilnį
Vilnis yra mylimas laikraš

tis Pittsburgho lietuvių tarpe. 
Daug kas gavo pavyzdžių nu
merius. Girdėjau; kad vietos 
biznieriai ketina tame laikraš
tyje garsintis.

Moterų Kliubas
Pittsburgho Lietuvių Mote

rų Kliubas turi per 30 narių. 
Reikėtų daugiau pasidarbuoti 
ir daugiau narių gauti. Labai 
gerai daro mūsų organizacijos 
paskutiniais metais surengda- 
mos meniškus programus. Į to
kius parengimus daugiau žmo
nių lankosi.

šis Tas
Ralph Urban, Packard Au

to Dirb. 190 lokale (UAW- 
C1O), likosi išrinktas to loka- 
lo pirmininku. Jis yra vetera
nas pastarojo karo, tarnavo 
orlaivyne kaipo navigatorius.

Po jo paliųosavimo iš orlai- 
vyno su kapitono rangu, jis 
tuojaus uoliai ėmėsi darbo lo
kale. 
buvo 
kaip 
kas. 
bant
Lietuvių Radio Kliubo valan
dą, kada jis buvo Detroite ato
stogoms. z

Jis yra jaunas, progresyvis 
vyras. Tai gal atitaisys Pack- 
ardo darbininkų klaidingą šo
vinistinį ir KKK nusistatymą, 
kuris gyvavo iki šiolei lokale, 
nes iš ten ir negrų riaušės bu
vo anais metais sukeltos.

Kaip girdėtis, tai drg. A. 
Bimba sugrįš greit. Bet detroi- 
tiečiai atkreipė domę į jo atsi
šaukimą sukėlimui $30,000 
dėlei įrengimo Vilniuje Vėžio 
Ligos Tyrimo Instituto. Tą 
darbą veda gana smarkiai iš 
visų pusių.

Jau Detroito Lietuviu Kliu
bas paaukavo $50 tam reika
lui ir turės savo varda institu
te įrašytą.

Apie kitas organizacijas 
i bus pranešta vėliau, nes vis
kas dabar eina visu smarku
mu, kad kuo daugiausiai sukė
lus pinigų ir kada visi galai 
bus suvesti, tada galės praneš
ti.

Klaidų Pataisymai -
Kovo 5 dieną Laisvėj tilpu- 

sioj korespondencijoj apie li
gonius pasakyta, kad serga O. 
Girdienė. Turėjo būt O. Gir- 
nienė.

Kovo 6 d. tilpusiam aprašy
me aukotojų dėl Lietuvei 
žmonių nekurios pavardės pa
žymėta klaidingai. Pažymėta, 
kad aukavo $4 Kastvekis, o 
turėjo būti Kostebekis. Pažy
mėta, kad $1 aukavo Kaslei- 
nis, o turėjo būti J. Kastei- 
nis. Vietoj A. Beker turėjo 
būti M. Bekerienė. Vietoj J. 
Mažmauskas turėjo būti J. 
Malinauskas.

J. K. Navalinskienė.

GARBĖ BŪK! JAU NĖRA

& STRĖNŲ GĖLOS
/' Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 

Jį paprasta strėnų jrėlą. Johnson’s 
// Back Plaster! Lengvina skausmu, 

sustingimą, (veržimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Zanavyke.

RengiaLPTK neatsilieka.
bazarą, kuris atsibus kovo BO
SI dienomis. Pelnas eis tam 
institutui.

Reumatiški Skausmai
Dęksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, . šalti. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaųs, ale tuojaus Įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 

Kaina 2-oz.
Neatsilieka nei LLD 52 kp.

Praeitame susirinkime padarė ?ašykite~T~dirbtuvę.
gerą pradžią. Taigi tie nariai, $1.00j 4-oz._$2.00. Ekstra didelė dė- 
kurie nebuvote praeitame su
sirinkime, būtinai dalyvaukite

žė 16-oz. $5.00.
’ DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Rnx MA. Newark L N. J.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

amerikietė.
Adomaičiutė 
Amerikoj.
nuo Marijampolės, atvažiavo
Amerikon tuč tuojau po pilie
tinio karo 1866 m. Jos moti
nos tėvai tuoj po civilio karo 
buvo gavę ūkį Virginia valsti
joj. Bet neilgai ant ūkio gyve
no ir persikėlė New Yorkan.

Vėliau Adomaičiutė apsive
dė su siuvėju Tamošausku, ki
lusiu nuo Gižų, Marijampolės. 
Tamošauskas Amerikon atvy
ko 1872 m. Iš šių kelių žodžių 
matysite, kad lietuviai gan se
niai ėmė imigruoti Amerikon.

Aną dieną bu ėjau kitą įdo
mų asmenį, tai J. Kazlauską.

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 RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

ww

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698 

** '' » . I.
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VALANDOS: g Sekmadieniais nėra valandų.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Klaidos Pataisymas
Laisvės No. 54 tilpusioj ko

respondencijoj iš Pittsburgho 
apie aukavusius drabužių Lie
tuvos žmonėms klaidingai bu
vo pažymėta pavardė. Vietoj 
N. Mastinkienė, turėjo būti N. 
Martinkienė. '

E. K. Sliekienė.

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Ml Vernon St • 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 _

Laidotuvių 
." Direktorius

i
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Penktadienis, Kovo 15, 1946

Stalinas Pareiškę jog 
Churchillo Politika 

Panaši į Hitlerio

giai taip, kaip jie buvo su
mušti pirm 26 metų.”

, (Daugiau Stalino kalbos 
ištraukų bus kitame nume
ryje.)

Goeringo Prisipažint 
mai Teisme

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Mindžioja Sutartį
“Churchillo nusistatymas 

nesutinka su esamąja san
tarve tarp Anglijos ir So
vietų Sąjungos. Tiesa, p. 
Churchillas, norėdamas su
kvailinti savo skaitytojus, 
prabėgomis prasitaria, kad 
Anglijos - Sovietų tarpusa
vio pagalbos ir bendradar
biavimo sutartis lengvai ga
lėtų būti pailginta iki 50 
metų.

“Kuomet p. Churchillas, 
šaukdamas karan prieš So
vietų Sąjungą, dar skaito 
galimu dalyku pratęsti An
glijos - Sovietų sutartį, tai 
reiškia, kad jis šią sutartį 
laiko bergždžių popieros 
sklypeliu, kuris naudoja
mas tik tam, kad galima • 
būtų paslėpti ir pridengti 
prie š-sovietinį Churchillo 
nusistatymą...

“Aš nežinau, ar p. Chur-’ 
chillui ir jo draugams pa
vyks suorganizuoti po An
trojo pasaulinio karo naują 
karinį žygį prieš rytinę Eu
ropą. Bet jeigu jiem ir pa
vyktų, — nors nelabai atro
do, kad pavyks, kadangi 
milionai paprastų žmonių 
stovi taikos sargyboje,—tai Nurnberg. —
žmogus su pasitikėjimu sa- patvirtino savo 
kai, jog jie taps sumušti ly- Hitleriui.

Nurnberg, Vokietija. — 
Buvęs Hitlerio pavaduoto
jas, Hermannas Goeringas 
teisme su pasididžiavimu 
prisipažino, kad jis įkalbėjo 
Hitleriui siųst nacius į tal
ką gen. Frankui prieš Ispa
nijos respubliką, esą, prieš 
“komunizmą.” Jis prisiėmė 
atsakomybę už visus savo 
pasirašytus įsakymus prieš 
žydus. Goeringas prisipa
žino, kad jis ragino statyti 
tokius bombanešius, kurie 
pasiektų. Ameriką.

102 ANGLŲ SEIMO NARIAI 
SMERKIA CHURCH1LLA
London. — 102 Anglijos 

seimo atstovai, daugiausia 
darbiečiai, įteikė sumany
mą, reikalaudami pasmerkt 
Churchillo kalbą, pasakytą 
Fulton, Mo., Amerikoje. Vi
sų jų pasirašytas pareiški
mas sako, jog Churchillo 
kalba “pavojinga pasauli
nei taikai.”

Goeringas 
ištikimybę

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Persodinanti Deimantus jums belaukiant. 
Turimo ekspertus taikymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

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

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

LalsvS—Liberty, Lithuanian Daily/'

Herman Goeringas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

“Hermano Goeringo im
perinėse gamyklose” buvo 
gaminami /ne tik “erzacai” 
ir pelnas, pirmoje eilėje — 
jose buvo nukaldintas 
ras. Goeringas buvo 
kankamai sąmoningas, 
suprastų, jog dabarties 
re galima laimėti ne
tuicijos” ar panašių niekų 
pagalba, o apgink lavimo 
pranešimu. Bet pas jį buvo 
pakankamai fantazijos įsi
vaizduoti, kad vokiečių pra
monė gali įgauti lemiamą 
persvarą ir, tiesiogine pras
me, sutraiškyti visus savo 
priešus.

ka- 
pa- 
kad

“in-

Goeringas įkūnija ne tik 
nepasotinamą gobšumą, bet 
ir vokiečių imperializmo 
laukinį patr'aukimą į karą. 
Vokiečių fašistų vadas Go
eringas ne tik vokiečių ka
rinės pramonės diktatorius, 
vienas stambiausių banki
ninkų ir plutokratų, eksplo
atuojančių dešimtis gamyk
lų ir fabrikų, bet ir Vokie
tijos karinių oro pajėgų va
das. Jis svajojo apie karą, 
kuris būtų šitoks: vokiečių 
oro eskadros užpuls kitas 
šalis, pavers miestus rūks
tančiomis griuvėsių krūvo
mis, išnaikins civilius 
ventojus ir sukels tokią 
niką, kad priešininkų 
riausybės neatlaikys ir 
pituliuos...

Goeringas išpuoselėjo
vokiečius lakūnus šaltą ver
žimąsi į žudymus ir krau
gerišką žiaurumą, kurie at
šventė savo pirmąjį gėdin
gą triumfą, sunaikinant 
mažytį Ispanijos miestelį 
Gerniką. Jis paruošė tota
linį oro karą ir pats skrai
dė virš degančio Londono, 
grožėdamasis gaisrų vaiz
du.

Padegėjas ir žudikas Goe
ringas drauge su Hitleriu 
svarbiausi vokiškosios karo 
politikos ir nusikaltimų at
sakovai. Jo asmenyje įkū
nyta plėšimų, prievartavi
mų, naikinimo sistema, pa
vertusi visą Europą kanky
nių lauku.

Peteris Videnas.
(Iš Vilniaus Tiesos.)

pa- 
vy- 
ka-

pas

Benjamin Feldman, Brook
lyn© vaistininkas, nunuodijęs 
savo žmoną, nuteistas mirti 
elektros kėdėj e.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TUOJAU REIKALINGI
STALIORIAI-SUSTATYTOJAI

Moderniška Dirbtuvė
Nuolatinis Darbas ,

Viršlaikiai
HUDSON MILLWORK PRODUCTS CO,

1301 ADAMS STREET, HOBOKEN, N. J.
(64)

UŽGIRTI ALGOS PRIEDAI 
GUMOS DARBININKAM
Washington. — Valdinė 

algų n u s t atymo taryba 
vienbalsiai užgyrė pasiūly
mą pakelti gumos darbinin
kams algą po pusdevyniolik- 
to cento per valandą. Šis 
algos priedas tenka 100,000 
darbininkų, dirbančių ke
turiose didžiosiose gumos 
kompanijose.

Lelimanas Pasitraukė iš 
UNRRA Pašalpų Vadovybės

Washington. — Herber
tas H. Lehmanas pasitraukė 
iš vietos, kaip generalis di
rektorius UNRRA, Jungti
nių Tautų Pašalpų ir At- 
steigimo Administracijos.

H. Hooveris, Trumano 
pašalpinio komiteto “gar
bės” pirmininkas, šaukė 
Pietų Ameriką skirti 5,000,- 
000 tonu maisto.

Veteranai Norėtų Gauti 
Darbų Raštinėse

Kas dieną apie tūkstantis 
veteranų kreipiasi į United 
States Employment Service 
komercijiniams darbams iš
duoti raštinę, 10 E. 4Qth St., 
New Yorke, jieškodami darbų 
raštinėse. Bet, sako tos rašti
nės vedėjai, raštinė turi tik 
apie 40 tokių darbų jiems pa
siūlyti per dieną — tai imant 
bendrą skaitlinę visoms die
noms. Būna atskirų dienų, ka
da skaičius pasiūlymų tokių 
darbų būna kur kas mažesnis.

Didžiuma jieškančių tokių 
darbų, sako Mrs. Bronia So
lar, raštinės vedėja, turi ir pa
tyrimo tiems darbams. Dauge
lis dirbę tose srityse pirm ką- 
ro ir karinėje tarnyboje.

Reikale Nakvynių LDS 7-to 
Seimo Delegatams

7-tas Seimas įvyks
Gardner viešbutyje.

10 d. birželio ir tęsis, 
dienas.

LDS Kuopų Sekretoriai, Pra
neškite Seimo Rengimo Komi

sijai, Kiek Bus Delegatų
LDS

Bostone, 
Prasidės 
keturias

Tai bus pirmas toks suva
žiavimas Bostone.

Tai yra didelis darbas Sei
mo Rengimo Komisijai, kuri 
susideda iš LDS kuopų Bosto
no apylinkėj.

Komisija darbuojasi, kad 
būtų parūpinta nakvynės vi
siems LDS Seimo delegatams. 
Nakvynes reikia parūpinti ne 
ant vienos dienos, bet beveik 
ant savaitės laiko.

Būtų gerai, kad LDS kuopų 
sekretoriai prie pirmos progos 
praneštų Seimo Rengimo Ko
misijai, kiek delegatų kuri 
kuopa siųs į Seimą, kuriems 
reikės parūpinti nakvynes ir 
kurie patys susiras nakvynes 
(pas savo gimines, pažįstamus 
bei draugus).

Patartina kuopoms, kaip 
galima anksčiau išrinkti dele
gatus, kad Seimo Rengimo 
Komisija jau iš anksto galėtų

žinoti apie delegatų skaičių.
Taigi, visos LDS kuopos, 

kurios siųs delegatus į LDS 7? 
tą Seimą, raginamos išpildyti 
komisijos prašymą.

Nakvynių reikale rašykite 
komisijos nariui sekamu ant
rašu: T. Vasaris, 4 Winter St:, 
Brockton 39, Mass.

Kviečiame ir pašalinius 
žmones tuo laiku atvykti į 
Bostoną vakacijoms ir sma
giai laiką praleisti laike LDS 
Seimo — dalyvauti parengi
muose. Bus puikūs parengi
mai, kaip tai, piknikas, ban- 
kietas, koncertas, šokiai.

Būtų gerai, kad kuopos pri
siųstų daugiausia jaunuolių 
Seimdn. Bus atskira jaunuolių 
sesija.

Raginu visur draugus ir 
drauges kooperuoti su Seimo 
Rengimo Komisija.

S. Penkauskas, ’
Lawrence, Mass.,

REIKALAVIMAI
Reiktflingas vyras dirbti ant ūkės, 

pageidaujama, kad mokėtų suma- 
šinom dirbt. Alga $100 į mėnesį ir 
burdas. Nemokančiam dirbti su ma
šinom, tai pagal susitarimą. John 
Sadauskas, R. D. 4, Cortland, N. Y.* u

Penktas Puslapis
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

APVALYTOJAI
LENGVAS DARBAS

Puiki Vyriškų Aprčdalų 
Krautuvė 
NUOLAT

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

(62)

REIKIA CASTERS
Patyrusių Prie Lempų 

Nuolatinis Darbas
Gera Alga

HORO-jLITE
104 SOUTH 4TH STREET 

BROOKLYN.
EVERGREEN 8-3061

(67)

ODOS DIRBINIŲ 
DARBININKAI ,

PATYRĘ
PRIE IŠTISINIŲ DIRBINIŲ

NUOLATINIAI DARBAI
A. C. THOMAS & CO.

33 W. 30TH ST., 
NEW YORK CITY.

(67)

APVALYTOJAI
Patyrę prie catering hall 

GERA ALGA, PRISIDEDA TIPAI 
Turi Nakvoti ant vietos.

IMPERIAL MANSION
1657—78TH ST., BROOKLYN.

SKAMBINKITE BEACIIVIEW 2-9077 AR
BENSONIIURST 6-1470

(63) •

Peiping. — Sovietai iš
traukė savo kariuomenę iš 
Mukdeno anksčiau, negu 
buvo sutarta su Chinija.

Mukden. — Matomai, vi
sa Sovietų kariuomene greit 
apleis Mandžuriją.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Sekmadienį, kovo 17 d. įvyks 
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)

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

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

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

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

pa-

da-

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

Kovo 16 d., 8 v. v. Kliubo >salėjc, 
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. dienų, 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 
susirinkimą, bus parduodama. 
P. Puodis, sekr. (61-62)

Šį

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

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 iš Ta
rybų Sąjungos. Įžanga 62c. (.su tak
sais). Lietuviai, nepraleiskite pro
gos nepamatę. (61-62)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. marių susirinkimas 

įvyks kovo 17 d., 2 vai. dieną. V. J. 
Stankaus barzdaskutykloj, ant Fer
ry St. Prašome dalyvauti. — Fin. 
Rašt. . (61-62)

du

The Coopersburg 
Clothing Co.

Užsiimanti 
Išd.irbimu

ARMY JACKETS
AUKŠTOS ALGOS. D AR VIEŠPATAUJA 

VISOS UNIJINĖS PAŠALPOS 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

» OPERATERKŲ
B RANKINIŲ SIUVĖJŲ REIKIA

Kreipkitės Į

Coopersburg 
Clothing Co.

691 N. ULSTER ST.
ALLENTOWN, PA.

(Rear of Rittersville Fire Co.)
Phone Allentown 3-7506 (64)

3

1

4.

p

REIKIA
MERGINŲ MOTERŲ

PATYRUSIŲ NUSTATYTOJŲ
IR

MERGINŲ ABELNAM DARBUI
Moderniškai progresuojančioj Popierinių Dūžių Dii btuvėje. 
Nuolatinis apskritų metų darbas. Vakacijos su alga. Laikas 
ir pusė už viršlaikius. Gera proga pakilimui šioje senai 
įsteigtoje firmoje. Ridgefield Park nuo 1918.

THOMAS. S. TARANTO
Bergen Turnpike ir Teaneck Road, 

Ridgefield Park, N. J.

P. S. Bušai No. 34 ir No. 122 pravažiuoja duris.
(64)

SKALBYKLAI DARBININKĖS
MERGINOS

VISIEMS DEPARTMENTAMS 
CLIP OPERATORĖS

MERGINOS PRIE MARŠKINIU 
PROSIJIMO DEPARTMENTUI 
KREIPKITĖS J MR. WARNER

GUEST LAUNDRY SERVICE 
34-26 70TII ST., JACKSON HEIGHTS, L. 1.

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

(67)

OPERATORĖS
Dirbti Prie Vienos ir Dviejų 

Adatų Mašinų,
Prie Shirts ir Pajamas
Taipgi Label Siuvėjos

Ideališkos Darbo Sąlygos
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

Kreipkitės
R. Q. & L. Shirt Co.

Richlandtown, Pa.
v TEL. RICHLANDTOWN 156

(62)

NAMŲ DARBININKĖ-VIRĖJA
Tokiu, kuri Įvertina gerus namus, mes siū
lome darbą linksmoje apylinkėje. Guolis ant 
vietos ar kitur. Atskiras kambarys ir mau
dynė tai, kuri pasirinktų gyventi ant vietos.

Gera alga tinkamai ypatai.
Šaukite TRAFALGAR 7-4718

llytais ar Vakarais Po 6-iių.
(64)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
PRIE BLOUSES

Turi būt patyrę 
Dirbti prie Singer Mašinų.

SekSinų darbas.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
LONG ISLAND PRETTY TOGS 

1184-6 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. C.

(66)

(63)

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 mužikalė pro
grama. Šokiai prie geros orkestros. 
Bus gėrimų ir užkandžių. Visus 
kviečiame dalyvauti, paremti šį nau
dingą darbą. — Kom. (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 kitaįp knygos iiekasi 
suvėluotos. Nėra pinigų, nėra kny
gų. — J. Danta, lin. rast. (6L-62)

PATYRUSIOS

OPERATORES

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

COTTON WASH DRESSES
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBES

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS., 

ALLENTOWN, PA. 
PHONE: ALLENTOWN 2-7189 

NUO 8 A. M. 1KI 5 P. M.
(65)

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.

(67)

FINGER WAVER—MANICURIST 
Patyrusi. Daili.

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

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga 

Apmokamos Vakacijos 
Geros Sąlygos 

Kreipkitės į Employment 
Offisą

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

(X)

RANKINIAI SIUVĖJAI
Patyrę 

GEROS ALGOS. 
KREIPKITĖS

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

(M
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Penktadienis, Kovo 1946

NewWko^ė00£yZlnios
Matykite Operetės 

Žvaigždę

Nastė Buknienė

jo aktoriams lošiant 
“Kada Kaimas Ne- 

mūsų draugė Nastė 
labai gerai lošė 

rolę ir po

Mūsų Brook lyno Aido Cho
rui ir 
operetę 
miega,’’
Buknienė
Katrės rolę ir po lošimo 
Brooklyno menininkai ją ap
vainikavo žvaigždės vardu.

Taigi, visi ir visos dar sykį 
ateikit ir matyk it mūsų žvaigž
dę ir kitus aktorius lošiant 
operetę “Kada Kaimas Ne
miega.” Mos užtikrinam, jog 
jūs džiaugsitės, kad atėjot.

Lošimas įvyks ateinantį sek
madienį, kovo (March) 17-tą 
dieną, 4:30 po piet, Ukrainų 
svetainėje, 
Brooklyn, 
bus šokiai.

Kviečia,

216 Grand Street, 
N. Y. Po lošimui

Rengimo Komisija

Komunistai Veteranai 
Vyks į Washingtoną
Komunistų veteranų skait

linga delegacija iš New Yor
ko ir kitų rytinių valstijų 
vyks į Washingtona kovo 19- 
tą. Delegacija eis į Karo De- 
partmentą protestuoti patvar
kymą, kurį komercinė spauda 
išaiškino kaipo nedaleidžianti 
komunistų prie “jautrių” po- 
zięijų ar turėjimo atsakomin- 
gų paskirčių J. V. armijoje.

John Gates, Komunistų 
Partijos direktorius komunis
tų veteranų judėjimui, pa
siuntė telegramas prez. Tru- 
manui, karinio štabo viršinin
kui Dwight Eisenhower ir ka
ro sekretoriui Paterson u i pra
šant pasimatymo-pasikalbėji- 
mo delegacijos Washingtone 
lankymosi dieną.

DO-RE-MI

Senatorius Pepper Remia New 
Yorko Demonstraciją už '

U. S. - USSR Santaiką

Paskutine Diena Taksy 
Raportui

Senatorius Claude Pepper, 
kovingas Floridos demokratas, 
užgindamas newyorkieciu ren
giamą Amerikos-Sovietų drau
gingumui demonstraciją, atsi
šaukė į amerikiečius kovoti

New Yorke demonstracija— 
atvirame ore masinis mitingas 
—įvyks šio pirmadienio prie
vakariais, kovo 18-tą, 
po darbo, Madison 
Park, 23rd St. ir 
Ave. Pradžia tuojau

tilo jau 
Square 

Madison 
po darbo,

amerikie- 
užgniauž- 

priešų

Reikalavo Pasmerkti
Churchill’o Politiką

Senatorius Claude Pepper

Kovo 15-ta, šis penktadienis, 
yra paskutinė diena raportuo
ti federalei vyriausybei taksus. 
Jie privalo būti asmeniškai 
įteikti ar pašte užantspauduo
ti pirm 12-tos valandos penk
tadienio vakarą.

Kas Turi Raportuoti

Kiekvienas, kas per visus 
194 5 metus uždirbo ne 
žiau <$500 (penkių šimtų

ma

tas,

At the outset of this col
umn 1 want to be quite sure 
that my main intention is to 
write as simply and clearly as 
possible about music, about 
singing and about the Aido 
Chorus. But, since, according 
to P. G., my knowledge of 
music and singing is so limited 
that I only know that music 
and singing are the least dis
agreeable and the dearest of 
all noises, this column may 
wind itself out into entirely 
different channels of thought.

Pepper’is ragino 
čius “pasipiktinime 
ti” taikos ir laisvės 
“organizuotą kryžkari prieš 
mūsų talkininką, kuris paau
kojo daugiausia kraujo, tur
to ir kančių sumušti mūsų 
bendrą priešą.”

“Jūs susirenkate, kada šios 
šalies žmonėms, kurie myli 
taiką, yra reikalas už taiką 
kovoti.

“Rusija yra mūsų draugė 
taikoje, kaip kad jinai buvo 
kare. Ji nori būti mūsų drau
ge ateityje, kaip kad buvo 
praeityje. Nusitarkime, kad

mes niekam neclaleisime pa
žeisti Didžiųjų Trijų vienin
gumą, kuris laimėjo karą. Mes 
privalome neleisti niekam su
laikyti mus ar atitraukti mus 
nuo budavojimo pasaulio ge
rovės ir pasilaikančios taikos.”

Lai senatoriaus priminimas, 
jog privalome už taiką kovoti, 
bus signalu visiems taikos my
lėtojams pasidarbuoti už sėk
mingumą demonstracijos, įvyk
siančios Madison Square Par
ke, ši pirmadienį.

Raportuoti turi ne tik 
kuriam dar reikės damokėti 
prie iš algų išvokuotos sumos 
kas savaitę. Tur pildyti ir tas, 
kurio gal jau permokėta. Jei
gu permokėtu, gausite atgal 
tą, kas permokėta. Kadangi 
pirmi penki šimtai yra netak- 
suojami, tad tas asmuo, kuris 
nedaug virš penkių šimtų už
dirbo per metus, gaus atgal 
veik viską, kas buvo iš algos 
išskaityta.

Kokias Blankas Vartoti

Fašishiojantiems Len
kams Nepavyko Su

ardyti Mitingą

Seimelio Narys Atsisa 
kė Peržengti Pilnėtu 

Linijas
Demokratinės lenkų organi

zacijos buvo sušaukusios ma
sinį mitingą kovo 10-tą minė
ti Tado Kosciusko sukaktį. Į 
Washington Irving High 
School sutraukė 1,300 publi
kos.

Jan 
jie

kil-

Seime- 
Irwin 

atsisu

iš jūsų al-

blank utės 
pasiunčiate 

priėmimo

Aaron D. Schneider ir Sid
ney Young, Ofisų ir Profesio
nalų Darbininkų Unijos Loka- 
lo 1-mo (CIO) viršininkai, 
pasiuntė prezidentui Truma- 
nui paraginimą “pasmerkti 
Churchill’o politiką.”

Mrs. Bernadette Lindstrom, 
38 m., rasta lovoj mirus savo 
namuose, 71-04 72nd Place, 
Glendale.

Šiandien Pasibaigia Lai
kas Išpildymui Federa

lly Taksy
. Tuom reikalu bizniams, na

mų savininkam, ir individualams 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P. Zubavičius, 
111 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

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

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

Į mitingą atėjo ir grupė pro
fašistinių elementų, atėjo or
ganizuotai ardyt mitingą. Jie 
baubė kiekvieną paminėjimą 
draugingumo tarp Tarybų Są
jungos, Amerikos ir Lenkijos. 
Tačiau publika nesidavė iš
provokuojama, nei kalbėtojai 
kreipė į juos daug domės. Pa
galiau, Lenkijos konsulo 
Galewicz’iaus sugėdinti, 
apsiramino.

Galewicz, žymus žydų
mės kovotojas požeminiame 
judėjime už Lenkijos išlaisvi
nimą ir prisikėlimą,’ fašistuo- 
jančių rėksniukų paklausė:

“Jūs, kurie čionai rėkauja
te, kokią teisę jūs turite kal
bėti apie Lenkijos likimą? Ar 
jūs puvote koncentracijos 
kempėje? Ar jūs matėte savo 
gipiines gyvais palaidotus? Ar 
jūs matėte Maidanek, Tremb- 
linką ir Osviecim? Ar jūs sa
botažą vot po nacių akimis? 
Ar jūs kariavote šaltuose miš
kuose? Ar jūs girdėjote verks
mus vaikų, kurių kraujas buvo 
išplėšiamas, kad sugražinti j 
gyvenimą nacių žvėrį?

“Kokia teisę jūs turite kal
bėti? Mes kentėm, mes kovo
jome ir mes sprendžiame, ko
kios mes norime Lenkijos?”

žinoma, nei vienas negalėjo 
pateisinamai atsakyti nei vie
no tokio klausimo, 
čios tiesos paliesti, 
tilti.

Kiti kalbėtojai 
gimimo 200 metų
minėti mitinge buvo Leo Krzy- 
cki, prezidentas Amerikos Sla
vų Kongreso; Eugene Roswa-

1 dowski, Lenkijos 
konsulas; Boleslaw

i pirmininkas IWO 
Draugijos, pašai pinės, 
lenkams yra tuomi, kuomi yra

’ lietuviams LDS.

Svilinan- 
turėjo ap

Kosciusko 
sukakčiai

New Yorko Valstijos 
lio (assembly) vadas 
Steingut, demokratas, 
kė dalyvauti atidaryme tele
vizijos programų pereitą tre
čiadienį. Ton programon jis 
buvo kviestas General Elec
tric Co. svečiu.

Kadangi General Electric 
yra užstreikuota, Steingut at
sakė firmai, jog jis nedaly
vaus, nes yra nusistatęs 
peržengti pikieto linijos, 
būt, kad prie tos vietos, 
įvyko programa, pi k i etų 
buvo, bet jis nusprendė,
bendravimas su užstreikuota 
firma bile kur reiškia tą patį 
—peržengimą pikieto linijų.

no-

ku r 
ne- 

kad

generalis 
Gebert, 
Polonia 

kuri

Pasklido kalbos, būk nauja
sis New Yorko sveikatos ko- 
misionierius Bemecker esąs 
tik laikinas, kad majoras O’
Dwyer ne už ilgo paskirsiąs 
kitą. .

Nori Sustiprinti 
Partijų Galią

par-Pasimojime sustiprinti 
tijinių mašinų galią ir pastoti 
kelią nariams pasipriešinti tai 
galiai, Orio M. Brees, Broome 
apskrities republikonas, įteikė 
New Yorko Valstijos Seime
liui pataisą prie konstitucijos, 
kuri uždraustų skirtingų par
tijų žmonėms bendrauti rinki
muose — uždraustų koalicijas.

Rėpubl ikonų dominuojamas 
Seimelio Teisdarybės Komite
tas sutiko tą pataisą leisti 
svarstyti su tikslu padaryti da
limi konstitucijos.

Leidus šiam pataisymui tap
ti įstatymu, kandidatais į sei
melį ar bile kurią visuomeniš
ką įstaigą galėtų būti tik už
sirašę tam tikros- partijos na
riais. Kadangi bile kuris as
muo gali būti nariu tik vienos 
partijos, tad jau savaime aiš
ku, kad jokia kita partija ar 
grupė negalėtų kitos partijos 
ar grupės kandidato paremti 
uždėjimu ant savo baloto. Na
riai niekad negalėtų išrinkti 
to, kas nepatinka ponams.

Demokratinės ir darbo 
nių organizacijos kovos 
tą pataisą.

What I really tried to get 
at in the preceding paragraph 
is to invite all of you to write 
to this column and air your 
views about the Chorus and 
singing; about things that 
don’t meet with your approval 
and suggest what to do about* 
them. I’m sure that some of 
you are just bursting with 
ideas on how to improve the 
Chorus, pep it up and make 
our rehearsals interesting and 
pleasant. Outsiders also could 
express their opinions on the 
songs they’d like to hear us 
sing or the songs Tthey don’t 
like, or any other topic. Mem
bers can just hand their notes 
to A.C.C. at rehearsal; out
siders can write to A.C.C. in 
care of Laisve. May I expect 
a flood of letters and notes 
for the next Do-Re-Mi? If no 
flood, then even a trickle will 
be sincerely appreciated.

Kas neturi kitų įplaukų, 
apart algos, arba turi įplaukų 
ne daugiau šimto dolerių 
($100) per metus (kitomis 
įplaukomis skaitoma gauti 
nuošimčiai už banke taupo
mus ar paskolintus pinigus, 
gautos rendos, pelnai nuo Še
rų), tam užtenka tik išpildy
ti tą blankutę kurią gavote iš 
šapos. Blankutę parodo, kiek 
uždirbote ir kiek 
gos atskaitė taksų.

Pirmąją pusę 
(viršutinį lakštelį) 
savo miesto taksų
raštinei — Collector of Inter
nal Revenue (Brooklyne ant
rašas: 210 Livingston St.), an
trąją pusę pasiliekate savo ži
niai. šioje blankutėje reikia 
atsakyti tik du pirmieji klau
simai, kiek uždirbote algofaiis 
ir kiek nuošimčiais ar pelnu.

Kas uždirbo algomis $5,000 
ar daugiau, arba turėjo kitų 
įplaukų virš $100, tas turi pil
dyti kitą blanką (Form 1040). 
Gaunama bankuose, pašte, 
taksų priėmimo raštinėj. Ši 
blanka mažiau suprantančiam 
angliškai yra painesnė, dau
giau klausimų reikia atsakyti.

Pildančiam iš šapos gautą 
blankutę (Form W-2) nerei
kia siųsti damokesčio kartu su 
blanka. Taksų kolektorius iš
vokuos ir kada nors atsiųs pa
raginimą užsimokėti, užlei
džiant apie 15-30 dienų su
mokėjimui.

Pildantis blanka. 1040 iš
vokuoja taksus.pats ir sykiu su 
blanką siunčia ir trūkstamą 
d amok ėjimą, jeigu trūksta. 
Siųsti čekiu ar money order, 
niekad ne pinigais, nes jeigu 
kelyje pražūtų, jūs patys už 
tai atsakysite, taksų kolekto
rius neatsako už pinigais 
(cash) siuntinius. ,

Staiga Mirė Buvęs 
Valdininkas

Isaac Eichholz, 47 m., tar
navęs Budžoto Tarybos egza- 
minieriumi, nušoko ar nukri
to nuo *13 aukšto miestavame 
bildinge. Kūnas nukrito j an
trą aukštą, netoli vedyboms 
leidimų biuro raštinės. Tarna
vo nuo 1917 metų, pradėjęs 
stenografu, o 1943-45 m. lai
kotarpiu buvęs sekretorių. Gy
veno Bronxe.

zmo- 
prieš

Roy Hunter, 35 m., 
W. 24th St., Brooklyne, 
do ne už ilgo po pusiaunak
čio besviląs savo lovoje. Lieps
nodamas, jis iššoko per langą 
ir atsidūrė ligoninėje. - Mano*- 
ma, kad tai dėka vėlybam pa- 
sirūkymui.

2962 
pabu-

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-0868 

221 South 4th Street

Valandos: j
( 1— 8 vakare

- Penktadieniais Uždaryta

rainiai) National Hali, 216 
Grand Street, not later than 
3 P.M., where once mote we 
present the operetta “Kada 
Kaimas Nemiega” and see 
some of the public laugh and 
some cry. . . And maybe some 
of us will also cry.

* * *
^Needless to say about us 

singing on April 14th at the 
Ball for Veterans...

* ♦ .,

May 4th Aido Chorus is to 
have its own concert at the 
Lithuanian American Citizens’ 
Club, 280 Union Ave., Brook
lyn.

The men’s group of the 
Chorus to-date totalled three 
rehearsals. They have been 
asked already to take part in 
a program at the Ball for Ve
terans on April 14, at Grand 
Paradise. If I know the leader 
of the group, Frank Pakali, 
and the determination of the 
rest of the group, they’ll be 
there “front and center” and 
on the beam at Grand Para
dise on April 14th.

:!? ❖ %

As to the entire Aido Chor
us engagements to sing, they, 
arc as follows: Sunday, March. 
17 all Chorus’ members, to
gether with the cast, are re-j 
quested to be on hand at Uk-

•-!< * »

We have agreed to sing 
on June 2nd at All Nations’ 
Festival. The time and place 
will be announced later. This 
is only to remind of what’s 
ahead. /

That, seems to wind up the 
schedule for the time being. 

« * ♦
Last Saturday, March 9, at 

the Women’s Club affair, the 
Chorus was ably represented 
by Francene Pakali, Frances 
Bovinas, Sylvia Pužauskaitė, 
and indolent of late Sue Ka- 
zokytė, who sang very stimul- 
atingly. I say indolent (that 
word again!) because we 
don’t see Sue with the Chorus 
for some time. What hap
pened, Sue? Remembep, you 
are welcome to gripe in this 
column if there’s some reason 
that keeps you away from the 
Chorus.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus 
^.sudarau su ame- 
ftrikoniškais. Rei-
■ kalui esant , ir
■ padidinu tokio 
W dydžio, kokio pa- 
V geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

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

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
I

Didelis pasirinkimas
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

v

411 Grand St Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

T«l. KT. MStt

Davis-Cacchione Tary
boje Pasiūlė Papeikti 

Churchill’a
Miesto Tarybos posėdžių ša

lęs perpildyta galerija perei
tą antradienį girdėjo Miesto 
Tarybos nario Benjamin J. 
Davis, Jr., pasiūlymą tarybai 
išnešti papeikimą Churchill’ui 
už trečią karą kurstančią pra
kalbą. Ir taip pat girdėjo 
Miesto Tarybos reakcininkus 
ųž tai puolant Davis’ą.

Rezoliucija perduota Tai
syklių, Privilegijų ir Rinkimų 
Komisijai apsvarstyti ir rapor
tuoti sekamuose posėdžiuose.

Mrs. Betty Connolly, paste
bėjus nakčia vagį savo na
muose, St. Albans, stvėrėsi 
šautuvo ir įsakė vagiui susto
ti duryse. Bet jis nestojo, išbė
go. Tik po to ji atrado šau
tuvą buvus be kulkų ir išsi
gandusi rokavo, ką jinai bū
tų dariusi, jeigu vagis būtų 
paklausęs ir sustojęs.

REIKALAVIMAI
Reikalingas partneris j budinkų 

remontavimo biznj, mokantys kar- 
penderio darbą, arba turjs palinkimą 
mokytis karpenderystės. Reikalinga, 
kad mokėtų vairuoti ir kad turėtų 
automobilių. Prašome kreiptis j 
Frank Gražys, 293 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas STagg 
2-1454. Telefonu ar asmeniškai 
kreipkitės vakarais po 8-tos valan
dos, nes turiu daug darbų ir dirbu 
iki vėlai. f (62-63)

. * * #

All the males of the Chorus 
are asked to cpme to rehear
sal at 7 P.M. this Friday to 
sing with the men’s group.

See you Friday. A.C.C.

PARDAVIMAI
Parsiduoda du pečiai, abu “Com

bination.” Kas interesuojasi, nori 
sužinoti daugiau informacijų, pra
šome telefonuoti EVergreen 2-9805.

(62-63)

4 CHARLES
□įBSy UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir. Maujer SU. . .
BROOKLYN & N. Y. '

GERAI PATARĘ BARBERIAI

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laldotuve® ■

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpo Harrban ir Marey

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
.Trečiadieniais 
Penktadieniais 6-8 P. M.

Vaiky Ilgy specialistas 
nuo 1908

TeL EVergreen 4-0038

RESTAURANTI
LITUANICA

SQUARE
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
I PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

g Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
| ATDARA kas dieną m NAKTĮ apart sekmadienių
I 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreea 4-9912

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




