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KRISLAI
“šviesa” Jau Gatava.
“Karas Ar Taika?”
Generolai Prisibijo.
Ką Sakytų Ameriką?
Churchill ir Blumas.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In (he Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

“Šviesos” No. 1 jau gatavas. 
Pavėlavome iš priežasties sto
kos techniškų darbo jėgų 
spaustuvėje, šiame numeryje 
telpa apščiai svarbių straips- 
.nių. Jie reikia atydžiai per
skaityti.

Draugijos nariai privalo pa
rodyti “šviesą” mūsų simpati- 
kams ir pakalbinti juos i or
ganizaciją. Juk duoklė metam 
tik $1.50. .Narys už tą mokes
tį gauna žurnalą ir dar knygą.

Mr. W. Lippmann rašo, kad 
Amerikos imperialistai renka
si vieną iš dviejų kelių linkui 
Tarybų Sąjungos. Pirmas —

SOVIETAI ATŠAUKIA VISĄ SAVO KARIUOMENE 1$ IRANO
a

Suimtas Michailovič, 
Buvęs Jugoslavų Fa
šistų Komandierius
Belgrad, Jugoslavija. '— 

Jugoslavų kariuomenė suė
mė generolą Drają Michai-

tuojau užpulti ant Sovietu, kol ]ovjėių, buvusį Jugoslavijos
jie, Amerikos imperialištų ma- četnikų - fašistų komandie- 
nymu, dar neturi atominių į Rurįs išvien su naciais 
bombų. Užpulti ir sumušti! fašistais kariavo

Kitas kelias, — tai taikosi . v r 3 , .. ,. .. ., .. n . , •< pries jugoslavu patrijotus-kehas — susitarti. Bet reakci-l1 ,. J i .. J .v.
ninkai susitarimo ir taikaus M’chadovidus
sugvvenimo bijo. j užtiktas kalnų landoje su 11

* * * Isergėjusių jį ginkluotų vy
rų. Jis bus teisiamas kaip 
savo šalies, išdavikas ir civi
lių žudytojas.

Mr. Lippmann mano, kad 
generolai nėra labai entuzias
tai karui. Jie žino, kad Na
poleonas puolė Rusiją ir pra
žuvo! Hitleris tą pat padarė 
ir galą gavo!

“Na, bet nei Napoleonas.■ 
nei Hitleris neturėjo atominės 
bombos,” — sako karo provo- Į 
kateriai. Bet kas žino, 
rybų Sąjunga turi? Ji 
dos nesigiria!

ką Ta- '

ANGLIJA PLANUOJA 
LAUŽYTI SAVO ŽO
DĮ DĖL GRAIKIJOS

Lippmann paduoda i 
kad tūli Amerikos karo žino- visuotinų 
vai bijo karo ir su atomų bom- (Dabar 
bos pagalba. Jie mano, I 
atomu bombų pagalba galėtų •' 
sunaikinti tūlus Sovietų mies
tus. Bot tų bombų pagalba ■ 
negalima išnaikinti Raudonąją 

ji nesnaustų! Ji i 
užimtų visą 
Jai padėtų ! 

“Tai ką ta-

Armiją. Gi 
galinga ir ūmai 
Europa ir Aziją, 
tų šalių žmonės!
d a su atomų bombomis dary
tume, ar naikintume Lenkijos, 
Čechoslovakijos, A u s t r i j os, 
Šveicarijos, Francijos, Belgijos 

.ir Švedijos miestus?” — klau
sia jis. Jeigu taip,-tai reikštų 
išnaikinimą milionu žmonių!

Taip šiandien atvirai ir be 
jokio susivaržymo‘rašo Ame
rikos spaudoj apie karą prieš 
Tarybų Sąjungą. Rašo ir kal
ba, siunčia notas ir grūmoja.

Kažin, " ką pasakytų mūsų 
“demokratai,” jeigu taip Ta
rybų Sąjungoj būtų planuoja
mas karas prieš Ameriką?

London. — Anglija buvo 
i pasižadėjus atsaukt savo 

mintį/kariuomenę iš Graikijos po 
t rinkimu tenai. 

, tačiaus, anglų val- 
- k^ 'džios atstovas sakė, jeigu 

per rinkimus “nebus suda
ryta pastovi valdžia Graiki- 

i joj,” tai Anglijos armija ir 
toliau bus tame krašte, gir- 

Įdi, tvarkai palaikyti.
D e m o k r a t inis Graiku 

Laisvinimo F rentas —EAM 
reikalauja dviem mėnesiam 
atidėt rinkimus, kurie ski
riami kovo 31 d. Graikų fa
šistai - monarchistai, globo
jami anglų armijos* taip te- 
r o r i z a v o demokratinius 
graikus, kad iki šiol nedavė 
jiem galimybės pasiruošti 
rinkimams. ' Jei rinkimai 
nebus atidėti, tai Laisvini
mo Fronto partijos ketina 
nedalyvaut juose. Kretos 
saloje į v y ko visuotinas 
streikas su reikalavimu ati
dėti rinkimus. Prieš strei- 
kierius paskelbta karo sto
vis.

Mr. W. Lippmann’as atme
ta į šalį visokius prisidengi- 
mus ir “diplomatiją.” Jis ne- 
jieško, ar Tarybų Sąjunga ką 
“blogo” padarė, ir kodėl ka
ras “neišvengiamas.”

Jis tiesiai stato klausimą: 
ar Amerika ir Anglija galėtų 
sumušti Sovietus, ar ne ? !

• Išvada tokia: jeigu galima 
sumušti, tai karą pradėti tuo
jau. Bet jeigu -užpuoliką lau
kia Napoleono ir Hitlerio li
kimas, tai geriau “susitaikin
ti.”

Panaujina Reikalavimą 
Bent 65 Genty Valan

dinės Algos

Prasidėjo J. Tautų Tarybos! 
Sueiga; Būsią Reikalaujama

Raportų apie Iraną
Jungi. Tautu Saugumo Taryba Svarstys Tarptautiniu Jegu 
Skyrimą, Skundą prieš Franko, Albanijos Priėmimą ir kt.

Sovietų dery- 
dėlei visiško 
Armijos

Irano “f 
ir

.palaikyti. Manoma, kad 
reikėsią iki 2,000,000 vvru. 
Karinė komisija susideda iš 

! 11. atstovų nuo tų kraštų, 
l.kurie dalyvauja Saugumo 
. Taryboje.

Francija planavo raginti
is-, Saugumo Tarybą daryti 

atšipi- t a r p t a u t inius žingsnius 
Amerikos

New York. — Pirmadienį 
čia atsidarė Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybos susi
rinkimas Hunter Kolegijos 
patalpoje.

Sėkmingos 
bos su Iranu 
Raudonosios 
traukimo iš 
no” Anglijos
aštrumą tuo plausimu prieš 
Sovietų Sąjun'gą. Bet tei
giama, jog amerikiniai dele
gatai taryboje reikalaus, 
kad Sovietų ir Irano atsto
vai duotų raportus apie tų 
dviejų kraštų derybas ir 
parodytų savo sutartį Sau
gumo Tarybai užgirti. Me
nama, kad Irano - Sovietų 
klausimas bus paliestas šį 
antradieni. €.

Kiti Klausimai
Jungtinių Tautų karinė 

komisija duos savo pasiūly
mus, kiek ir kokių tarptau
tinių ginkluotų jėgų visuo
met reikėtų turėti taikai v

įprieš Ispanijos diktatoriaus 
Franko režimą. Jugoslavija 
ketino ragint tuojau priimt 
■Jungtinių Tautų Organiza- 
Įcijon Albam ją su liaudiška 
'jos valdžia. Galimas daik
tas, jog Sovietai iš naujo 
pakels klausimą dėlei gink
luoto Anglijos įsikišimo į 
Graikiją ir Indoneziją. Taip 
pat gal bus reikalaujama, 

'kad Anglija ir Francija iš
trauktų savo kariuomenę iš 
Syrijos ir Lebano, kaip kad 

Į buvo pasižadėjusios.

Karo metu taipgi įšnnige- 
liuota Amerikon tūli nacių 
karo sekretai.

IUNGT. TAUTŲ SAUGUMO 
TARYBOS SUDĖTIS IR 

BALSAVIMŲ TAISYKLES
New York. — Čia posė-, 

džiaujančios Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybos sąsta
tas yra toks: Penki Didieji 
pastovūs nariai — Jungti
nės Valstijos, Sovietų Są
junga, Anglija, Francija ir 
Chinija; šeši pakeičiamieji 
nariai — Lenkija, Brazilija, 
Meksika, Australija, Holan- 
dija ir Egiptas.

Visais procedūros klausi
mais nutarimai daromi bent 
7 balsais iš 11.

f

Visais kitais, svarbesniais 
klausimais, kur sprendžia
ma dalyko “esmė,” o ne tik 
“padėtis,” nutarimui pada
ryti reikia, kad už jį balsuo
tų visi Penki Didieji ir dar 
du kiti nariai. Jeigu bent 
vienas iš Penkių Didžiųjų 
nesutinka pamatiniu, esmi
niu klausimu, tai pagal 
Jungtinių Tautų Čarterį, 
negali būti padaryta spren
dimo dėlei to dalyko.

Londonas Nusiminęs, Įrano Valdžia Nupeikė Savo 
Kad Iranas Susitai- _ _ J ,

ko su Sovietais
London. — United Press 

sako, “aiškiai matyt, jog 
Anglijos valdžia pyksta,” 
matydama pranešimus, kad 
Sovietų Sąjunga taikiai iš
sprendžia savo klausimus su 
Iranu ir padare patinkamą 
abiem šalim sutartį.

(Sekmadienį buvo pra
nešta, jog tūli Washingtono 
politikai taipgi nepasitenki
nę todėl, kad “atrodo, jog 
taika bus greitai užtikrin-

MAIŠYTAS LONDONO 
IR WASHINGTONO 

“DŽIAUGSMAS”
London, kovo 25. '•— An

glijos valdininkai iš pra
džios pyko, kad Iranas ra
miai susitaria su Sovietų 
Sąjunga. Ant rytojaus jie 
pareiškė “džiaugsmą,” kad 
tos dvi šalys susitaiko. An
glų valdovai kartu pasisku
bino pridurti, kad jų pro
testas, girdi, paveikęs So
vietus pasižadėt greitai at
saukt visą savo kariuomenę 
iš Irano.

Washington, kovo 25. — 
Amerikos valdžios nariai 
esą pasitenkinę, kad Sovie
tai susitaiko su Iranu. Ta
tai pašalina karinio ūpo 
įtempimą ir stiprina Trijų 
Didžiųjų vienybę, sako val
dininkai. Jie, tačiaus, pri
duria, kad spaudimas iš 
Amerikos pusės ir pasauli
nė Jungtinių Tautų Orga
nizacijos įtaka, girdi, pri
vertę Sovietų Sąjungą tai
kytis su Iranu ginčijamais 
klausimais.

Philip Murray Remia 
R. J. Thomasą į Auto. 

Unijos Pirmininkus

Ambasadoriaus Skundą Fau-
tų Tarybai prieš Sovietus

Sovietu Kariuomenė Traukiasi iš Irano, pagal Sutartį; 
Per Kelias Savaites Visai Apleis Iraną

Maskva. — Sovietų vy
riausybė sekmadienį pra
nešė per Maskvos radiją, 
kad:

“Jau visai ištraukta so
vietinė kariuomenė iš Irano 
sričių Meshed, Shahrud ir 
Semnan. Pasitraukimas iš 
tų vietų prasidėjo kovo 2 d.

“Pagal sutartį padarytą 
su Irano valdžia, liekamoji 
Sovietų kariuomenės dalis 
pradėjo trauktis iš Irano 
kovo 24 d. (praeitą sekma
dienį).

“Sovietinė komanda Ira
ne apskaičiuoja, kad per 5 
iki 6 savaičių galima bus iš
traukti visą Sovietų kariuo
menę iš Trano, jeigu nepasi
taikys kokių dabar 
matomų įvykių.”

nenu-

Premjero Ghavarno Pareiš
kimas prieš Savo Ambasa

dorių Washingtone
Teheran, Iran. — Irano

premjeras Ahmad Ghavam 
praeitą šeštadienį pareiškė, 
jog Irano am basadorius 
Hussein Ala Washingtone 

i sauvališkai pasiuntė laišką 
I Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai, ragindamas tary
bą tuojau svarstyt reikalą- ■' 
vimą ištraukt visą Sovietų 
kariuomenę iš Irano. Premr 
ijeras Ghavam sakė, Irano 
valdžia nebuvo davus amba- ■ 
Isadoriui Alai leidimo reika
laut, kad Saugumo Taryba 
tuoj spręstų Irano klausi
ma.

Ghavam paaiškino, jog 
pasekmėje jo pasitarimų B 
Maskvoje sovietinė kariuo
menė galės būti atšaukta iš 
Irano pirma, negu Saugumo J 
Taryba pradės savo_ posė-' 
džius. Čia jau premjeras I 
Ghavam pridūrė: “Visai ne- ’ 
svarbu, ar Saugumo Tary
ba susirinks dabar ar po 15 
dienu,” kas liečia Irano san- c 7

tykius su Sovietais.
...

KOM. PARTIJA ŠAUKIA 
DARYT SPAUDIMU TAUTŲ 

TARYBAI DEL TAIKOS
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos Nacio- 
nalė Taryba išleido atsišau
kimą į darbo žmones, kad 
darytų spaudimą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai at
mest karinius kurstymus 
prieš Sovietų Sąjungą. Par
tijos pareiškimas, pasirašy
tas jos pirmininko Wm. Z. 
Fosterio, pabrėžia, jog “tik
tai bendradarbiaujant Ame
rikai, Sovietams ir Anglijai, 
Jungtinių Tautų Organiza-

Iš Amerikos jau išvažiavo 
anglų torių vadas — Church
ill. Jis paliko labai nemalonų 
orą. Jo “vakacijos” daug ža
los padarė Amerikos demo
kratijai ir viso pasaulio taikos 
santykiams.

Asmeniškai visada maniau, 
kad Churchill yra Mussolinio 
ir Hitlerio kopija! Tokiu jis 
buvo po Pirmo Pasaulinio Ka
ro, tokiu yra ir dabar!

Washington. — 39 demo
kratai ir 4 republikonai 
kongresmanai susitarė ko
voti, kad kongresas išleistų 
įstatymą mokėt ne mažiau 
kaip po 65 centus darbiniu-, 
kams< per valandą. Iki šiol 
buvo nusakyta tik 40 centų 
kaip būtinai mokėtina dar-, 
bininkui alga. Prez. Tru- 
mano sumanymas reikalau
ja, pradedant nuo 65 centų, 
palaipsniui kelti valandinę 
algą taip, kad 1950 metais 
samdytojai turėtų mokėti 
jau- nemažiau kaip po 75 
centus valandai. Reakciniai 
politikieriai nori užmušt šį 
šildymą.

Atominės Jėgos Iš; 
vystymas Pagal 5

Metų Planą
Maskva. — Sovietų Są

junga kreips didelio dėme
sio į atominės jėgos išvys
tymą civiliams reikalams 
pagal naują Penkmetės Pla
ną. Naujiems moksliniams 
projektams paskirta šimtai 
milionu rubliu. V C

Bayonne, N. J.-Mirė 
Juozas Balčiūnas

Mūsų šalyj yra kitas 
čias,” tai “socialistas”

sve- 
Leon 

Blum. Jis irgi posėdžiauja su 
mūsų valstybės vadais. Kažin 
ar ir jis bandys savo “vakaci- 
jas” baigti, kaip Churchill?

Naujoj Suomijos valdžioj 
yra komunistų, Socialdemo
kratų ir kt.

Leon Blum buvo Francijos 
premjeru, kada Ispanijos liau
dis kovojo už savo laisvę. Jis 
Ispanijai nepadėjo. Vėliau bu-

vo Hitlerio suimtas, bet toj 
nelaisvėj būdamas dar ir apsi
vedė. Dabar yra priešingas so
cialistų ir komunistų bendrai 
veiklai. Jis bijosi klasių kovos. 
Bijosi ir Sovietų Sąjungos įta
kos augimo.

Juozas Balčiūnas, narys 
LDS 26 kuopos, 32 W. 12th 
St., Bayonne, N. J., mirė ko
vo 23-čios vakarą. Kūnas 
pašarvotas pas graborių T. 
F. Depsey, 306 Broadway. 
Laidos trečiadienį, kovo 
27-tą, 2 vai., Windsor Gar
den kapinėse, Woodbridge,

Raud. Armija Apleis 
Mandžuriją iki Ba
landžio Pabaigos

London. — Visa Sovietų 
kariuomenė pasitrauks iš 
Mandžurijos įki balandžio 
pabaigos. Ji būtų apleidus 
M a n d ž u r i j ą jau pernai 
gruodyj, jei Chinija nebūtų 
du sykiu prašius dar ten pa
silikti.

PROF. BUTLER Už TEI
SES SOVIETAMS

New York. — Buvęs Co- 
lumbijos Universiteto pre
zidentas Nicholas Murray 
Butler ragino taip pat So
vietam pripažint žibalo nau
dojimo teisę Irane. Kartu 
jis stojo už laisvę Rusijai 
Dardanellų Sąsiauryje ir už 
Sovietų priėjimą prie Bal
tijos Jūros. Butleris sakė, 
to reikąlauja* taikos išlaiky
mas ir tar-ptautinėą teisės.

Atlantic City, N. J.—CIO 
unijų generalis pirmininkas 
Philip Murray savo kalboj 
ragino CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos suvažia
vimą vėl išrinkti dabartinį 
jos pirmininką R. J. Tho
masą, • M e n š e vikuojantis 
unijos vice - pirmininkas W. 
Reuther per eilę savaičių, 
apleisdamas streiko reika
lus prieš General Motors, 
mobilizavo savo mašiną, 
kad išrinktų jį unijos pir
mininku. Šiame suvažiavi
me dalyvauja 2,300 delega
tų.

Nurnberg, Vokietij a.—i 
Buvęs Hitlerio pavaduoto
jas Rudolf Hess raštiškai 
prisipažino, kad jis davė 
įsakymus, pagal kuriuos 
naciai dujomis nužudė 2,- 
000,000 kitataučių.

Helsinki.— Suomijos pre
zidentu tapo buvęs jos 
premjeras Juho Paasikivi, o 
naujuoju premjeru Mauno 
Pekkala, buvęs apsigynimo 
ministeris.

Sovietai Tikisi, kad 
Tautų Ginčai Bus 
Ramiai Išspręsti

cija tegali tarnauti kaip in
strumentas taikai išlaikyti.” i 
Sako, “be didžiųjų valstybių 
vienybės Jungtinių Tautų 
Organizacija būtų paversta 
užpuolimo įrankiu iš Amen- ♦ 
kos - Anglijos pusės.” 

Komunistų Partija, todėlį 
duoda šiuos pasiūlymus: *

“1. Daryti bendrus veiks
mus prieš Ispanijos diktato
rių Franko, paskutinį iš fa
šistines Ašies valdovų Eu*... 
ropoję.

“2. Išsklaidyti fašistinę 
lenkų generolo Anderso ar
miją, gręsiancią demokrati
jai Europoje ir dabar taiko
mą kaip buožę prieš demo
kratiją Viduriniuose Ry
tuose.

“3. Pašalint imperialistų
Maskva. - Sovietiniai (kariuomenę iš Graikijos, 

laikraščiai ir radijai išreiš-1 '0!i’ Syrijos
kė pasitikėjimą, kad Jung- 11 Chinijos.

4. Įsteigti Saugumo Ta-tinių Tautų Organizacijai
pavyks išspręsti įvairius rybos kontrolę dėlei at orai- 
ginčijamus klausimus ir iš- nių bombų dirbimo, 
laikyti pasaulinę taiką. “5. Sudaryti tikrą Trijų 

Didžiųjų globą mandati- ■ 
nėins žemėms Afrikoje ir į

I Saukia Taupyt Grūdus i' šiol, kur Amerika vienpu-|
siekai kontroliuoja Japoni
ja- 

“Amerikos-Sovietų drau- 
g i š k u m a s yra vyriausia- 
žmonijai viltis. Tai yra pro
greso ir saugumo tvirtove 
namie.”

Šis pareiškimas įteiktas 
Amerikos delegacijai Sau-\ 
gurno Taryboje.

Baduoliams
Atlantic City, N. J. — 

Jungtinių Tautų šelpiamo
sios organizacijos UNRRA 
vadovybė atsišaukė griežtai 
sumažint'grūdų vartojimą 
alui ir degtinei dirbti ir ra
gino nenaudot grūdų kiau
lėms ir vištoms šerti. Sako, 
reikia kuo daugiausiai grū
dų* sutaupyti badaujantiems 
žmonėms Europoj ir Azijoj.

ORAS. — Bus šiltoka 
dalinai apsiniaukę.

ir
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Kelias į Taiką
Maršalas Stalinas nurodė kelią į taiką. Šį kartą jis 

tą padarė atsakydamas į tris klausimus Associated Press 
korespondento Mr. Eddy Gilmore. Stalinas pareiškė 
tuo laiku, kada pasaulyj karo organizatoriai taip baisiai 
pastatė į pavojų taikos reikalus, kad demokratiškai nu
sistatę žmonės jaučia didelę/ūtsakomybę, kad išgelbėti 
pasaulį iš karo katastrofos. ' Stalinas prabilo išvakarėse 
Jungtinių Tautų Organizacijos konferencijos, kuri buvo 
atidaryta 25 d. kovo, nepaisant, kad Tarybų Sąjunga 
prašė nukelti į 10 d. balandžio.

Stalinas pabrėžė tris klausimus: (1) Kad Jungtinių 
Tautų Organizaęija gali būti, svarbi taikos išlaikymui 
organizacija, tik reikia, kad joj viešpatautų lygybės 
principas, kad ten nebosautų vienos valstybės ant kitų. 
(2) Kad žmonės ir armijos nori taikos. Bet karo nori 
tam tikros politinės grupės. Jos ir ardo ramybę. (3) Kas 
daryti prieš tuos, kurie organizuoja karą ir šaukia už jį? 
Stalinas sako, kad juos visus tuojau negailestingai nu- 
maskuoti, neleisti jiems laisvai veikti.

Stalinas pakartojo tuos svarbiausius dėsnius, ku
riuos jis pastaraisiais laikais daug kartų pabrėžė. Apie 
Jungtinių Tautų Organizaciją jis ir pirmiau kalbėjo. 
Jis įrodinėjo, kad ji atliks savo rolę, jeigu nebus at
skirų imperialistinių grupių įrankis, į ką buvo paversta 
Tautų Lyga.

Stalinas įspėjo Anglijos ir Amerikos imperialistus, 
kad jie liautųsi viešpatavę toj organizacijoj. Londono 
konferencijoj įrodė britai ir Wall stryto diplofhatai, kad 
jiems kitos tautos yra niekas. Jie ten nesiskaitė su 
Indonezijos, Graikijos, Syrijos, Lebanono, Palestinas ir 

\ kitų kraštų žmonių reikalavimais! Jie nesiskaitė ir su 
Tarybų Sąjunga. Jie su savo kolonijų atstovais, turėda
mi balsų didžiumą, viską sprendė taip, kaip jie norėjo. 
Stalinas sako, kad Jungtinių Tautų Organizacijoj to ne
turi būti. Reiškia, angliškai kalbančių blokui turi būti 
padarytas galas! Kitaip tai organizacijai gręsia pavojus!

Kas dėl karo, tai nei vienas sąžiningas ir demokra
tiškas žmogus jo nenori. Bet jo nori hitlerininkai! Jo 
nori Japonijos imperialistai! Jo nori visokios fašistinės 
padugnės!

Paimkime lietuvius, kas pas mus nori karo? Ar 
jo nori buvę kareiviai? Ar jo nori kareivių tėvai, žmo
nos, vaikai ir giminės? Ne, jie jo nenori! Bet kas nori 
“atominio karo?” Jo nori smetonininkai, klerikalų vadai, 

. visokį Lietuvos liaudies priešai! Tas patsai yra pas len
kus, vengrus, čechoslovakus ir kitas tautas. Karo nori 
ginklų ir amunicijos gamintojai, kurie iš karo daug 

.. pelnijosi. Jo nori visi tie, kurie bijo'liaudies demokra
tijos, kurie nori amžinai ant darbo žmonių viešpatauti!

Tai kas daryti liaudžiai, kaip kovoti prieš karo or
ganizatorius, kaip ginti taikos reikalus?
■ . / Stalinas sako,—reikia visus juos negailestingai nu- 
maskuoti. Reikia neduoti jiems naudotis demokratine 
laisve, reikia parodyti juos, kaipo taikos neprietelius!

Ir štai visai neseniai po Ameriką zujo artglų torių 
vadas W. Churchillas. Jis čia laikė konferencijas, sakė 
prakalbas, visur reikalavo angliškai kalbančio imperia- 

-Jistinio bloko, laikyti atominę jėgą slaptybėj ir pulti Ta
rybų Sąjungą. Stalinas numaskavo tą torių vadą. Sta

linas sulygino jį su Mussoliniu ir Hitleriu. Jis pabrėžė, 
;kad pasaulio žmonės nepakeis Hitlerio vergiją ant Chur- 
Jchillo vergijos.

Churchillo karo ruošimą pasmerkė mūsų šalies kon- 
Igresmanai, senatoriai, rašytojai ir darbininkai, bet ne- 
užtektinai. To paties pasmerkimo, tos pačios kritikos 
užsitarnauja ir tie ponai, kurie bendravo su Churchillu. 

įjie ne tik nesudraudė tą karo ir kraujo trokštantį torių 
, vadą, bet savo dalyvumu dar paakstino.

Stalino pareiškimas rado prielankaus atsiliepimo ir 
^turčių spaudoj. Bet tai yra tik laikinas dalykas. Ta 
fspauda tiksliai “užsimerkia” ir nemato karo organiza

torių, “nemato,” kad jos garbinamas Churchillas ant 
pirmos karo smuikos griežia. - \

S Ta spauda kalba apie tai, kad viena tauta neturi 
Viešpatauti ant kitos ir taiko prieš Tarybų Sąjungą, būk 

y ji “skriaudžia” Iraną ir Chiniją. Bet ta spauda “nema- 
> to,” kaip anglai viešpatauja Graikijoj, Indonezijoj, In

dijoj, Indo-Chinuose, Lebanone, Syrijoj, Palestinoj ir 
kitur!

Ta spauda nemato Amerikos imperialistų viešpata- 
■įno Icelandijoj, Grenlandijoj, Filipinų salose, Haiti ir 
daugelyj kitų Centralinės Amerikos šalių.
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Tautų Organizacijoj angliškai kalbančių imperializ- 
•Aias viešpatauja, kad tą organizaciją iš taikos įrankio, iš 
Jfegybės įrankio siekia paversti į savo reikalų apgynimo 
Sfeankį. Gi tokis vienpusiškas nusistatymas yra žalingasGi tokis vienpusiškas nusistatymas yra žalingas

Korėjos Klausimu

apsvarsty- 
Ministeriu 
buvo pa- 
Amerikos 

kuri patei-

(Tass’o pranešimas)
Eilė Korėjos laikraščių, isei-, 

nančių Pietinėje Korėjoje, kur 
kontrolė yra Amerikos karinės 
valdžios organų rankose, sklei
džia neteisingas žinias dėl Jun
gtinių Amerikos Valstijų, Tary
bų Sąjungos ir Didžiosios Bri
tanijos Užsienio Reikalų Minis
terių pasitarimo Maskvoje nu
tarimo Korėjos klausimu, šiose 
žiniose reikalas vaizduojamas 
tokiu būdu, neva globos Korė
joje įvedimo siekusi Tarybų Są
junga, o Jungtinės Amerikos 
Valstijos laikėsi priešingos po
zicijos.

šių neteisingų žinių paneigi
mo ir teisybės atstatymo tikslu 
TASS yra įgaliotas padaryti šį 
paaiškinimą.

Korėjos klausimas 
ti Užsienio Reikalų 
Maskvos pasitarime 
teiktas Jungtinių 
Valstijų delegacijos,
kė savo nutarimų dėl Korėjos 
projektą, iniciatyva.

Savo projekte Jungtinių Val
stijų vyriausybė pasisakė už 
tai, kad artimiausias tikslas 
Korėjoje turi būti sudarymas 
vientisinės administracijos 
priešakyje su dviem kariuome
nės vadais, veikiančiais bendrai 
visais klausimais, liečiančiais 
nacionalinius Korėjos interesus, 

t. y., klausimais, liečiančiais 
valiutą, prekybą, transportą ir 
tt. Kartu čia buvo nurodoma, 
kad korėjiečiai, kiek tai bus 
įtraukiami į vientisinę admi
nistraciją kaip administrato
riai ir konsultantai bei patarė
jai prie karinių vadų. Projekte 
taip pat buvo pažymėta, kad 
vientisinė administracija siūlo
ma kaip pereinamasis žingsnis 
į nekarinį administracinį Korė
jos valdymą plačiais pagrindais 
tikslu sudaryti nepriklausomą 
Korėjos vyriausybę, ir kad ke
turių valstybių globa užtikrii'is 
labiausiai tinkamą' aparatą Ko
rėjos nepriklausomybei įgyven
dinti. Ir čia buvo siūloma, kad 
kaip galima greičiau, keturios 
suinteresuotos valstybės ap
svarstytų vientisinės adminis
tracijos Korėjai įsteigimą, re
miantis susitarimu dėl globos.

i

Amerikos projekte toliau bu
vo siūloma, kad susitarimas, be 
kitko, numatytų administraci
jos organą (Jungtinės Valst., 
Kinija, Jungtinė Karalystė ir 
TSRS), veikiantį Susivieniju
sių Nacijų ir korėjiečių tautos 
vardu, šis administracinis or
ganas |uri vykdyti tokią vykdo
mąją, legislotūrinę ir teisinę 
valdžią, kokia gali būti reika
linga efektingam Korėjos val
dymui ligi tol, kol bus sudaryta 
nepriklausoma Korėjos vyriau
sybė. Savo įgaliojimus ir funk
cijas administracijos organas 
turi vykdyti per Aukštąjį Ko
misarą ir Vykdomąją Tarybą, 
sudarytą iš atstovų valstybių, 
įeinančių į administracijos or
ganą. Ir čia amerikiečių pro
jekte buvo siūloma, kad Aukš
tasis Komisaras ir Vykdomoji 
Taryba užtikrintų taip greitai, 
kiek tai yra įmanoma, politinę, 
ekonominę ii- socialinę korėjie
čių tautos pažangą ir įvestų 
tautos išrinktus legislatūrinius 
Korėjos organus ir reikalingą 
teismo sistemą Korėjoje, — vi
są tai tikslu sudaryti nepri
klausomą Korėjos vyriausybę 
per penkerių metų laikotarpį, 
kuris gali būti prailgintas, jei 
bus reikalinga, keturių valsty
bių, atstovaujamų administra-' 
ciniame organe, susitarimu, to
lesniam laikotarpiui, ne ilges
niam kaip pankeriems metams.

Gavus Amerikos projektą, ta
rybinė delegacija pateikė trijų 
ministerių pasitarimui apsvars
tyti savąjį nutarimo dėl Korė
jos projektą. Susipažinusi su 
tarybiniu projektu, amerikiečių 
delegacija atsiėmė iš svarstymo 
savo projektą ir pasisakė už ta-

tarimo Maskvoje, pagrindan 
buvo padėtas tarybinis projek
tas.

Trijų ministerių nutarimas 
dėl Korėjos, priimtas Maskvos 
pasitarimo, kuris buvo paskelb
tas 1945 m. gruodžio 28 d., ei
lėje esminių punktų skiriasi 
nuo pirminio amerikiečių pro
jekto.

Pirma. Amerikos projekte 
buvo siūloma pradžioje sudaly
ti Korėjoje vientisinę adminis
traciją priešakyje su dviem ka
riuomenės vadais,kurie ir turi 
vykdyti Korėjos valdymą iki 
globos įvedimo. Ir čia korėjie
čių dalyvavimas karinių vadų 
administracijos organuose buvo 
leidžiamas tik administrator 
riais, konsultantais ir patarė-Į 
jais. . • , -

Gi nacionalinės Korėjos 
riausybės sudarymas šiame 
kotarpyje visiškai nebuvo 
matytas Amerikos projekte. O 
trijų ministerių pasitarimo nu
tarime, Tarybų Sąjungos vy
riausybei pasiūlius, nurodytos 
priemonės neatidėliotiniems ad- 
ministraty vikiams ūkiniams
klausimams, liečiantiems tiek 
šiaurės, tiek ir. Pietų Korėją, iš
spręsti ir, kaip žinoma, to pra
džia jau padaryta sušaukiant 
Seule , dabar vykstantį tarybi
nės ir amerikiečių vadovybės 
Korėjoje atstovų pasitarimą. 
Kartu šis nutarimas pripažįsta 
reikalingumą neatidėliojant su
daryti laikinąją demokratinę 
Korėjos vyriausybę4 kas atitin
ka pribrendusius nacionalinius 
korėjiečių tautos reikalavimus, 
ir kas taip pat turi padėti grei
čiau likviduoti pragaištingus il
go japonų viešpatavimo Korėjo
je padarinius.

Antra. Amerikos projekte bu
vo siūloma globai Korėjoje įve
sti sudaryti keturių valstybių 
(Jungtinės Valstijos, TSRS, 
Didžioji Britanija, Kinija) ad
ministracijos organą, kuris turi 
vykdyti savo įgaliojimus ir 
funkcijas per Aukštąjį Komisa
rą ir Vykdomąją Tarybą, suda
rytą iš minėtų keturių valsty-

vy- 
lai-
nu-

bių atstovų, šiam administra-’ 
ciniam organui Amerikos pro
jekte buvo pavedama vykdyti 
vykdomąją, legislatūrinę ir teis; 
minę valdžią globos Korėjoje 
vykdymo laikotarpyje ir per šį 
periodą Amerikos projektas ne
numatė sudaryti nacionalinę 
Korėjos vyriausybę. Visiškai 
kitaip iškeltas klausimas nuta
rime, priimtame trijų ministe
rių Maskvos pasitarimo, sutin
kamai su Tarybų Sąjungos vy
riausybės projektu, -šis nutari
mas ne tiktai neatidėlioja na
cionalinės Korėjos vyriausybės 
sudarymo, o, priešingai, numa
to, kad Tarybų Sąjungos, ir 
Jungtinių Valstijų , atstovai 
teiks paramą laikinąją Korėjos 
vyriausybę sudarant. Tuo tiks
lu nutarta sudaryti bendrą Ta
rybų Sąjungos — Amerikos ko
misiją, kuri turi padėti pagrei- 

| tinti Korėjos vyriausybės su
darymą, vykdydama konsultaci
jas su Korėjos demokratinėmis 
partijomis ir visuomeninėmis 
organizacijomis. Tokiu būdu, 
keturių valstybių glolja Korė
joje turi būti vykdoma per lai
kinąją vyriausybę ir jos orga
nus, kas turi užtikrinti naciona
linius korėjiečių tautos intere
sus.

Trečia, Amerikos projektas 
siūlė įvesti globą Korėjoje 
penkerių metų laikotarpiui ir 
leido prailginti globą dar pen- 
keriems metams. Tuo būdu, ke
turių valstybių globa Korėjoje 
galėjo tęstis dešimtį metų. Gi 
Tarybų Sąjungos vyriausybės 
pasiūlymu priimtame trijų mi
nisterių nutarime globos laikas 
nustatytas tiktai penkeriems 
metams. Tuo pačiu globa negali 
būti pratęsta ilgesniam laikui 
Tokiu būdu, aukščiau minėtos 
Korėjos laikraščių žinios iš
kraipo tikrąją reikalo padėtį ir 
iškraipo tikrąją Tarybų Sąjun
gos vyriausybės poziciją.

Kaip matyti, Korėjos laikraš- 
čiai tapo'neteisingos ir nesąži
ningos informacijos aukomis.

THESE ARE THE TIMES
wr

By Matt Sholomskas

THE recent announcement 
that the price of food, cloth
ing and rents would go up 

brings us to a consideration of 
the cost of living.

Statistics released not so long 
ago by the Bureau of Labor 
Statistics show that the Amer
ican cost of living has been 
climbing higher and higher 
since 1939, which year is consi
dered a normal year.

The ' over-all average in
crease since 1939 is 30.3 points. 
But this tells only a partial sto
ry. If one considers such items 
as food, clothing and of house 
furnishings then the figure ex
ceeds 46 percent. Items such as 
rents and fuel and electricity, 
as well as ice; have risen from 
Jour points to 13.1 points.

But it is the former category, 
with the addition of 
that is the important 
Since clothing, food and 
ing are basic essentials.

In this former group the cost 
of food alone in the period 
from 1939 to the end of 1945 
has risen 48.2 points. It is re
ported that this figure is slight
ly lower now. But one wouldn’t 
see the difference in" the groce
ry bill.

Clothing during this same 
period has shown an increase 
of 48.3 points.

House furnishings have risen 
46 points in tKe same period.

Only rent costs have shown 
no great increase, showing ą 
rise of four points. But this 
keeping down of rent costs is 
an achievement for price con
trols. At the moment no one 
will hazard to guess where the 
index will finally end up if rent 
controls are relaxed.

Roma. — Herbertas Hoo- 
veris, vadinamas “alkanųjų 
maitintojas,” tarėsi su po
piežium apie maisto reika
lus.

ing and 
category

house furnishings this 
isn’t too bad.

DP’s in Germany areBaltic 
in the process of being screen
ed, our State Department has 
announced. These who were 
captured in German uniforms 
will be returned to the count- . 
ries of their origin. While this 
move is a step in the right di
rection, it still furnishes many 
who collaborated with the nazis 
with a means of escaping jus
tice. This group includes Gesta
po agents, spies, etc.

rents, 
group, 
house

The cost of fuel, electricity 
and ice showed an increase of 
13.1 points during the six 
year period. In comparison 
with the index on food, cloth-

Laisvės Speciale Laida
Trisdešimt penkerių metų sukakties 

minėjimui specialė laida išeis balandžio 
13 d. Ta laida bus dviguba? didesnė. Ji 
marguos pasveikinimais nuo organizaci
jų, nuo asmenų ir nuo biznių.

Šiomis dienomis sukakties minėjimo 
proga naujų skaitytojų prisiuntė šie as
menys :

M. Budris, Brockton, Mass.; John 
Yancausky, Cazenovia, N. Y.; Walter 
Brazauskas, Hartford, Conn., ir Jonas 
Stankevičius, Wilkes-Barre, Pa.

Namo bendrovės šėrų, sukakties pro
ga, įsigijo:

Peter Sedar, Canal Fulton, Ohio, $50; 
Walter Chesnowsky, Bayonne, N, J., $50, 
ir M. Kanišauskienė ir E. Mulokiutė, po

LIET. AMER. PILIEČIŲ KLIUBAS 
Juozas Zakarauskas, Manager 

280 Union Ave. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9672

JONAS JUŠKA
Savininkas

Family Shoe Store
187 Sands St. Brooklyn, N.

JUOZAS MOKOLA
Savininkas

Puikiai įruošta Bar and Grill
518 Grand St. * Brooklyn, N., Yl

Telefonas EVergreen 4-9407

nedidelėmis pataisomis. Su tuo 
sutiko taip pat ir Didžiosios 
Britanijos delegacija. To pasek
mėje nutarimo dėl JCorgjos, 
priimto trijų ministerių pasi-

Bayonniečiai turėjo mitingą dėl kultū
rinio centro įsigijimo pasitarimams. Iš 
ALDLD 212 kp. iždo pasisakė nupirks 
3 Šerus namo bendrovės.. Keletas asme- 

,nų pasisakė pirksią šėrų, o Jurkevičius 
pažadėjo pirkti 2 šėrus ir dar prikalbin
siąs kitus nupirkti bent 3 šėrus. Iš
ėjus iš susirinkimo, užsukome su Jurke
vičių pas Chesnauską į taverną. Jurke
vičiui pakalbinus, Chesnauskas nupirko 
2 namo bendrovės šėrus.

Pasveikinimų .į specialę laidą šiomis 
dienomis gavome sekamai:

ALDLD 212 KUOPA 
iš Bayonne, N. J.

Kiti pasveikinimai: Drg. Andreliunie- 
nė, Boston, Mass., $25.00; A. Philipse, 
Stamford, Conn., $10.; Joseph Alexaitis, 
Essex, Conn., $5, ir L. Jodeikis, Yonk-
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PETRAS W. SKEiBERDIS
• Savininkas 

Restauracijos ir šokių įstaigos 
Wilson Ave. .Newark, I

Phone MArket 2-9160

502

JUOZAS BEKAMPIS 
Savininkas

Valgio Produktu Krautuvės
Chapel Ave. Merchantville, Pa.

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

Charles Up-To-Date Barber Shop
306 Union Ave?b Brooklyn, N<

Some time ago this columnist 
revealed that a conference of 
native fascists took place in 
Pittsburgh. We are now in pos
session of a confidential report 
which reveals the indentity of 
the persons and organizations 
present at the Pittsburgh par
ley. Among the representatives 
present were at least two re
presentatives of Lithuanian or
ganizations. One represented 
the American Lithuanian Con
gress. We shall reveal the 
names .and indentity of the 
other Lithuanian organization 
in a future column.

It would interest our readers 
to know that present at this 
conference was a represent-, 
ative of a Ukrainian outfit who 
once spoke over the Berlin ra
dio as a guest of Goebbels. But 
for further revelations on this 
conference you’ll have to read 
this column.

WORTH REPEATING
Those eager beavers who are 

just itching for America to go 
to war gaianst the Soviet 
Union should consider General 
Eisenhower’s words:

‘‘People who want war should 
think a minute about the sacri
fice Russia made in the past 
five years — a loss of life and 
property so large we cannot 
conceive.

. “A people who suffered such 
a loss will not turn tail before 
any military force in the world. 
But they will not look for an
other war.

“And neither are we more 
anxious to go to war than is 
Russia. Our people do not want 
a war which can have no end 
but the destruction of the 
greater part of the world.

“Atom bombs or no,^var still 
means knocking out opposing 
armies and establishing control 
over civilian populations.

“We saw what happened to 
the finest armies the world has 
ever seen
German Wehrmacht.

“If we tried to conquer Rus
sia, there’s no telling when we 
could establish ourselves on her 
soil. But once we did we’d f^pe 
years of slogging through Sibe
ria.
“We have nothing" to gain to 

start, and would have nothing 
left at the end.”

meaning the

Kaip matote, mūsų pageidavimas, kad 
jubilėjus eitų trimis siekiais, gerai vyks
ta. Naujų skaitytojų pageidaujame — 
gauname! Namo šjėrų pardavimas su
kakties proga eina gerai! Pasveikinimai 
į specialę laidą irgi gražiai plaukia.

/

Ši jau ketvirta grupė paskelbtų var
dų, gavusiųjų naujų skaitytojų, įsigiju
siųjų Namo šėrų ir pridavusiųjų pa- . 
sveikinimus į specialę laidą. Visi kartu: 
pasidarbavusiųjų gavimui naujų skaity
tojų, ir suteikusiųjų pasveikinimus var
dai bus išspausdinti specialėje laidoje.

Kurie dar norite kuo norsprisidėti
prie sukakties minėjimo, ir norite būti 
paminėti specialėje laidoje, prašome pa
siskubinti, nes specialė laida jau skubiai 
ruošjama spaudai.

P. Buknys

LEON ANDERSON, buvęs 
OPA administratorius, kaltina, 
kad priešai 65 centų per va
landą minimum mokesties bi-
liaus išvelka tuos pat neteisiu 
gus argumentus “už palaiky 
mą prakaitaunių, kurios netu 
ri teisėtos vietos Amerikos gy
venime.” .
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Antradienis, Kovo 26, 1916 Laisvė—Liberty, Lithuanian baily Trečias Puslapi*

Vilnius 1946 Metais
Rašo P. KARECKAS

Vilniaus Miesto Vykdomojo Komiteto Pirmininkas
Vilniuje 1945 m. buvo pa

siekti nemaži atstatymo lai
mėjimai. Darbo žmonės, 
mūsų šalies didžiosios per
galės įkvėpti, su atsidavimu 
ir meile ėmėsi savo bran
gios sostinės atstatymo. 
Laisvomis nuo darbo/4valan- 
domis jie išeidavo į aikštes, 
prie griuvėsių, ir šalindavo 
vokiškųjų grobikų padary
tus sunaikinimus.

11945 metais įvairios sta
tybinės organizacijos atsta-

lynais. Šiemet numatomi 
dideli apželdinimo darbai. 
Pirmiausia bus visiškai at
kurtas Puškino parkas. 
Gražiajame Vingyje, į kurį 
vasaros poilsio dienomis su
plaukia sostinės gyventojai, 
bus įrengtas naujas'parkas. 
Nėries krantai pasipuoš gė
lynais, medeliais. Taip pat 
miesto ribose bus užvestas 
10 ha vaismedžių sodas, at
statyti šiltnamiai.

Vilniuje veikia 31 pradinė
tė bei atremontavo, percluo- mokykla. Jose mokosi 7500 
damos, naudojimui, apie 22,- mokinių. Veikia 7 gimna- 
CTOO m- gyvenamojo ploto. Izijos su 5441 mokiniu, 11 
Prie rajoninių vykdomųjų Į vaiktį namų, kuriuose išlai- 
komitetų be to organizųo- koma bei auklėjama apie 
tos remonto statybos kon-,2000 mokyklinio ir priešmo- 
toros-, pradėjusios * vykdyti .kyklinio amžiaus vaikų, taip 
smulkius remontus gyvena- pat yra 17 vaikų darželių su 
majam plotui padidinti. 900 vaikų. Liaudie^ švie-
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“Mes norime taikos!” “Važiuok namo, Winnie, mums karas įgrįso, nuo jo 
esame pavargę,” šaukia ir iškabomis pareiškia 5,000 CIO pikietų New Yorke prie 
puošnaus Waldorf-Astoria viešbučio, kur Winston Churchill, kalbėdamas Ame
rikos turtingiausiems,, bandė išvingiuoti su savo šauksmu anglams su Jungtinėmis 
Valstijomis susitarti prieš Tarybų Sąjungą.

Laisvoji Sakykla

majam plotui padidinti.
Vienas svarbiausiųjų Vil-Yimui ir auklėjimui mūsų 

niifus miesto vykdomojo ' vyriausybė skiria ypatingą 
komiteto uždavinių praėju- dėmesį. Šiemet mokyklų, 
siais metais buvo visiškai‘vaikų darželių remontams 
paleisti į darbą vandentie- Vilniaus mieste numatoma 

1,200,000 rublių suma. Taip 
pat mieste bus atstatytos 
pradžios mokyklos.

Dideli uždaviniai 
metais tenka vietinei pra
monei ir gamybinei koope- 

Vietinė pramonė 
išleisti į apyvartą 

plataus vartojimo

paleisti į darbą vandentie
kio ir kanalizacijos įrengi
mus. Šiandien vandentie
kio siurblių stoties atstaty
mo ir montavimo darbai 
jau baigiami.

1945 metu vasara mies
to statybininkams iškilo la
bai svarbus uždavinys —at
remontuoti mokyklas. Šį 
reikalą gyvai parėmė 
tinkamieji rajoniniai vyk
domieji komitetai, o taip j 
pat ir mokyklas šefuojami 
čios o r g a n i zacijos. Ligi 
mokslo metų pradžios buvo 
atremontuota I 
mokykla, .hi remontui iš
leista 600,000 rublių. Buvo, 
atremontuotos 5 gimnazijos! 
ir 5 vaikų namai. Mieste 
iki šio laiko atsikūrė 6 bib
liotekos, 4 muziejai, dramos 
bei lėlių teatrai. Šiuo me
tu Vilniaus mieste veikia 6 
kino teatrai su 2440 vietų. 
Sostinės kultūrinis gyveni
mas žymiai pagyvėjo.

Vietinės pramonės

Waterbury, Conn

1946

racijai. 
numato 
įvairių 
prekių, milijonų rublių šu

lniai. Prekių gamyba padi- 
Idės iki 350 nuoš., palyginti 
'su praėjusių metų plano 
įvykdymu. Bus atstatytos 

> įmonės: kepurių, 
minkštų baldų, ’ foto atelje 
ir kt.

Daug turės būti padaryta 
plataus vartojimo prekių 
rūšims paįvairinti.

Savo ruožtu gamybą iš
plės ir kooperacija. Ji nu
mato išleisti gaminių kelio
likos milijonų rublių sumai. 
Tuo būdu Vilniaus gamybi
nės kooperacijos produkcija 

! padidės iki 160 nuoš. pra-
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rius 1946 metus pradeda tu-leJUSRi metl’ Plano !Vykdy'

ati-

m j*- naujos21 pradžios . , v,1 mi n Lrcjt

mo.
Vilniaus miesto prekybi

nės i-r visuomeninio maiti
nimo organizacijos 1946 me
tus taip pat pradeda apy
vartos padidinimo uždavi
niais. Įvairių prekių apy
varta turės pasiekti 174 
nuoš’, lyginant su praėjusių 
metų plano įvykdymu. Li
gi 1947 metų įvairių krau
tuvių bei magazinų skaičius 
padidės.

Šiais metais žymiai išsi
plės valgyklų barų ir bufe
tų tinklas. Numatoma, kad 
metų gale jau veiks 35 val
gyklos, 15 barų, 55 bufetai 
ir 5 kavinės. Visuomeninio 
maitinimo tresto apyvarta' 
pakils iki 148 nuoš., palygin
ti su šių metų apyvarta.

Miesto gyventojų sveika^ 
tingumui kelti 1946 metais, 

i be kitų - darbų, numatoma 
Vilniaus apskrityje 1946 baigti atstatyti pirmąją 

metais bus baigta statyti: miesto ligoninę su 410 lo- 
kalkinė, kuri pajėgs per me- jvų, taip pat vaikų lopšelius 
tus pagaminti 35,000 tonų su 380 vietų ir kūdikių na- 
kalkių. Šių ir kitų metų mus su 200 lovų. Įvairiems 
laikotarpiu bus pastatyta ligoninių remontams skiria- 
čerpių gamykla su 500,000 Ima 600,000 rublių, 
čerpių metine produkcija.

V a n d e n t i ekio statyba niai Vilniaus miestui atkur- 
miesįe jau baigiama. Ta-'ti. Vilniaus darbo žmonės, 
čiau miestui plečiantis šio kaip ir praėjusiais metais, 
vandentiekio nepakaks, to-;šauniai įsijungs į miesto dt- 
dėl jau 1946 metais yra nu-įkūrimą. Visiškas sostinės 
matyta statyti 'naują van- atstatymas, jos plėtimas 
dentiekio stotį Tupatiškėse, yra brangus kiekvienam 
kuri galės duoti 20,000 nr Tarybų Lietuvos gyvento- 
vandens per parą.. jui. Savd ryžtingu darbu 

Rūpinamasi ir miesto su- Lietuvos TSR- dirbantieji 
sisiekimo kelius pagerinti. lb46 metus padarys sostinės 
Šiais metais Žvėryno ’ rajo
ne bus pastatyta nauja pir
tis, kurią kasdien galės ap
lankyti keli šimtai žmonių.

LTSR sostinė pasipuoš 
naujais parkais^ sodais^ gė-

rodamas savo žinioje vei
kiančias 34 įvairias dirbtu
ves, jų tarpe 6 batų taisymo 
dirbtuves, 6 siuvyklas, 2 me
talo apdirbimo įmones, mui
lo fabriką, lentpiūvę ir kal
kinę. Gamybinė kooperaci
ja, darbininkų aprūpinimo 
skyriai ir kitos organizaci
jos turi iš viso 175' dirbtu
ves. Praėjusių metų pa
baigoje’pradėti steigti rajo
niniai pramonės kombina
tai. Tarybų rajono pramo
nės kombinatas jau įsteigė 
4 dirbtuves.

1946 metais Vilniaus at
kūrimas turės vykti dar di
desniu mastu, negu pernai. 
Ypatingas dėmesys bus at
kreiptas į gyvenamojo plo
to atsatymą bei remontą. 
Tam reikalui yra numatyta 
išleisti daugiau kaip 14 mi
lijonų rublių.

Štai pagrindiniai uždavi-

suklestėjimo metaiš.

Kitų' klaidas mes visuo
met laikome priešais savo 
akis; savąsias gi slepiame 
užpakalyj. ^Seneca.

Kovo 10 d. įvyko prakalbos, 
kurias rengė L. L. Draugijos 
28 kp., paminėjimui Moterų 
Tarptautinės Dienos.

Kalbėtojais buvo Dr. J. J. 
Kaškiaučius iš Newark, N. J. 
kalbėjo ir vietiniai kalbėtojai. 
Taipgi dainavo Vilijos Moterų 
Choras po vadovyste G. Ulins- 
kaites. Vilijos Choras pirmu 
sykiu pasirodė prieš publiką 
nuo jo atgaivinimo. Sudainavo 
keturias dainas ir visos labai 
gerai pavyko. Pagirtina, kad 
per trumpą laiką choras taip 
gražiai » susimokino dainuoti. 
Tik reikia daugiau dainininkų 
gauti ir Vilijos Choras vėl at
sistos ant tvirto pamato. Choro 
mokytoja, nors dar jauna ir 
pirmu sykiu chorą pradėjo mo
kinti, bet matyt turi gabumų 
mokinti chorą.

Dr. J. J.- Kaškiaučius kalbė
jo apie sveikatą ir apie įsteigi
mą Vilniuje instituto dėl gydy
mo vėžio ligų. Kalbėdamas apie 
sveikatą, labai daug gerų pata
rimų davė žmonėms, kaip užsi
laikyti, kad žmones šalčių nepa
gautų, kaip nuo jų gydytis, kuo
met pagauni. Kokį maistą rei
kia vartoti ir kaip jį pagamin
ti. Kokis maistas, kokių vitami
nų turi savyje. Kokią svarbą 
duoda žmogui gimnastika ir gi
lus kvėpavimas. Taip pat žmo
nes ragino: jeigu norite būti 
sveikais, tai turite eiti į visuo
meninį veikimą, kad nebūtu
mėt užsidarę, kaip kokiame ke
vale ir vien tik savo ypatiškais 
reikalais rūpintumės. Išėjimas 
į žmones, veikimas draugijose 
dėl visuomenės labo labai daug 
prisideda dėl žmogaus geros 
sveikatos, sakė jis. ’

Buvo ir labai daug klausimų 
paduota, į kuriuos labai gražiai 
daktaras atsakė.

Dr. J. J. Kaškiaučius, kalbė
damas apie sveikatos institutą 
Vilniuje, sakė, kad mūs, Ame
rikoje gyvenančių lietuvių, bū
tinas reikalas sukelti pinigų dėl 
įrengimo to instituto. Jis sakė, 
kad Amerikoje yra didžiausios 
įstaigos su visais įrengimais, 
kaip kovoti su tąja baisiąja vė
žio liga, kuomet Lietuvoje nie
kas negalėjo nei pamislyti apie 
tokias įstaigas. Tik dabar, prie 
dabartinės valdžios, jeigu su- 
remsime visi savo pečius, galė
sime įsteigti tokį namą.

Buvo * renkama ' ir aukos tam 
tikslui, šičia paskelbiame auka
vusių vardus.

J. Miculis iš New Britain au
kavo $20; Lietuvos Draugas 
$25; A. Antanavičius $10; Po 
$5 aukavo: M. Paųgis, Sinkevi
čiai, P. Krugelis ir K. Jenkeliū- 
nienė. V. Adomaitis ir K. As- 
tramekas po $3.00. Po $2: S. 
Mizara, J. ir M. Švinkimai, J. 
Zalenauskas, Raškauskai, Ku- 
keiriiai, V. Krasnickas, E. Sau- 
tra, C. Lusas, A. Kučauskienė, 
A. Ražiai ir V. Muraškauskai. 
Po $1: J. Paulauskas, M. Juš- 
keviČienė£ P. Kukanskiš, H. Bu«

zienė, O. Marozienė' P. Kato- 
vienė, F. Kemežys, Draugas, S. 
Statkevičius, M. Ceplijauskas, 
V. Satula, N. Kvederienė, B. 
P. Alenskas, S. Meisonas, Bag
donai, A. Bakevičius iš New 
Britain, K. Ramoškienė, P. Di- 
gimas, J. Bartkus, M. Skarnu- 
lis, K. Danisevičius, A. Ablo- 
žienė, K. Sabutis, J. Strižaus- 
kas, M. Grinius, J. Gabrėnas,
A. Ačas, P.. Karpis, J. Kazlaus
kas ir M. Strižauskas. Po 50c: 
O. Skistimienė, M. Ulinskienė, 
U. Grinienė, K. Dabulevičienė,
B. Račas ir V. Vitkauskas. A. 
Ramanauskienė 25c.

Viso buvo surinkta $138.00. 
Kadangi įžangos nebuvo, tai $8 
buvo paimta dėl padengimo lė
šų, o $130.00 likosi pasiųsta L. 
Kavaliauskaitei, Lietuvai Pa
galbus Teikimo Komiteto sek
retorei. > . M. Svinkūniene.

Harrison - Kearny, NJ.
Kovo 10 d., įvyko ALDLE( 

136 kp. vakarėlis. Visas pelnas 
nuo vakarėlio skiriamas Lietu
vos žmonėms. Nuo valgio liko 
pelno $5, nuo dalyvavusiųjų su
rinkta $47.00. Viso $52.00. Se
kanti aukojo:

Po $5: Kuopos pelnas, F. ir 
F. Simkai, M. žolynas, V. ir O. 
Žilinskai, F. ir A. Josmantai, 
A. ir B. Kushliai, P. Ramoška, 
A. Glaubičius.

Po $3: M. Paukštienė, S. 
Warpius.

G. Kairis, $2.
' Po $1: B. Bajoras, M. Kise- 
lienė, K. Kuzmickas, Mrs. S. 
Sipchik.

Visiems tavame 
ačiū 1

širdingai 
F. Shimkienė.

Hart, Mich
kuopaKovo 3X d. LLD 207 

laikė savo susirinkimą. Septyni 
nariai pasimokėjo metinę mo
kestį.

'Išrinkta du delegatai į aps
kričio konferenciją, kuri įvyks 
gegužės men., Scottville, Mich.

Nutarta paaukoti Vilniaus 
medikalio instituto įrengimui. 
V. Blažienė aukavo $25; J. 
Kraus $10; Geo. Preikšą $3.50; 
B. Gaušiėn^$2. Po $1.00 auka
vo J. Česnius, A. česnienė, A. 
Višniauskas.

Atrodo, kad’ pas mus šiemet 
bus ankstyvas pavasaris. Oras 
žymiai atšilo. Ūkininkai jau 
pradeda laukuose darbuotis. 
Miškuose medžiai jau pradeda 

įmainyti savo išvaizdą. Jeigu 
temperatūra nbnupuls, tai ne
užilgo medžiai ir pievos pradės 
žaliuoti.

Nors x ir linksma sulaukus il
gesnių ir šiltesnių dienų, vienok 
ankstyvas pavasaris padaro ža
los sodąms, kurių šioj apylinkėj 
yra daug. Taip buvo praeitais 
metais. Kuomet sodai sužydo, 
aštri šalna nušaldė žiedus. To
dėl vyšnių/ pyčių ir obuolių bu
vo mažai. Gal v šiais metais 
gamta to nepadarys.

Lawrence, Mass
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Lawrencieciai Gausiai Aukoja 
ir Darbuojasi Dėl Lietuvos

Drabužių, apautuvų ir kitų 
daiktų aukojimas ir rinkimas 
mūsų kolonijoj išsijudino la
bai gražiai. Mat, daugelis pra
deda gauti laiškų iš Lietuvos 
ir iš jų sužinoti, kad Lietuvos 
žmonėms pagalba labai reika
linga. Tad ir rūpinasi, kad 
kuomi galint prisidėti. Veik 
kas antra savaitė vis išsiunčia
mi siuntiniai iš mūsų koloni
jos į centrą.

Daiktų rinkimu daugiausia 
darbuojasi Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto vietinio sky
riaus pirm. Ignas Chulada, S. 
Penkauskas, J. Rudis, V. Kra- 
likauskas.

Stambiausiu aukotoju daik
tais yra P. Lipševičius. Jis jau 
antrą ar tretį sykį aukoja dėl 
Lietuvos žmonių. Tik paskuti
niu sykiu paaukojo drabužių 

avalinės vertės šimto pen
kias dešimts dolerių. Neabe
joju, kad ijis yra stambiausias 
aukotojas ne vien Naujoj An
glijoj, bet visoj Amerikoj.

Draugas Lipševičius yra 
nuolatinis darbininkų reikalų 
rėmėjas. Jis yra apsiskaitęs, 
puikiai apsipažinęs su visuo
meniniais ir Lietuvos reika
lais.

Jo aukojami daiktai veik vi
si yra nauji. Jis juos supirki
nėja iš krautuvių, kai būna 
kainų numažinimai. Jei kurie 
daiktai yra ne nauji, tai tie 
yra jo paties atsargiai apžiū
rėti, išvalyti..

Kai kada pamąstau, kad šis 
mūsų draugas vienas yra pa
sidarbavęs dugiau, negu kai 
kurios kolonijos, kuriose gyve
na net po kelis šimtus lietuvių 
šeimynų.

Pastaruoju laiku šie Law
fence ir apylinkių lietuviai 
taipgi aukoja gražių daiktų: 
Džimis Penkauskas, A. Chula- 
dienė, U. Kievai, J. šleiviai, 
J. žekas, B; Markevičius, A. 
Račkauskas, Ig Chulada.

Daiktų rinkimas eis ir ant 
toliau. Aukokimą patys, pa
prašykime savo kaimynų, kad 
aukotų, nors kaimynai ir ne 
lietuviai būtų. Paaiškinkime 
jiems, o jie paaukos tokiam 
tikslui.

Kova su Brauderizmu
Laisvės No. 55 tilpo ilgas 

straipsnis apie kovą su opor
tunistu Browderiu. No. 56 tel
pa Brook lyno lietuvių komu
nistų kliubo pareiškimas, pa
smerkiantis Browderj ir vyli- 
mąsis, kad pas Amerikos lie
tuvius komunistus, jo pasekė
jų nebus, ir 1.1. Man gi rodo
si, kad pas mus, lietuvius ko
munistus, jo pasekėjų ne tik 
bus, bet jau ir yra. Ir dar kur, 
pačiose jos viršūnėse. Mato
mai, Browderio filosofija į 
juos pirmiausiai paveikė. Be 
abejo, kai kas tuoj paklaus: 
kame, kur? štai jie:

1. Laisvė, kaipo darbo žmo
nių dienraštis, visuomet puo
šė savo pirmąjį puslapį viso 
pasaulio darbo žmonių solida- 
rybės obalsiu: Visų šalių, dar
bo žmonės, vienykitės, jūs nie
ko nepralaimėsite, tik rete
žius, o laimėsite pasaulį. 
Laisvėje jau seniai nebėra, 
tai ne oportunizmas?

2) Apie metai laiko tam
gal vyriausias Laisvės redak
torius parašė ilgą straipsnį ( ? 
—Red.-), pranešdamas skaity
tojams, kad nuo dabar Lais
vė rašys Dievą su didžiąja rai
de (D) ir taip dabar rašo. 
Ar tai nėra oportunizmas? 
Dabar, kada darbo žmonės 
daugiau, plačiau praktikuoja 
viso pasaulio — visų tautų 
darbo žmonių vienybę, tai mū
sų redaktoriai jį užgniaužia, 
panaikina, vietoj dar labiau 
jį garsinti. Dabar, kad labiau
siai nebuvusio ir nesančio die- 
fo atstovą — popiežių su visa 
jo armija, kuri per amžius ėjo 
ranka rankon su karaliais, po
nais ir visokiais fašistais prieš 
darbo žmones, kurį darbo 
žmonių simbolis, Sovietų Val
džia, kartotinai kritikuoja ir 
.rodo darbo žmonėms, kaip po
piežius su visa savo armija 
daro viską, kad kaip nors iš
gelbėti ponus, karalius ir vi
są reakciją, tai mūsų redakto
riai daro jiems moralius nusi-

leidimus, rašydami dievą 
didžiąja raide’ Beje, gal 
kas pasakys, kad tai mažas 
dalykas. Aš gi manau, kad tai 
yra dideli dalykai ir jie rei- į 
kia pataisyti tuojitu, greitai.

Apie tai maniau rašyti jau 
seniai, bet, mat, pas mus ne- $$ 
labai tas galima, ir pas Brow- 
deri kad buvo savikritika 9 * 
draustina. Laukiau, kad Lais
vės šėrininkų suvažiavime gal 
ką panašaus iškels, bet ne, tai' 
dabar, kada norima jieškoti 
oportunistų, tai pakeliu tą 
klausimą: pirmiausiai pradė
kime? nuo savęs.

t J. D. Sliekas.

Redakcijos prierašas: Drg. 
Sliekas nekritikuoja browde- 
rizmo iš ten, iš kur jis reikia 
kritikuoti. “Visų kraštų dar- 
binkai, vienykitės!” šūkio, 
tiesa, Laisvė neturi, bet jo ne
deda ir kitų tautų liaudiški 
laikraščiai. Jo neturi -net ii* 
pat “Daily Worker,” kuris 
yra faktinuoju ' Komunistų 
Partijos organu.

Dėl žodžio “Dievas” rašy
mo su didžiąja “D” tenka tiek 
pasakyti: tąjj žodį rašo su 
didžiąja raide ir “Daily Wor
ker” ir kitų tautų komunisti
niai laikraščiai. Net ir Tarybų 
Lietuvos spaudoje kai kada 
tas žodis taip rašomas. Bet 
svarbu Štai kas: tikintieji 
žmonės, ypačiai katalikai, ne
pasitenkina, kai “Dievas” ra
šomas su mažąja “d.” Jie ma
no, jog tai esąs jų tikybos pa
neigimas. Laisvę gi skaito dau- I 
gybė tikinčiųjų ir tuo būdu 
reikia su jais skaitytis. Jei čia 
būtų principo klausimas, tuo
met redakcija nenusileistų, bet 
juk tai nėra principo klausi
mas. Jokios religijos Laisvė 
nepuola, neigi užgaulioja ti
kinčiuosius, tačiau prieš reak
cine, fašistinę politiką, kurią 
veda, sakysime? Vatikanas ar-^l 
ba“ lietuviški dvasiškiai, mes 
visuomet griežtai kovojome ir 
kovosime.
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ANGLAI ŽADA PASI
TRAUKT Iš SIRIJOS

London. — Anglijos val
džia paskelbė, kad jos ka
riuomenė bus atšaukta iš 
Syrijos iki balandžio 1 d., o 
iš Lebano iki gegužės 1 d.

RAKETA 100 MYLIŲ 
AUKŠTYN 

Washington. — Balandžio 
mėnesį Amerikos, karinin
kai New Mexico valstijoj 
leis vokiečių raketinį lėktu
vą 100 mylių aukštyn.

CLEVELANDO ŽINIOS
Drg. Abeko Prakalbos

Vas. 23 d. įvyko drg. Abcko 
prakalbos, kurias surengė LPT 
Kom. Drg. Abekas pasakė iš
samią dienos klausimais pra
kalbą, iš kurios visi dalyviai 
galėjo daug ko pasimokinti.

Aukų lėšų padengimui su
rinkta $15.96. Atėmus rengi
mo lėšas, liko Lietuvos žmo
nių paramai $11.96.

Aukavo po $1 : D. Petraus
kas, P. Kurulis, P. Nemura, J. 
Žebrys, J. Bagužis, P. Boika, 
S. Kazelionis ir K. Romandie- 
nė.

Po 50c: F. Sutkaitis, Šha- 
pas, M. Račkaitienė, K. Tomo- 
šaitis, K. Lapinskas, J. Andri
jauskas, F. Bauža, P. Dulskis, 
Maurutienė, L. Lasky ir A. Ba
ranauskas.

Smulkių $2.46. Viso $15.96.
į Ohio Lietuvių Konferencija

Visų su nekantrumu laukto
ji, Ohio lietuvių konferencija 
praėjo su puikiausiomis pasek
mėmis, palikdama daug gra
žių dalykėlių visu jos dalyvių 
tolimesnei atminčiai.

Pati konferencija buvo ga
na skaitlinga ir turininga, ką 
matysite iš konferencijos pro
tokolo, kuris netrukus tilps 
spaudoje.

Priėjus prie dienotvarkio 
punkto apie tolimesnį Lietu
vos šelpimą, drg. K. Petrikie- 
nė pateikė platų ir aiškų ra
portą apie tolimesnį Lietuvos 
šelpimą bei daromus planus 
pravedimui visų užsibrėžtų 
darbų gyvenimam Konferenci
ja' pasisakė už tęsimą toliau 
Lietuvos gelbėjimo darbo ir 
užsibrėžė Ohio valstijoj sukel
ti $2,000 įsteigimui Vilniuje 
Vėžio Ligos Gydymo Instituto: 
Su šios konferencijos aukomis 
mes pradėsime tą vajų ir jį tę
sime, iki bus sukelta užsibrėž
ta suma — $2.000.

Pirmosios Aukos — Konferen
cijos Sveikinimai

Mūsų konfcrepciją pasveiki
no sekamos draugijos:

LLD 57 kp., Corletto $83.
LDS 73 kp., Akrbn, $30.
LLD 190 kp., Collinwood, 

$26.38. '
LDS 138 moterų kp., Corlet

to, $5.
Dr-gė P. Kirvelaitienė $2. > 
Viso $146.38. J
Konferencijos pertraukoje 

(pietaujant) delegatai ir sve- J 
čiai suaukavo sekamai:

O. Bot'yrienė $5.
K. Puišiai (Akron) $2.50. . 1 
S. Norkienė ir O. Andruš- 

kevičienė po $1.25.
A. Kirtiklienė, J. Gabriunas, 

P. Kurulis ir Nemurai po $2. ;
Po $1 : P. čėpla, P. Radžers,« 

Juozaponienė, O. JenulienS, | 
V. Mockaitienė, VenslovienS, įįl 
Balčiūnienė, J. Petrauskas, ’ 
Panzerienė, E. StankienS, i 
Gendrėnienė, Pasingienė, Bal
trušaitienė, Kanapeckas, S. 
Maženskas, K. Petrikienė, S. Į 
Šlekys, K. Romandienė, Bak- • 
liepė, D. Petrauskas,. A. Rad- j 
žers, Andriušiunienė, Daren, 
Tomošiunienė, L. Lasky. Masi-r’į 
lionienė, P. Boika, T. Kripie- 5 
nė, P. Dulskis, J. Vaseliaus->| 
kas, J. Sodeikis, J. Dylis. Mrs. į 
Bartnik, Mr. Bartnik, K. La-1 
Pinskas, J. žjebrys, M. Bačkai- O 
tienė, A. Mockaitis, J. Domi-I 
naitis, J. Andrijauskas, J. Ba- į 
gužis, Navickas, Bakienė, Ma- į 
dison. Seimonienė, Dominaitie- k 
nė, Kadalienė, Rubienė. J. Pal- 
ton, S. Seimonas. E. Skleris, J. į 
Rūbas ir J. Kirtiklis.

Po 50c: V. Užkuraitis, Abe-1 
kas ir Stripeika.

Viso $73.
Koncertas ir Prakalbos

Konferencijai užsibaigus, po | 
trumpos pertraukos, prasidėjo 
dainų programa, kurią išpildė

(Tąsa 5-me pusi.) D

v
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Baltimore,Tw

(Tąsa)
Jačin’a su vaikais jautė nedraugingą 

atmosferą ir saugojos ko prasi tart prieš 
naująją šeimininkę. Tik paslapčia jinai 
su vaikais pasišnibždėdavo prieš galin
gąją sugulovę, ir tokios paslaptys ar
čiau sugretino motiną su vaikais. Vaikai 
pradėjo neapkęst ir tėvo, kam jis moti
ną skriaudžia, apleidžia ją. Džiaugda
vos, kai tėvas sū Inging’a išvažiuodavo 
pasikieminėt į Tiencin’ą.

Inging’a buvo puikiai išsilavinusi, kaip 
apsieit su vyrais. Ar sveika būdama ar 
susirgusi, ji buvo tikra savo menę artis
tė. Liga apsimetusi, paprastai ji būdavo 
dar efektingesnė. Pokyliuose ar pažmo- 
niuose ji būdavo brandi, gracijos pilna, 
blyksėdavo savo lengvu artimumu su di
džiūnais, su galiūnais. Bet tik kokia 
menka permaina rūbų arba mimikos — 
ir ji jau visai kita: mažutė, baili, trapi, 
nekalta mergaičiukė. Abiejose rolėse ji 
pasidabodavo vyrams, bet antrojoj rolėj 
ji atrodydavo priplaikesnė ir lipšnesnė, 
ypač Huaiju’i.

Ir šios dvi rolės pasireikšdavo dviem 
skirtingais plaukų sutaisymais. Kai jos 
plaukai aukštai sutaisyti ir ji su sijonais, 
su aukštais batukais, ji—draugijos ža
vėtoja. Bet kai ji palaidomis kasomis, 
su trumpom kelnytėm ir su šlepetėlėm 
namie, tai atrodydavo lygiai aštuonioli
kos metų mergytė, nekaltutė, bejėgė, ra- 

ų mi, nor tu ją ir ant žaizdos dėk.
L Vieną vakarą, tokioj savo vaikiškoj 
' f pozoj, guli ji aukštai ant pagalvių, .pu

siau sėdom. Raudona jai liemenėlė iš 
viršaus atsagiota. Viena kasa poetingai 
patysusi iki slėpiningo krūties pakilumo. 
Kramto sau iš lengvo grūšią. Regis, no
rėtų ką tau sakyt, bet va nedrįsta.

Huaiju’s mato ją tokioj vyliugingoj 
pozoj, užuodžia jis svaigulingą jos kū
no kvepėsį—ir jis jos geidžia labiau ne
gu ko pasauly. Jis jai meilinasi, bet ji 
nusigrįžta...* “meldžiamasis, ne.”

—Kas yr, Inging’ute? — paima jai iš 
rankos grūšią. Ji jam, kaip katukė, su
siriečia ant krūtinės ir anei žodelio. Tik 
akutėm plinksi. Anei šešėlio to išdidaus 

* nepriklausomumo. Visai mažyte, ramu
tė mergytė..;

Huaiju’s klausia, ką ji mąsto, gal ko 
pikta ant jo. — Ne, nepikta, bet tu ne
žinai, kas tai yra būti sugulove. Kad 
ir aną dien pokyly pas Tseng’us, tavo 
pačiai visi rodė priejautos ir dėmesio, 
bet ne sugulovei. Ir aš jaučiaus, kaip 
koks paniekintas gyvuliukas.

Ir ji pirštukais grebinėjo apie jo šal- 
bierkos guzikus, rankute braukė jam per 
krūtinę. Jis ją suraminančiai^ spaudė 
arčiau prie krūtinės, ir ji jau žinojo, kad 
ji pergalėjo. Ji pažiūrėjo jam į akis:— 

į” Aš žinau, ko aš noriu, tik kažin ar tu...
Prižadėk išpildyt mano prašymą.

—=Na, sakyk, katuke, sakyk. Aš išpil
dysiu.

Ir dabar jau, truputį pakeitusi pozą, 
I Inging’a diplomatiškai jam papunkčiui 

išdėstė. Aš, girdi, išėjau už tavęs, ma- 
•'•hydama, kad tu esi vyras, kuriuo aš ga- 

į lėčiau pasitikėt visą gyvenimą. Aš pasi- 
‘ liksiu su tavim—tiktai trimi sąlygomis, 
į Pirma, prie žmonių, pokyliuose, teat

ruose aš privalau atrodyt, kaipo tavo 
’tikroji pati. Aš nepakenčiu, jei kita mo
teris maišosi tarpe. Antra, namie, aš tu
riu kontroliuot visus pinigus ir tarnus. 

r Jačin’ai aš duosiu kas savaitė namų apy
vokai. Trečia, aš privalau turėt auto
mobilį man vienai; pilna laisve. Tuokart 
mudu galėsime kieminėtis, svečiuotis, 

r žmonėtis. Ir tu matysi, kaip aš tau bū- 
I siu naudinga....

—Bet... kontroliuot pinigus reįškia 
kontroliuot ir mane, — abejojo Hu-

*

kontroliuot ir mane, 
aiju’s.

Čia Inging’a jam įspaudė ilgą, sultin- 
‘ gą bučkį ant Lūpų. Ji žinojo, kad ji turi 
t savo rankose vyrą, kurs pasidarč^galin- 

£as įrankis savo am-
Ii įbicijoms siekti.

—Tu protingas vyras, Huaiju’au. Iš 
tikro, tu pamatysi, — aš tave iškelsiu į 

Ųpąčias viršūnes. Aš žinau žmones, tūriu 
plačiausių, įtakingiausių pažinčių. Jei 

įtu nori pasauly iškilt, tai turi eit petys 
KBpetin su pasauliu. Neprivalo tavęs truk-

... . ..... .... . .

clyt kokie.ten naminiai rūpestėli'ii. Iš 
vidaus mes privalom būt vieningi, ir ta
da mes pergalėsim ir išlaukinį pasaulį. 
Kaip aš, taip ir tu žinai, jog valdininkai 
iškyla viršun per savo moteris, seseris 
arba žmonas arba suguloves. Tu gavai 
vietą per penktąjį trečiosios direktoriaus 
sugulovės brolį... O aš galiu eit stačiai 
į pačią tą trečiąją sugulovę. Aš noriu 
tau patalkiu t draugijiniuose sątykiuose. 
Ir, jei tu pasieksi Pekino majoro vietos 
arba Tįencin’o, ir pasidarysi turtingas 
ir galingas, tai juk naudos bus ir tavo’ 
pačiai ir vaikams.

Huaiju’s klausė, akis išpūtęs: —- Pui
ku! Tu tokia žavinga ir tu tokia gudri, 
tokia tu protinga moteris! Tu mano 
džiaugsmas, tu mano laimė I...

Inging’a šalbieriškai jam pagrasė pirš
tuku : — Tiktai žiūrėk. Tik aš viena. Kad 
man nebūtų kitos moteries...

—Su tavim mano pašonėj man kitos 
moters nereikia.

Ir nuo tos dienos nuolat Inging’a va
žinėjo su savuoju—su savo vyru, be jo 
pačios. Dėl josios patyrimų, viršininkai 
ir jų sugulovės mielai ją priimdinėjo ir 
norėjo artimiau su jąja susidraugauti. 
Namie ji tapo šeimos galva, ir tarnai ir 
tarnaitės jos labiau klausė, negu tikro
sios šeimininko pačios, kuri tik po vir
tuvę tupinėjo.

Už kelių dienų užvažiavo jos moša 
Sujun’a. Ir. tuoj ją pradėjo Inging’a 
proto mokyt. — Tu turi būtinai įsitaisyt 
telefoną.

Sujun’a teisinos, kad tai netaip leng
va, tokioj didžiulėj šeimynoj, kaip 

’ Tseng’ų. Toji Sunio’s -žmona tai tikra 
pelėda: ji suvaldo visus namus ir tarnus.

—Tai kodėl tu neišsikraustai? Pri
versk juos padalyt gerybę. Daryk taip, 
kad jie patys norėtų tavęs atsibodėt.

Sujun’a vėl nusiskundė, kad jos vyras 
perlėtas, veržlumo neturi, kokio reikia. 
Tai gal Inging’a su savo vyrų galėtų jį 
kaip įstatyt, pastūmėt pirmyn. Gal at
sirastų koks jam darbas Tiencin’e ar 
kur kitur, tai bent nereikėtų jai tame 
pragare gyvent.

Inging’a ją suramino. Dabar organi
zuojama aliejaus korporacija Amerikos 
pinigais — Standard Oil Company. Ji
nai ieškos aliejaus Šansi provincijoj. 
Huaiju’s pats jau♦ dirba tai kompanijai. 
Gal jis suras vietą ir Sujun’os vyrui Či- 
nia’i.

Sujun’a nudžiugo tokia galimybe. Tai 
bent būtų proga pasitraukt nuo tos ne
pakenčiamos MuJan’os ir tų visų Tseng’ų.

Tuo tarpu suskambėjo telefonas. In
ging’a pagriebė ragelį: kalbėjo trečiosios 
direktoriaus sugulovės penktojo (jaunio) 
brolio pati. Kvietė pribūt vakare kor
tomis palošt. Inging’a įsakmiai patarė 
ir Sujun’ai ten būt. Girdi, sukelk praga
rą namie, jei nenorėtų leist.

Ir Sujun’a, grįžus, paprašė ją išleist šį 
vakarą. Tseng’ienė, jos nuotabai, leng
vai sutiko.

Tr Sujun’a vis dažniau ir dažniau pra-\ 
dėjo važinėt su savo svaine, kai kada 
da ir su vyru. Automobilio prašyt ji 
nedrįso, bet telefonas jai buvo įtaisytas. 
Mulan’a dažnai per telefoną kalbėjosi su 
tėvu, su Afei’jum, su Močou’a. O Su
jun’a pusvalandžiais išsiplepėdavo su In
ging’a.

Ir neužilgo Huaiju’s gavo vietą naujoj 
aliejaus valdyboj, vis tebelaikydamas ir 
savo senąjį darbą. O truputį paskiau jis 
surado ir Činia’i darbą toj aliejaus kor
poracijoj, su 500 dol. mėnesine alga ir da 
600 dol. kelionės reikalams. Tseng’as mie
lai išleido Činią kartu su Huaiju’m į 
Šansi provinciją aliejaus ieškot.

Vyrui išvažiavus, da laisviau pasida
rė Sujun’ai. Susitarusi su Inging’a, ji
nai su ja išvažiavo į Tiencin’ą. Apsigy
veno Sujun’a viešbuty: taip jai pato
giau, negu kad apsistojus su Ingihg’os tė
vais Niū. Viešbučiuose ji galėjo liuosai 
matytis su kuo tik nori, čia apsistoja 
pirkliai agentai, rašytojai, politikieriai, 
kyšių priėmėjai, keleiviai, prostitutės.

< Sujun’ai labai patiko toks nevaržomas 
gyvenimas, su visais naujovės patogu
mais.

(Daugiau bus)

LLD 25 kuopa turėjo special) 
susirinkimą pagerbimui senų 
draugijos narių. Visi dalyviai 
turėjo progą išsireikšti savo 
mintis.

Buvo skaityta laiškas iš cen
tro nuo .org. M. D. šolomsko 
reikale apšvietos fondo. Buvo 
tam tikslui renkamos aukos. 
Po $1 aukavo: J. Ailčukaitis, S. 
Povilaitis, II. Civon, J. ir O. 
Strauss, K. ir V. Lapatta, S. 
ir J. žvirblis, B. Petraitis, J. 
ir F. Deltuva, S. Reymond, P. 
ir.O. Paserskis. A. ir C. Witkus 
75c. E. Skadin 50c. H. Balsys 
25c ir M. Sellers 25c. Smulkių 
surinkta $4.65. Viso $16.40. 4

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū. Kuopos Valdyba.

Hudson, Mass
Jau virš astuonios savaitės, 

kaip Lapointe kompanijos dar
bininkai paskelbė streiką, po 
vadovybe CIO unijos. Mašin- 
šapė uždaryta. Darbininkai 
laikosi vienybėj. Streiklaužių 
nėra. Boseliai bandė atidaryti 
dirbtuvę ir pradėti dirbti su 
streiklaužiais. Bet CIO unija 
pasiuntė pikietuotojų būrį. Bo
seliai, pamatę pikietą, baisiai 
įsiuto. Apie 15 pikietuotojų 
buvo areštuota ir patraukta į 
teismą, 
rydama 
tus nuo 
bininkai
disciplinuotai, 
nebijodami jokių gązclinimų.

Darbininkai reikalauja pa
kelti algas po $2 į dicųą. Kom
panija neina į jokias derybas 
su unija.

Kompanija taip da- 
manė nugązdinti ki- 
pikietavimo. Bot dar- 
savo užduotį atlieka 

pasišventusiai,

CLEVELAND, OHIO
DR. I, E. LEVY

OPTOMETRIST

Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:.

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

Tai da- 
su dar-

keletas 
dirbtuvėlių.

I Karo metu ši leomnaniia dir
bo karinius darbus. Iš to ne
mažai pelno pasidarė, 
bar ir nenori skaitytis 
bininkais.

Mūsų mieste yra 
mažų čeverykų
Kai kurios dirbtuvės pakelia 
mokestį nuo šmotų dirbantiems 
darbininkams, iki 121/2 nuo
šimčio. Bet atsisako pakelti 
mokestį^dirbantiems nuo die
nų. Nuo dienų daugiausia dir
ba moterys, ar merginos. Kuo
met unijos nėra, tai nėra kam 
už jas nei kovoti. Tūlos dirb
tuvės dar visai nepakėlė jo
kios mokesties.

Bus Rodomi Gražūs Paveikslai

Labai retai kada pasitaiko 
pas mus pamatyti iš Sovietų 
Sąjungos judžius. Dabar bus 
proga pamatyti. Paveikslų ro
dymas įvyks 23 d. kovo, pra
džia 7 Vai? vakaro, Lietuvių 
Piliečių Kliubo salėj, 
d omą filmą 
Moscow.’ 
Sąjungos 
pagalbai, 
lankyti.

They 
Pelnas eis 
ir Lietuvos 
Prašome

Bus ro- 
Met In 
Sovietų 
žmonių

visų atsi-

V Stabdyk veriantį skausmą J

L STRĖNŲ GĖLOS;

-J- X. Malonia)!! palengvi-
į . Ą nimui bandyk Sj sva-

j j Į / Į i’t), lengvi}, patiki-in-
\ (/ f J I / tą būdą atliuosRoti
Į V / I papraHtą strėnų gė- , 
| /L- Tik uždėk vieną
\ Johnsbn’s BACK

n-' P LASTER’I ant pat
skaudamos v i O t o s. 

Švelnūs jo vaistai palengva ŠILDO jum 
nugarų, lengvina skausmų ir suštyvėjimų. 
Šilta multino priedanga ^psaugo nuo per
šalimo—suveržia ir prilaiko—jautiesi pui
kiai! Pagamina Johnson & Johnson.

Visose vaistinėse.

BACK PLASTER

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

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: g~~g Sekmadieniais nėra valandų.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nęlaukite, 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

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

• Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyn©

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

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

Antraeilėms Kovo 2G, 1945

VITAMINŲ . SANDELIS -
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kainą 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 už&- 
kymą šiandien, kol dar nepervėlu.

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

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

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

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

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

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

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

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

ROBERT LIBTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173 ATDARA VAKARAIS

NOTARE 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
* (BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN :
(RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių J
Direktorius !

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

1113 Mt Vernon St Z 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

■■M
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Šveicarija Neduosianti 
Talkininkams Šimtų Mi- 

liony Nacių Pinigų

Cleveland, Ohio

“negali teisėtai 
talkininkams na- 
kurie laikomi bei

Washington. — Šveicari
jos pasiuntiniai pareiškė, 
kad jinai 
pervesti” 
cių turtų,
slepiami Šveicarijos ban
kuose ir pramonėse. Talki
ninkai reikalavo tų turtų į 
karinius atlyginimus. Jie. 
skaičiuoja, kad hitlerininkai 
yra sugabenę į Šveicariją 
750 milionų dolerių auksu 
ir kitais vertingais pinigais. 
Šveicarijos atstovai mėgina 
sumažinti tą sumą iki $250,- 
000,000 ir pasakoja, kad 
kiečiai esą tiek skolingi 
čiai Šveicarijai.

vo- 
pa-

KRITIKUOJA REUTHE- 
RIO POLITIKĄ

Atlantic City, N. J. — 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unijos pirmininkas R. 
J. Thomas čionaitiniame jos 
suvažiavime kritikavo uni
jos vice - pirmininko Wal- 
terio Reutherio politiką. 
Thomas nurodė,, kad Reu: 
theris papėdžia’vo reakci
niams Darbo Federacijos 
vadams ir ėmė - įsakymus 
nuo tokių social atžagarei
vių, kaip D. Dubinskįo; Suk- 
niasiuvių Unijos pirminin
ko.

M. Kalas,

visokerio- 
parama.
šia diena 
sukėlimui

New York.— Jungt. Tau
tų Saugumo Taryba nu
sprendė tik formalumus 
svarstyti pirmajame savo 
posėdyje pirmadienį.

Peiping. — Į Mandžuriją 
išvyko 'amerikonų - chinų 
misija stabdyt susikirtimam 
tarp chinų tautininkų ir ko
munistų.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

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

šeimynišką Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ..........

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

pareina ii monkčs ......................
Dainą Knyga, apie 110 dainų .........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

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

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

Gyvenimas ir Darbai ......................
Duktė Marių, graži apysaka ...........
Duktė Gyvena Pūstynėje ...................
Bu nykia ir Burtininkas ..................
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .........
Kaktas, atidaryk slaptybių duris, at

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

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

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

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

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

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

bos be kito pagelbos .................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 

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

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

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

vietoj randasi ir kaip kankina ....
Stebuklingas Zerkolas ..........................
Dvarinė Pana ........................................
Ragana ir Jonas Keliauninkas .........
Keliautojai į fiv. Žemę, Jeruzolimą 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai ........... ..............................
Trys Užkeiktos Karalaitės .................
Gert Pamokinimai ir Juokų Vežimas 
Pinigui Galvažudžiai ir daug juo

kingu šposų .,..................................
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 

Nuo Papučkų ant Burnos ir kitokių 
odos išbėrimų ................................

Nuo Vengriškų ir Vėžio Ligų .........
Mostis nuo bile kokio Niežulio, I’ai- 

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

tl * 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų augintojas, prašalina pleis

kanas ...............................................
Palangos Trejanka, stambios šaknys 
Nuo vėžio ligos lrx jos kraujo už

teršimo .............................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, ap- 

degimų, nubrūžijimų, jsikirtimų ir 
taip toliau ........................................

Norintieji įsigyti bite vieną iš .virš minėtų 
knygų ar žolių rašykite sekamu antrašu:

M. 2UKAITIS
884 Doan St., Spencerport N. Y,

lovoj, po ............... ........................
užsinenčjuKio kataro. Hay Fever 
nemalonaus kvapo ......................
surūgusio pilvo (heartburn) .....
romatiikų sausgėlų ...................

$2.25

$2.50
35c

35c 
75c

$1.50 
25c 
15c 
50c

35c
35c

30c 
25c 
25c 
35c 
35c

75c 
15c 
25c

$1.25
$1.25

25c

20c
35c

$1.00

25c

30c 
25c 
25c 
25c 
25c

30c
25c 
15c

$1.25
$1.25

$1.25 
$1.00 

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

(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 
mūsų vietinis Moterų Kliubo 
Choras ,po vadovyste M. Ma- 
čionienės ir solistai Violet čy- 
pas, J. Krasnickas ir Aldona 
Klimaitė-DeVetsco. Kaip cho
rui, taip ir visiems solistams 
akompanavo R. Mačionaitė. 
Visa programa buvo labai gra
ži ir ilga, o ilga buvo todėl, 
kad visi dainininkai buvo at- 
kartotinai publikos iššaukti. 
Iš tiesų, mes turime gražių ir 
gerų talentų, kurie mūsų pu
bliką pilnai patenkina.

Pertraukoje draugė K. Pe- 
trikįenė pasakė gana turinin
gą ir ilgoką prakalbą. Kalbė
toja perbėgo Lietuvos istoriją, 
pradedant nuo baudžiavos lai
kų iki šių dienų, kiek apsisto
dama ant kiekvieno žymesnio 
įvykio tame perijode, ir pa
brėžė, jog pirmu kartu jos is
torijoj darbo liaudis paėmė ša
lies tvarką į savo rankas ir, 
pakilus iš antrojo pasaulinio 
karo griuvėsių, jinai žengs į 
šviesesnę ir laimingesnę ateitį. 
O kad greičiau1 pakiltų, iš .tų 
karo griuvėsių., ragino visais 
galimais būdais remti Lietu
vos žmones, remti LPT Komi
tetus, kurie rūpinasi 
pa Lietuvos žmonių

Paaiškinus, jog su 
prasideda vajus
$35,000 dėlei įsteigimo vėžio 
ligos gydymo instituto Vilniu
je ir kad aukavusiųjų ne ma
žiau $25 vardai bus įrašyti į 
tam tikrą knygą ir pasiliks 
amžinai instituto archyve, pra
sidėjo aukų rinkimas.

Aukavo po $25: Julė War
ner, J. Z. Stripeikai, Povilas 
čėpla, Emilija Yakimchik ir 
Vincas Geibis.*

Po $5: A. Kratavičienė, M. 
Jenuškevičiene ir A. W. -Šūs
nis.

A. Rubienė $2.
Po $1: Papavičienė, J. Pa- 

balis, Maurutis, Jasiunas Plau- 
šienė, Sunovvska, Botyrius, J. 
Kilikevičia, Baltrušaitienė, G. 
Palton, A. Baklienė, K./ Pui- 
šis, K. Valaika, M. Alalienė, 
J. Zinkevičius, A. Bagdonienė, 
M. Juozaponienė, K. Mažens- 
kas, Puišienė, M. Raulynai- 
tienė, J. žemaitis, M. Rugie- 
nienė, V. česnulis, J. Vėb
ra, A. Janulienė, M. Karsoh, 
J. Krasnickas, S. Kazelionis, 
D. Lesnikauskas, Stripeiką, 
Kanapeckas, J. Bagdonas, O. 
Jasiunienė ir M. Gedamins- 
kienė.

A. Maurutis 50c.
Smulkių $3.21. Viso per 

prakalbas suaukota $181.23.
Drg. Peggy Rose paaukavo 

didelę, gražią lėlę, kurią drau
gė Gendrėnienė ir K. Roman
dienė • šiame parengime pasi
rūpino išleisti 
kas irgi davė 
draugėms už 
Lėlę laimėjo 
čerbavičienė.

\

LPT Kom. Susirinkimas
Kovo 14 d. įvyko LPT Ko

miteto susirinkimas, kuriame 
tapo visos aukos ir kiti konfe
rencijos reikalai sutvarkyti. 
Viso aukų priduota per J. že
bri $432.57. Konferencijos - 
baliaus pelnas per P. Boiką 
$33.33. Moterų Kliubo vaka
rėlio pelnas per K. Romandie- 
nę $30. Viso $495.90.

Moterų Kliubas bu^o suren
gęs vakarėlį dėlėi Lietuvos 
vaikučių drabužių supirkimo. 
Davė $30 pelno. $28 tuoj pra- 
pirkta, o likusieji. $2 priduoti 
į komit. iždą. Visas aukas su
tvarkius, nutarta $400 pasiųs
ti į centrą. Tie pinigai skiriami 
įsteigimui vėžio ligos gydymo 
instituto Vilniuje. Įskaitant

drg. B. Kirstuko jau pasiųstą 
tam tikslui šimtinę, mes' dėlei 
mūsų kvotos jau ‘turime $500. 
Kaip matote,' iŠ konferencijos 
tarimo, jog užsibrėžta mūšų 
kvota $2,000, kuri, be abejo
nės, bus užpildyta. Bet, kad 
ją greičiaua užpildyti, prašy
čiau kitų Ohio kolonijų drau
gą siunčiant savo aukas tiesiai 
centran, pažymėti, jog jos ski
riamos Vilniaus medikaliniam 
institutui ir kad jas priskaity- 
tų prie mūsų kvotos.

Drabužių Siuntimas
Pora savaičių atgal buvo 

pasiųsta' centran du siuntiniai 
drabužių. Ir šiomis dienomis 
vėl bus išsiųsta apie 10 baksų. 
šiems trims siuntiniams dra
bužių suaukavo bei surinko 
sekančios ypatos:
M. Gedaminskienė, A.* Yūrai- 
tienė, M. Geibienė, M. čėpla, 
K. Tomošaitienė, N. Petiunas, 
M. Kazen, S. Rauba, Raulu- 
ševičienė, M. žebrys, F. Ka
minskienė, K. Romandienė, Ę. 
Stripeikienė, J. Stripeiką, G. 
Noreika, A. Baužienė, A. Lit- 
vaitis, M. Jenuškevičiene, 'V. 
Romandas, S. Seimonienė, A. 
Kąrabienė, R. Andriušiunienė, 
J. Bagdonas, A?. Vaseliauskas, 
kurio sūnus žuvo' karo fronte; 
atidavė visus sūnaus likusius 
drabužius pasiųsti Lietuvos 
žmonėms, ir draugė A. Rad- 
žers, kuri yra daugiausia pri
siuvus vaikučiams drabužių. 
Jinai yra pasiuvus desėtkus 
mažiems vaikučiams kelnių ir 
mergaitėms dresiukių iš rei
kalingų daug taisymo suneštų 
drabužiu.
Kareivių Pasitikimo Koncertas

Clevelandiečiams gerai ži
noma, kad LDS jaunuoliams 
išėjus į karo frontą susidarė 
LDS Merginų Kliubas, kuris 
visą laiką palaikė kontaktą su 
visais kariais, nežiūrint, ku
riame pasaulio krašte jie bu
vo, ir sugrįžusiems suteikė po 
karo boną. Kadangi jau veik 
visi yra sugrįžę, tad jos rengia 
pasitikimo balių, kuriame, be 
kitų ceremonijų, bus suteikti 
bonai tiems, kurie dar nėra 
gavę pirmiau, ir .tuomi jos už
baigs tą gražų užsibrėžtą dar-

Koncertas ii' balius įvyks 
bal. 21 d., tai yra Velykų die
noj, White Eagle svetainėje, 
8315 Kosciuzko Avė. Pradžia

60c 
85c 
85c. 
85c 
30c

60c 
60c

$1.25 
85c

$2.25

ant išlaimėjimo, 
pelno $20. Ačiū 

pasidarbavimą, 
draugė Helena

Motinų Dienos Paminėjimas
Vietinis Moterų Kliubas ren

giasi visomis spėkomis pami
nėti motinų dieną. Ta proga 
jos turės žymią kalbėtoją 
draugę E. Sliekienę iš Pitts- 
burgho, o su ja pasirengia at
važiuoti ir gerokas būrys Pitts- 
burgho veikėjų. Kaip matoma 
iš visko, tai bus gražus pažmo- 
nys, kurį turėtų kaip Cleve- 
lando, taip ir visos apylinkės 
lietuviai nepamiršti.

Šis paminėjimas įvyks Vo
kiečių svetainėje, 1400 E. 55th 
St. (arti St. Clair Ave.), ge
gužės 12 d. Pradžia 3 vai. 
pietų.

J. Žebrys, 
LPT Kom. Pirm.

po

Iranas Patvirtina, kad 
Sovietai Atšaukia Sa
vo Kariuomenę iš Ten

Reumatiški Skausmai
Dekshio Galinga Mostis, sudaryta 
iš datig skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus,! Tankų, kojų skaudėjimą ir tir
pini^ . dieglius, šalti. Daugumui 
žmbffių pagelbėjo ir tamstai pagel- 
bės;W*Telauk ilgiaus, ale tūojaus Įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 46-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 668, Newark 1, N. J.

Ilgiausia automobilistų streikas prieš General Motors 
pasibaigė, tad tie Detroito darbininkai suplėšo pikietų 
iškabas ir ruošiasi paulioti. Sutarta, kad jie gaus po 18 
ii* pusę cento daugiau mokesties per valandą, darbavie
tėj pasimokęs unijai duokles, gaus vakacijoms bonus ir 
daugelį kitų koncesijų.

PHILADELPHIA, PA
Vienybė rašo No. 9, kad 

Amerikos valdžia neišduos lie
tuvių pabėgėlių rusams. Mat, 
jie skaitosi aukštesnės klasės. 
Rusijai ju nereikia. Tik Lie
tuvos valdžia prašo, kad jie 
grįžtų^namo ir dirbtų naudin
gą darbą dėl savo tėvynės. 
Jeigu jie to nenori, tai jiems 
laimingos keliones po Vokie
tiją valkiotis.

Jonas Valaitis iš Brooklyno 
kalbėjo per Dziko radio (Phi- 
ladelphijoj) sausio 23 d. Jis 
verkšleno, kad jau išleido 
daugiau pusę miliono dolerių, 
bet dar nėra pasiuntę nei vie
no paišiuko dūl pabėgėlių vai
kų. Girdi, jie nori mokytis, o 
neturi nei popieros, nei paišiu
kų. O mergaites, girdi, galėtų

turi batelių. Jeigu taip, tai kur 
tie pinigai dingo? Nejaugi po
litikieriai juos praleido balia- 
vodami po viešbučius?

D.Dirvos No. I 1 ki/n. J. 
, kad Belgijoj randasi 

randasi daug 
Bet jie gali 

garažuose — 
automobi-

ra-
2,000

lietuviu. Tai']) jų 
diplomatu vyrų, 
gauti darbą tik 
valyti ponų belgų
liūs. Ar pamišo tie belgai po
nai. Kaip jie gali taip elgtis 
su lietuviais ponais? Bet jei
gu tas būtų Sovietų Sąjungoj, 
tai aš manau, kad mūsų tau
tininkai rėktų: “žiūrėkite, 
kaip kankina lietuvius ponus 
tie šėtonai bolševikai.” Bet 
kadangi taip yra Belgijoj, tai 
jie džiaugiasi, kad gauna dar
bus, nors garažuose. Bet jie 
nenori grįžti į tėvynę ir ten 
dirbti.

* London, kovo 25. — Ira
no valdžia pranešė, kad jau 
pirmadienį Sovietai traukė 
savo kariuomenę iš Irano. 
Anglijos valdininkai spėlio
ja, kokių nuolaidu Iranas 
pasižadėjo Sovietams duoti. 
Jie ketina tyrinėti, ar So
vietai gavo leidimą naudot 
žibalo versmes šiauriniame 
Irane. Teigiama, kad Ira
no vyriausybė sutiko pripa
žint Azerbaidžanui tautinę 
savivaldybę ir pašalint kelis 
reakcingiausius dabartinės 
valdžios narius.

New York, ,kovo 25 d.— 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba šį antradienį pradės 
svarstyt Irano-Sovietų klau
simą.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA DARBININKU 
VYRŲ AUDĖJŲ

Nuolatinis Darbas
DIVONŲ AUDĖJAMS IR PINĖJAMS 
Patyrę Prie Wire Motion or Vacquard 

Stablių Nereikalinga 
48-VALANDŲ SAVAITĖ

Kreipkitės į

EMPLOYMENT OFFICE
STATE & CLINTON STREETS 

TRENTON, N. J.

Ar j

THERMOID COMPANY
WHITEHEAD ROAD, TRENTON, N. J.

Nuo Penu. Stoties Trentone eikite du blokus į šiaurius 
iki kampo State ir Clinton Streets. Važiuokite S-9 Bušu 
iki dirbtuves.

(76)

kongresą ir mano būt išrinkt!) 
sekančiuose rinkimuose. Taip, 
brolyti, Paschall tai garbin
gas, bet tik ne Richmondo ir 
Frankfordo bučeriams. Mes jį 
pažįstam labai gerai, kaip jis 
trytino lietuvius bučerius. Už 
tai jis buvo ir valdžios baus
tas.

Philadelphia Record rašo 
(kovo 18 d. laidoj), kokioms 
šalims reikalinga skubi pagal
ba maisto. 
Lietuvai 
jai šiuo 
kitokių 
po karo
J. Paleckai, 
Lietuvoj.

Bet ne Lietuvai, 
negręsią badas, nors 
tarpu trūksta daug 

dalykų, 'atsistatant iš 
griuvėsių. Tai, bravo, 

už gerą tvarką

Rich. Bučeris.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Jono Stanevičiaus, 

gyveno Cleveland, O. Prašau jo pa
ties atsišaukti,
note, malonėkite 
Stanevičiūte, po vyru 
123 Wright St., Newark,

(71-73)

arba kas apie jį ži- 
pranešti: Jiev5 

Olišauskienė, 
N. J.

K. Masai-
177 Park

Pajieškau giminaičio F. 
lis. Jis seniau gyveno po 
SI., Hari ford, Conn. Esu rašius jam 
laiškus po tuo antrašu, bet laiškai 
sugrįžo. Tad gal jo draugai žino, kur 
jis dabar randasi, prašau man pra
nešti,'ar lai jis pats atsiliepia, už ką 
būsiu labai dėkinga. Julyte Devetsko, 
261 Park Ave., Weehawken, N. J.

(70-72)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
PRIE KNYGŲ APDARYMO DARBO 

Patyrusios
JERSEY WIRE STITCHER 

Geros valandos. Puiki alga. 
Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės tuojau
NATIONAL PUBLISHING CO. 

239 South American Street 
Philadelphia, Pa.

(76)

REIKIA
50 VYRŲ

Prie.
ABELNO FABRIKO 

DARBO 
ir 

PRIKRAUTI—IŠKRAUTI 
VAGONUS

SIUVĖJOS 
Išsiuvinėtojos, Smockers.

KREIPKITĖS I PERSONNEL
GEORGE JENSEN, 667—5TH AVE.

PATYRUSIOS

OPERATORĖS

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. IKI 5 P. M.

(72)

REIKALAVIMAI
Rcįkalingas kriaučius, kuris moka 

rankų darbą ir siuvama mašina. 
Darbas krautuvėje vyriškų ir mote
riškų drapanų. Pabandykite, nieko 
nepralošite. Darbas nuolatinis. Rreip-. 
kites į “My Tailor,” 1-3 Main St., 
Essex, Conn. (75)

Buy More Bonds

VYN10T0J0S
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS

3 ŠIFTAI DIENOJE
6 DIENŲ SAVAITE 

BONAI UŽ ŠIFTŲ DARBĄ
Automatiški pakilimai. Pašalpos. 
Apmokamos šventės, vakacijos, 
apdrauda. Kafeterija ant vietos. 
Geri transportacijos įrengimai.

THE CELOTEX 
CORPORATION

MIDDLESEX AVENUE 
METUCHEN, N. J.

.' " ’ ■ (76)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 

TUOJU DUODAMI •
VYRAMS IR MOTERIMS

KAMBARYS, VALGIS IR 
Al’SKALBIMAS PASIRENKANT 

METINĖS APMOKAMOS VAKACUOS 
GAUSOS LIGOJE PRIEDAI 

PAGAL VALSTIJOS ATSITARNAVIMA 
IR CIVIL SERVICE 

SLAUGES IR PADĖJĖJOS 
PAGELBININKAI PIENINĖJE 

PAGELBIN1NKAI VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

KAMBARYJE PAGELBININKAI 
MOTERYS PATARNAUTOJOS 

Kreipkitės Asmeniikai ar Rąžykite. 
MORRISTOWN 4-1800 

N. J. STATE HOSPITAL 
GRAYSTONE PARK, N. J. 

/ ' (81)

V. Poška atleido iš darbo J. 
Kavaliauską, kuris sakydavo, 
kad jis bus visada pirm. Rau
donojo Kryžiaus ir pergalės 
karo pirm. Dabar pranešama, 
kad V, Poška išsirinko naują 
kapitoną Biginį, kuris prižadė
jo suorganizuoti Philadelphi- 
joj lietuvišką vaiską ir lydėti 
Julių Smetonuką Į Kauną. To, 
mat, negalėjo atlikti J. Kava
liauskas.

Klebonas Mastusevičia pa
reiškė metiniame susirinkime 
Lietuvių Muzikaliu Namo 
šalpinio Kliubo, sausio 24 
kad jis šelps tik Lietuvos 
šistus iš karštos širdies,
nieko kito nešelps. O kur tą 
artimo meilė ? O kaip su sira- 
tomis vaikučiais Lietuvoje? 
Gerb. klebone, ar tai tokia jū
sų kunigiška širdis?

Pa
ti., 
fa- 
bet

V. Barčiauskas rašo Vieny
bės No. 11 kad jis išlandęs vi
sus priemiesčius ir suradęs ke
lias garbingas šeimynas, bet 
jos ne taip garbingos, kaip W. 
C, Paschall. Mat,' dabar Pas
chall rengiasi kandidatuoti i

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

PIRMAM ŠIFTUI
7:20 A. M. IKI b 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 Į 
•EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO. 

165 FRONT ST. 
CHICOPEE, MASS.

(67)

MOTERYS, Turkiškam masiulžiavimul, aukš
to spaudimo, ir rusiškame kambaryje. 

Nuolatinis darbas.
SHELDON BATHS,

3032 W. 21st STREET, CONEY ISLAND
• (71)

VALYTOJOS, ofisų budinkų, naktimis, $25— 
$.35 j savaitę, patyrimas nereikalingas. Alga 
besimokinant. Puikiausios darbo sąlygos. 
8—4. Matykit MR. INGE, 59 Pine St., N.Y.

. (71)

JAUNOS MOTERYS
Bo patyrimo. 5 dienų. 40 valandų savaitė. 

Išsluvinėjimo darban.
PERFECT VICTORIA, 264 WEST 40TH ST.

Nuolatinis Darbas 
GERA ALGA. PAKILIMAI 

5 DIENŲ SAVAITE

EMPLOYMENT OFFICE 

7 WEST 35TJI ST.
N. Y. CITY

OPERATORES
Patyrusios

PRIE VIENA ADATA MAŠINŲ 
PRIE MOTERIŠKŲ SUKNELIŲ

Suknelių Siuvėjos 
Patyrusios 

Finišerkos 
Patyrusios

Gera Alga 
Npplatinis Darbas

Belmar Dress 
Manufacturing’ Co. 

11th ir Railroad A ves.
Belmar, N. J.

MERGINA
Dekoravimui stiklinių gyvuliukų. Patyrimas 

nereikalingas. Kreipkitės visų savaitę.

7608
CRYSTAL NOVELTY CO., 

JAMAICA AVE., WOODHAVEN, L. I.
(Elder ts Lane Stotis).

PUIKIAUSIA PROGA 
MOTERIMS 
VYRAMS ir 

JAUNOMS MERGINOMS
švarus Darbas

Puikiausios Darbo Sąlygos

70c IR 80c J VALANDĄ

APMOKAMOS VAKACIJOS

ŠAUKITE 
EVERGREEN 7-8070

KLAUSKITE MR. MATTERA

PATYRĘ PRIE 
PATAISYMŲ ♦

PRIE MOTERIŠKŲ 
APREDALŲ

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITE

EMPLOYMENT OFFICE 

7 WEST 35TH ST. 
N. Y. CITY

(73)



t *
L

^ -- \l T,.-' ■ < w^Wwl
į

Lai8Vė-*-Liberty, Lithuanian Daily A iii i’rtdiPiliS 2b, 1946

et■/! i-

Np>vYork(k>zW/^77lni(n
New Yorko Kolegijos 

Neįsileidžia Negru
New Yorko kolegijos skel

biasi nediskriminuojančios ne
grų, tiktai jų neįsileidžia, kaip 
iškėlė Arnold Sroog savo rašte 

( angliškame darbininkų dien
raštyje Daily Worker pereitą 
antradienį.

Kaip “nediskriminuojama,” 
galima lengvai spręsti iš to 
fakto, kad New Yorke (mies
tas yra didžiausiu negrų cen
tru pasaulyje) tik 26 negrai 
buvo keturiose medikai iškošė 
New Yorko mokyklose bėgiu 
dešimties metų — 1934-1941 
metų laikotarpiu.

Tačiau, kada laikraštis ban
dė tyrinėti, kada tų mokyklų 
viršininkai tapo užklausti apie 
diskriminaciją, jie statėsi bai
siai įžeistais. Kąip, girdi, gali
ma toks klausimas ir dasileis- 
ti. O, ne, jie hepriešingi neg
rams, jų apšvietai, ne.

Laikraštis paduoda porą iš 1 
tų tipiškų pasikalbėjimų. Vie- ( 
nas iš tų yra su Cornell Me- Į 
dikališkos Mokyklos viršinin- 

wko padėjėju dr. Dayton J. Ed
wards :

Klausimas: Ar Cornell Me- 
dikalė Mokykla diskriminuo
ja?

Atsakymas: Šioje Mokyklo
je nėra diskriminacijos.

K.: Ar turite kvotos siste-

Tik Sugrįžusio iš Lietuvos 
Antano Bimbos Prakalbos 

Įvyks šį Sekmadienį

Veteranams Neužtenka
Raportų •

mą ?

Miesto CIO Reikalavo 
Nekelti Taksy

Antanas Bimba, 
Pagalbos Teikimo 
pirmininkas, sugrįžo 
vos kovo 23-čios vakarą. Ant 
greitųjų susibėgę LPT nacio- 
nalio ir vietinio (brooklynie- 
čių) Komitetų nariai sugrįžu
si A. Bimbą pasveikinti, iš
girsti nors trumpai žodį apie 
jo kelionės pasekmes ir par
vežtus planus, taipgi pranešė 
jam kad komitetas turi savo 
planus. Jis sutiko su komiteto 
planais. O .jie yra tokie:

Turėti didžiuli raporto iš 
Lietuvos masini mitingą kovo

Komiteto 
iš Lietu-

vai.
474

(šio mėnesio) 31-mą, 3 
po pietų, Schwaben Hall, 
Knickerbocker Ave., Brookly
ne. Tai ta pati vieta, į kurią 
Aido Choras buvo ant greitų
jų perkėlęs savo operetę “Ka
da Kaimas Nemiega.” Priva
žiuojama BMT Myrtle Ave. 
linija, Knickerbocker Ave. sto
tis (antra nuo Broadway), 
įžanga 40c.

Dainuos Aido Choras ir mer
ginų kvartetas. Apie progra
mą matysite daugiau sekamo
se laidose.

Veteranų Pagarbai Koncerto
Baliaus Lapeliai Gatavi;

Prašo Pasidarbuoti

Kovo 23-čią Brooklyne įvy
ko konferencija Brooklyno 
Law Schoo] patalpose, po 
obalsiu “Brooklynas Raportuo
ja Savo Veterananis.” Ją su
šaukė Veterans Affairs Komi
tetas ir Brooklyn Council for 
Social Planning. Pirmininkavo 
miesto teisėjas Murray Hearn. 
Dalyvavo įvairiausių miesto 
organizacijų delegatai ir at
stovai.

Konferencijoj buvo praneš
ta, kad samdytojai neduoda 
veteranams kredito už tarny
boje įgytą išsilavinimą, ne
duoda atitinkamų darbų ir al
gų. Daugelis aukštai lavintų 
veteranų priversti imti nela
vintų ar mažai labintų darbus 
už menkas mokestis ir kad ne
pakankamai yra’ bent kokių 
darbų.

Konferencija nutarė raginti 
vyriausybę daugiau kreipti 
domės į veteranų reikalą dar
bo, mokslo, namų ir sveikatos 
priežiūros.

New York o CIO kovo 22-rą 
pasiuntė šios valstijos Senato 
ir Seimelio (assembly) va
dams reikalavimą, kad jie dar
buotųsi už atmetimą sumany
mo kelti mieste taksus ant pir
kinių (sales tax).

CIO nurodo, kad kėlimas 
taksų ant pirkinių “neteisėtai 
užkrautų miesto taksų naštą 
ant 
gali

tų, kurie mažiausia teiš
moksti.”

Svečiai
Praeitą sekmadienį atvažia

vo Brooklynah pas brolį pasi
svečiuoti Simonas Kodis su 
num iš Frackville, Pa. Jie 
praleis trejetą dienų.

Scena iš filmos “Sentimental Journey,” su John 
Payne, Maureen O’Hara ir Connie Marshall vadovau
jančiose rolėse. Rodoma Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th 
Street, su gyvųjų veiksmais scenoje. »

sū- 
čia

Mobilizuokimės Lietu 
visko Teatro Veiklai!

Susirinkimas šaukiamas at- 
virukėmis, bet sekretorius ne
turi visų teatrininkų adresų. 
Todėl, skaitantieji šį praneši
mą teatrininkai, ar būtumėt 
gavę atvirutę ar ne, būkite su
sirinkime.

Susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo 31 d., 10 vai. ry
to, Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. PasiSteng- 
kite dalyvauti.

J. B., sekr.

Dabar, visuomeniniam gyve
nimui grįžtant į normalią va
gą, visiems, mylintiems lietu
višką meną, teatrą-vaidybą, 
laikas pradėti burtis, mobili
zuotis teatro ateities veiklai.

Tuo tikslu Brooklyno Liet. 
Liaudies Teatras šaukia visus 
teatrininkus į praplėstą orga
nizacinį susirinkimą. Susirinki
me bus gvildenami, tarp kitų, 
šie klausimai: 1) LLT persi
organizavimas taip, kad visi, 
kada nors veikę teatre, galėtų 
naudotis narystės privilegijo
mis; 2) Išdirbimas plano atei
ties vaidybai-repertuarui; 3) 
Pasiruošimas Liet. Meno Są
jungos Suvažiavime dalyvavi
mui.

penktadienj apie 
šimtai veteranų nuėjo į 
Estate Board, 12 East 
St., New Yorke, protes- 
prieš tos tarybos kišimąAido Choro ir kitų Brookly-1 siekti su pranešimu, kad 

no lietuvių organizacijų 
šiamasis veteranams pagerbti 
gražus koncertas ir balius 
įvyks .jau už trejeto savaičių
—balandžio 14-tą. Jis bus di- Brooklyno lietuvius. Apsigau- 
džiojoj Grand Paradiso Ball
room, 318 Grand St., Brookly
ne. Veteranams su žmona ar 

Ne. i mergina įžanga nemokama.
Ar turite negrų studon- Visiems kitiems tikietas 75c ir 

esate prašomi įsigyti 
stu-Į to. 
pri-1 Apie įspūdingą .jo progra

mą'matysite sekamose laidose, 
stu- šiuomi turime 

'tokį prašymą:
Padėkite

jie 
ruo-| kviečiami, kad jų laukiama.

Visą tai pranešantieji žmo
nėms lapeliai jau gatavi. Rei
kia su jais pasiekti visus

Nebuvimas Namų Kan 
kiną Veteranus

tų?
A.: Turime vieną negrą

dentą
imtas

dentų
prie jūsų visų

ko
tais

dabar ir vienas yra 
sekamiems metams. 
Ar turėjote negrų 
praeityje ? 
Retkarčiais.

Tačiau, rašo laikraščio 
respondentas, dar ir po 
atsakymais slypėjo paslaptis. | gina, juos pagerbti susirinks, 
Tuo laikotarpiu nei vienas ne- I bet jie turi apie pramogą žino- 
gras tos mokyklos nebuvo bai- ti. Jie turi apie tai išgirsti,
gęs. Kaipgi baigs, kad nei vie-. Veteranai taipgi turi būti pa
nas nebuvo įleistas iki pasta- . 
rujų laikų, kada žmonių or-; 
ganizuota veikla privertė ką 
nors daryti. Tačiau tas nova 
lygybės įvedimas — tik deko
racija, priedangai savęs nuo 
atakų dėl diskriminacijos.

Ką gi reiškia vienas neg
ras? Diskriminuojami žydai ir 
italiai įleidžiami nors po tam 
tikrą kvotą. Masėms negrų vi
siškai atimama galimybė pra
sisiekti apšvietoje, pakilti.

“Neturėjus” diskriminacijos 
nei Columbia’s College of Phy
sicians and Surgeons, kaip at
sakinėjo viršininkas dr. Wil
lard C. Rappleye, kad ber 10 
metų buvo toje mokykloje tik 
6 negrai. Iš tų 4 įleisti 1941 
metais, kada jau buvo pradė
ta tyrinėjimas. Ar tai demo- jon. Dalykas tame, kad World 
kratija? Tourists,

žmonės savo veteranus bran-

tų tas, kas manytų, kad keli 
komiteto esantieji organizaci
jų atstovai su tais lapeliais ga
lės pasiekti visus lietuvius. Bet 
jūs visi, šiuos žodžius skai- 

anks- tantieji, galite visus pasiekti.
Paimkite, paskleiskite tų la- 

I pelių savo susiedijojo, savo ša- 
poje. Turint laiko, pasiųskite 
ii- savo pažįstamiems, kurie 
gal riebus spaudoje apie tai 
matę.

Lapeliai gaunami Laisvės 
spaustuvėje. Prašomo pasiim-

išmetimu iš

lietuvis ve- 
sugrįžęs iš

Lai mūsų didvyriškam 
n imu i pagerbti pramoga 
tikrai masine, linksma!

jau
kus

Svarbus Pranešimas
Tūlą laiką atgal Laisvėje 

pranešiau, kad galima pasiųsti 
drapanų ir maisto Lietuvon 
per World Tourists, Inc., įstai
gą ir čia ant vietos apmokėti 
visus muitus ir išlaidas. Mūsų 
įstaiga gavo nemažai laiškų 
nuo lietuvių su paklausimais 
platesnių informacijų ir neku- 
rie iš jų pasinaudojo mūsų 
pranešimu ir persiųsta nema
žai siuntinių. Deja, su dideliu 
apgailestavimu turiu pranešti, 
kad nuo 11 d. kovo jau,nebė
gai ima per World Tourists, 
Inc., daugiau siųsti siuntinių 
Lietuvon, Latvijon ir Estoni-

nuo virš minėtos dienos viską € 
siųsti per Amerikos paštą (ne 
Sovietiniais laivais, kaip pir
miau kati darydavo), o paštas 
į tas tris šalis nepriima siun
tiniu. I

Galimas dalykas, kad tas 
pakeitimas tik' laikinas. Gal 
neužilgo vėl bus galima per
siųsti senais keliais. O kol kas, 
vienatinis būdas pagelbėti jū
sų giminėm Lietuvoje, tai. siųs
ti visą medžiagą per Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą. 
Asmeniškos pagalbos dabar 
negalima pasiųsti.

Draugiškai,
, B. E. Senkevičienė. *

Tūkstančiai veteranų tebe
gyvena paskyrium nuo savo 
šeimynų, prisiglaudę ankštu
moje prie kitos šeimos, vieni 
ir kiti negalėdami pradėti nor- 
maliskai gyventi. Daugybė su
siduria su visišku 
namų.

Vienas jaunas 
teranas, neseniai
karo frontų Europoje, atgavęs 
savo darbą New Yorke, bet 
nerasdamas buto, šeimą apgy
vendino pas jos gimines kita
me mieste. Dėl tos padėties ji
sai ironiškai sako:

—Ateina pavasaris, pasista
tysiu' palapinę parke. Kas lie
čia mane, aš pripratęs prie gy
venimo palapinėse ir lindynė
se (foxholes).

Nathan Cohen šeima, Bronx, 
susidūrė su štai kokia padėti
mi. Išbuvusį 5 metus armijoj, 
vos sugrįžusį namo, miesto 
maršalas išmetė iš namų su 
žmona, jo tėvais ir 19 metų se
sute. Įsikišo Kainų Adminis
tracija, 
prailgino 
bariuose 
tie greit 
tebebuvo
kaip iš'pradžios, šiomis dieno
mis, įsakytas galutinai išsi
kraustyti, Cohen pasijuto vėl 
be vietos, kurią galėtų vadin
ti namais.

o paskiau ir teismas 
jo pasilikimą kam- 

trim mėnesiais. Bet 
prabėgo ir gale jis 
be naujų kambarių,

“Ne, Ne, Ne!”
Kada tokių “ne, ne” suside

da daug, veteranui reiškia tiek 
pat, kiek reikštų atviras pa
sakymas jam — negyvenk. O 
vienok tokių “ne” jis girdi 
labai daug.

Pereitą 
trys 
Real 
41st 
tuoti
kojos Patman Housing Biliui.

Tas bilius, jeigu būtų pri
imtas, kaip buvo pasiūlytas, 
būtų davęs galimybę statybai 
gyvenamų namų. Stambiojo 
nejudomo turto savininkai, or
ganizuoti į Real Estate Board 
tam priešinasi. Mažiau namų, 
aukštesnės kainos, firmoms 
geriau.

Apie pusantro šimto ten nu
ėjusių veteranų susibruko į 
raštines, kita tiek netilpo, pa
siliko lauke. Veteranai apspi
to Charlie Davidson, tarybos 
atstovą, klausti, ką daro tary
ba numažinti nesvietiškai 
aukštas rend as. Davidsonas 
atsakė:

—Užmirškite apie kainas.
—Ar jūs pritariate kainų 

kontrolei? — klausė vetera
nai.

—Ne. ■
—Ar remiąt subsidijas aks- 

tinti statybą ?
—Ne.
—Ar jūs turite tuščių butų, 

mes neturime kur gyventi?
—Ne. '
—Ar mes galime atsigulti 

čia, šiose erdviose raštinėse?
—Ne.

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

PARDAVIMAI

Ine., yra priversta

Nepaprašta scena iŠ naujos komedijos “I Like It Here,” pradėtos vaidinti Gol
den Teatre, 252 W. 45th St., New Ybrke. žvaigždėse europietis Oscar Karlweis 
(pirmiau vaidinęs sėkmingame “Jakobowsky & The Colonel” lenkų grafo rolėj).

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

A CHARLES
LŽF^Y UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

VALANDOS:
9 A; M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos:
Tel. SOuth 8-5569 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

CIO Pilnėtuos American 
Tobacco Co. Raštinę
Nariai įvairių CIO unijų,šią 

visą savaitę pietų laiku eis pi- 
kietuoti American Tobacco 
Co. vietinę raštinę, 111 Fifth 
Ave. Pikietas bus kas dieną 
per visą šią savaitę, nuo 12 
iki 1:30. Pikietui vadovaus at
vykę iš užstreikuotų vietų 
streikierių delegacijos ■— iš 
Philadelphijos, Trenton ir iš 
Charleston, S. C.

Pikietai iškabosę^ ir lape
liuose prašo visuomenę boiko
tuoti Lucky Strike, Pall Mall 
ir kitas rūšis tos kompanijos 
išdirbamų cigaretų, cigarų, 
taipgi pypkėms ir čiulpiamo 
tabako.

Šaukia Pasitarti Kovai 
Prieš Antisemitizmą
Balandžio 10-tą, Irving Pla

za, 15th St. ir Irving Place, 
New Yorke, įvyks konferenci
ja, kurios vyriausiu tikslu yra 
suplanuoti veikimą prieš anti
semitizmą -— hitlerininkų nuo
dą. Tas nuodas, jeigu jam bus 
leista plisti, pjudyti žmones 
vieni prieš kitus, pražudys vi
sus. »

Parsiduoda 2-jų šeimynų mūrinis 
namas. Po 5 ir 6 kambarius name. 
Parquet floors. Taipgi kiti vėliausi 
įtaisymai. Arti subvių, ii' busas va
žiuoja pro šalį. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės pas L. 2803 Dit- 
mars Ėlvd., Astoria, L. I., N. Y.

• (70-72)

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves^ 
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512' Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway Ir Stone Ava.
prie Chauncey St., Broadway Lins 

Tel. GLenmore 5-6101

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

Egzaminuojant Alas, 
Rašome Receptus

' Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrist* 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. ¥• 

TH. ST. 2-8842

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
aHMMWMMMMMMMiMflMMMWWWMWWWWWWMt

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N.Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn H, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PEN N ST.

(Tarpe B ar risen ir Marcy ▲▼ea.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

ir

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
, PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. . BROOKLYN, N. Y.




