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Būsimas Suvažiavimas.
Amerikoj “Revoliucija.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Melams
Užsieniuose $9.00
Brook lyne $8.00

Gerai, kad tūlu Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopą na
riai jau mokasi duokles. LLD 
1 k p. Brooklyn, sekretorius G. 
VVarisonas jau pridavė už 50 
nariu duokles šiais metais. 25 
k p., Baltimore, sekr. J. Deltu
va prisiuntė už. 31 narį duok
les; GO kp., Coaldale yra ma-

Žydu Bomba Užmušė 
4 Angly Policistus 
Haifoj, Palestinoj

n ai prisiuntė duokles: 87 k p., 
Pittsburgh, sekr. H. Kairienė 
prisiuntė už 16 nariu ir 138 
k p., Maspeth. sekr. Biruta Ka- 
lakauskaitė įteikė už 7 na
rius duokles.

Reikia mokėti duokles. Kuo 
greičiau sumokėsime, tuo dau- 1 
giau turėsime laiko gavimui 
naują nariu ir atlikimui kitą 
darbą.

Tai jau baigėme spausdinti 
“Prisikėlusi Lietuva” knygą. 
Dabar ji atiduota apdaryti. 
Kaip tik bus gatava — gaus 
visos kuopos. Gaila, kad ją 
negalėjome laiku išleisti, bet 
tai ne musu kaltė. Virš 10 mė
nesiu laukėme popieros.

šiemet manome, kad jau to
kiu kliūčių nebus. Dėsime pa-

Haifa, Palestina.
teroristų paslėpta bomba 
čia apardė anglų policijos 
centrą ir paštą, susprogdino 
policini automobili ir užmu- 

■ šė keturis anglų policinin
kus, tame skaičiuje du ara
bus. Kartu buvo sužeista 
142 kiti asmenys. Anglai dėl 
to pasmarkino ablavas prieš 
žydus, ypač šiaurinėje Pa
lestinoje, ir pašaukė naujus 
pulkus anglų kariuomenės 
iš Egipto Į Palestiną.

Trasiai ir Monopolijos Kuopia Sau 
Atliekamą nuo Karo Valdžios Turtą 

------- 43 _________________ 13----------------------------------- 
pirmiausiai duodavo di
džiuosius užsakymus trus- 
tinėms kompanijoms, taip ir 
dabar joms tarnauja Atlie
kamų Karinių Dalykų Ad
ministracija, sako karinės 
Senato komisijos raportas. 
Sykiu jis kaltina ir trustų 
patronus pačiuose kongreso 
komitetuose.

Washington. — Nuo karo ' 
atliko daug valdž. pastaty- 

_ 2V(ju 1 tų ir įrengtų fabrikų ir ki- i 
' mhn tokios valdinės nuosavybės 

— viso už kokius 35 bilionus 1 
i dolerių. Buvo laukiama, I 
kad Atliekamų Karinių Da
lykų Administracija perves 

i tuos turtus visų pirma ka-j 
i ro veteranams,

VARŠAVA PROTESTUOJA, 
KAD ANGLAI NEGRAŽINA 
LENKIJOS NUOSAVYBĖS

6 BYRDO LAKŪNAI 
NUIMTI NUO LEDO

60 Didžiųjų Kompanijų Garo 
Daugumų Valdinių Fabrikų

Unijos Reikalauja 4 
Biliony už Laiką 
Nuo Vartų iki Vartų

ir vidutiniams versliniu- berto Tbomaso, raportavo 
kams, miestų ir valstijų vai- praeitą sekmadienį, jog At- 
dyboms, sveikatos ir ap- liekamų Karinių Dalykų 
švietos įstaigoms. Bet ta ad- Administracija pardavė bei 

' ministracija elgėsi priešių-1 parsamdė 70 nuošimčių vi-
1_______ 1 gai, ir apie 1,2 bilionų dole- sų valdinių fabrikų ir da

rių vertės atliekamų kari- ryklų šešiasdešimčiai 
nių reikmenų jinai jau per- džiųjų, trustinių kompi 
leido trustams bei didžio- j — Žymėtina, jog tokios nuo 
sioms monopolinėms kom-, savybės parduodamos ar CHINIETĖS IŠŽAGINIMĄ 
pamjoms. < . • parsaihdomos tiktai uz ke- ■ _____
Senato karinių reikalų ko-1 kelintą dalį tikrosios jųjų j i>ni-TĄ;nn.

misija, 
demokrato senatoriaus EI- ■

di-

pirmininkaujama į vertes.
Kaip karo metu valdžiai

Washington. — Įvairios 
unijos užvedė bylas federa- 
liuose teismuose, reikalau
damos viso 4 bilionu doleriu 
atlyginimo už sugaištą lai
ką nuo darbininkų įėjimo 
pro fabrikų vartus iki pa
čios darbo vietos ir už išė
jimo laiką nuo darbo vietos 
iki vartų, pradedant nuo 

. 1938 m. Kongresmanų ir 
į senatorių komitetai gamina 
• sumanymus uždrausti bei 
! griežtai aprėžti tokius atly- 

a" i ginimus darbininkam.
rinis amerikonų teisinasi 
pradeda tardyti jankių ma- fra n rjiin frADPlAO 

' rininką, kuris kaltinamas KAd DUS GEUKGlUd 
I už vienos chinietės studen- nIiprDMATfiDHIM?
tės išžagimą. Teismo vadas' uUdEKINA lUKIUnl;

PUSIAU SLAPTAI TEISIA 
JANKĮ, KALTINAMA UŽ

K

Lietuviu Literatūros Drau
gijos suvažiavimas Įvyks šeš
tadienį. 29 d. kovo, .Brook ly
ne. Spaudoj jau tilpo šauki
mas. Kuopoms ir apskritims 
taip pat išsiuntinėtas. Visu 
draugu ir draugiu pareiga rū
pintis. kad suvažiavimas bū
tu sėkmingas. Kuopą valdy
bos privalo sušaukti visu na
riu susirinkirhus. aptarti Drau
gijos reikalus, pateikti suva
žiavimui sumanymu ir rūpin
tis, kuo daugiausiai delegatu 
prisiųsti. Taip pat nepamiršti 
knygą fondą.

Varšava. — Karinė Len
kijos pasiuntinybė Vokieti
joje užprotestavo prieš ang- i 
lūs, kad jie negrąžina ma-; 
šinerijos ir kitos nuosavy- ■ 
bes, kurią naciai sugrobė iši

Laivas Mount Olympus.— I Lenkijos. Varšuvos pašinu-, 
Tapo išgelbėti šeši Ameri-1 tiniai tvirtina, kad anglai Į 
kos lakūnai, kuriu lėktuvas leidžia naudot fabrikui 
sudužo į jūros ledus Ells- Lenkijoj mašineriją tier 
worth Land srityje, šaltojo- •' patiem vokiečiam, kurie j; 
je Antarktikoje. Kiti trys sugrobė, 
žuvo. O tie šeši per 13 die- ---------------- ‘
nų ant ledyno išliko gyvi. Jugoslavija Protestuoja 
Jie yra nariai amerikinės i 
adm. Byrdo ekspedicijos, 
kuri vyksta plačiau tyrinę-' 
ti Antarktiką, milžinišką 
sniegų-ledynų dykumą ap
link pietinį žemės ašigalį.

Kongresmany ir Senatorių 
Komitetai Apdirbinėja 

Bilius prieš Unijas

Kad An«lai-Amerikonai 
Neišduoda Italų Piktadarių

Washington. — MRepubli- 
i konu ir reakciniu demokra-1 
tų senatorių ir kongresma- 
nų komitetai išsijuosę dar- 

' buojasi, kad per porą savai
čių suderint savo pasiūly- 

i mus kongresui prieš darbo

Japonų Unijistai Demonst
ruoja dėl Algų Priedų

< ija.” Kongrese ir senate da
bar didžiumą turi i 
nai. Mr. Baruch, .kuris tiek 
daug šumino atominės bombos 
reikale, rezignavo su visu sa
vo štabu. Generolas J. T. Mc- 
Narney atšauktas iš vyriausio 
komandieriaus Amerikos ar-. 
mijos Vokietijoj, o jo vieton ■ reikalavo, 
paskirtas go n. L. D. Clay. Ge
nerolas M. W. Clark atšauk
tas iš vyriausio komandieriaus 
Austrijoj. Generolas G. Key
es, buvęs komandierius 3-čios 
Amerikos armijos Vokietijoj, * 
taip pat pašauktas namo. O j 
visus labiausiai nustebino štai- ■ 
gus rezignavimas Mr. James 
Bymes, Valstybės sekreto
riaus, tai yra visos tos “kietos 
politikos” vado.

Atlanta, Ga. — Išsibaigus 
reguliariam savo tarnybos ’ 
terminui, pasitraukė Geor- 

I gios valstijos demokratinis 
gubernatorius Ellis Arnall.

' Jis užleido vietą naujai iš
rinktam leitenantui - guber-

; natoriui Thompsonui. Ku- 
kluksas E. Talmadge buvo 
•šrinktas guberantorium,

. bet mirė. Taigi pagal vals-
Paryžius. — Francija lai- ’ tijos konstituciją jo vieta 

vais plukdo naujus-tūkstan-, priklauso Thompsonui.

tarn

skelbė, kad teismas bus 
“viešas”, bet į teismo rūmą 
bus įleidžiami tik tie, ku
riems teisėjai duos

I tikras korteles...
. . . i ___________unijos jokioje darbavietėje, i

uždraust streikus plačiosio-' Miišiai tarp Francūzu ir 
se P>■amonėse, kaip kad ang- yjeĮ f|amo Respublikiečiy

Eina Didyn ir Žianfynlies, plieno ir kt.; užgint li
nijai derybas bei sutartis su 
bet kokia ištisa didž. pramo-

Belgrad. — Karinė ame- unijas ir streiko teisę. Tarp , ne šalyse; vartot teismų in- 
, rikonų ir anglų vyriausybė duotų prieš unijas pasiūly-i džionkšinus prieš streikus;
; tebelaiko savo globoj 7^01 mų yra Case, Ball, Hoffman j o jei kur pripažint unijiy čius . .
italų fašistų, nusikaltusių i biliai ir eilė kitų. , derybų teisę su samdyto-: China karui prieš Viet Nam kieriai

.kriminaliais darbais karo ".................. " .. .. .. .. . . . .. _ , . v.
Įmetu prieš Jugolsavija. Ju- nas į bitą tuom, kad jie rei-'je srityje, ir t.t.
I goslavų valdžia kartotinai < ——2----- ---------------------------------- *------------

Bet kukluksiniai politi- 
i sušaukė valstijos 

Francūzu seimelį, kuriam siūlo pa
kari jie skirti gubernatorium Tal-

1 pastūmė Viet-namiečius at- į madge’o sūnų Hermaną, 
gal Saigon miesto apylinkė-.---------------

He; pripažįsta, kad vieni ir L . v . , .v; ’ • -. . . . . . . . . . ; Sudužus Lėktuvui, Žuvo
18 Žmonių

savo armijos į Indo--
nusikaltusių > bilįai ir eilė kitų. I

darbais karo yjsj įje diliai panašūs vie-' jais, tai tik siauroje vietinė- respublikiečius.
..........  ’ 1 ’* ’ '.......................  ‘ -komanda praneša,

rem.bliko- , T.(,kio- 77 1^00 jal)onl'' reikalavo perduoti juos Ju-' NAIKINA NUPIGINIMUS 
..... darbo unijų delegatų de-, g0Siavijai teisti. Jeigu ang- KARIAM KELIONĖJE ' 

lai - amerikonai neišklau
sys Jugoslavijos reikalavi
mų, i 
kreipsis į Jungtines Tautas.; viams važinėjimus tr'auki- 

: niais ir auto-busais, prade- 
• dant nuo sausio 31 d. Tada 
| kareiviais turės lygiai mo-1 ką ir teroro skelbėją prieš! 
keti už važiavimą, kaip ir Į negrus piliečius. Bilbui vėl.Į pi 1. n iz • 
civiliai. bus pjaustomi vėžio skaudu-, 1 ftKClt 1 HStO nSlIiaS

----- Į liai iš burnos. Sakoma, gal 
ATSTATYTAS DNIEPRO 'teks ir liežuvį nupjaut. 

TVENKINYS 
Maskva. — Jau atstaty

tas ir patikrintas didysis 
Dniepro upės tvenkinys, ku
ris bpvo suardytas karo me- ■ 
tu. Netrukus šio tvenkinio Į tag 

ektra, kuri suks fabriku! 
mašinas ir teiks šviesą pla-1 
čiajai Dnieprostrojaus sri- Į 

' ciai.
va>Sin5eUa^ųJutei£ i Paraguay Karo Stovis i ŽYDv įsikirtimas 

Įužgyrė žemesniojo teismo 1 ^U ARABAIS
žodžio i sprendimą prieš Jamesą M.

de-; 
monstravo sostinės Tokio į 

■ gatvėmis, nežiūrint lietaus. 
• Jie šaukė pakelt algą 2,600,- 
000 valdžios darbininkų ir 
tarnautojų. Demonstrantai 

kad Japonijos 
premjeras Yoshida duotų 
atsakymą iki šio trečiadie-

Paryžius. — Franci jos 
• premjeras Leonas Blumas 
Į išskrido pas Anglijos prem- 
I jerą Cl. Attlee. Blumas y- 
I pač prašys Attlee perleist 
Franci jai daugiau anglies iš 
vakarinės Vokietijos.

AR PJAUS BILBUI 
LIEŽUVĮ?

... • Washington. — Valdžia'
tai Jugolsavija dėl to Į'panaikina nupigintus karei- ■

Statyba Bizniui, o ne 
Veteranams

------  ■ kiti nukentėjo didelių nuos
New Orleans, La. —Bus : tolių. Hanoi srityje Viet 

daroma, anįra operacija ne- namiečiai žūva, bet nepasi 
va senatoriui kukluksui j duoda, sako francūzai. 
Theodorui Bilbui, kurį se-: ----------------
natas atmetė, kaipo kyšinin-1 n .. 1

! Prezidentas diulo

Galax, Va. — Audringa- 
! me ore paklydę Eastern 
■ Airlines lėktuvas iD nukrito, 
I sutikšdamas į vieškelį kal- 
I nuošė. Su lėktuvu žuvo 18 
i žmonių ir tik vienas išliko 
gyvas. Lėktuvas buvo nu
klydęs 60 mylių į šalį. Jo 
radijas buvo toks prastas, 

j kad negalėjo susikalbėt $u 
i žemės radiju ir sužinot, 

einamaisiais kiek jis nuklydęs'

Washington. — Valdžia 
pirmiau buvo skyrus me- ■ 
džiagų statyti naujiem fab-i 
rikam ir verslo namam užj 
35 milionus dolerių, o dabar i 
leido tokią statybą paplatin-Į 
ti iki 50 milionų. Karo vete- j 
ranai protestuoja, kad vai-| 
džia pirmoje vietoje rūpina- l 
si himniškąja statyba, o ne i 
gyvenamais veteranams na-' 
m ai s.

Washington. — Prezid. 
i Trumanas pasiūlė kongre- 
1 sui pakelt pašto kainas laiš
kams ir kitiems . siunti
niams; sako,

ĮSIŪLOMA PREZIDENTY
STE TIK IKI DVIEJU 

TERMINŲ 
Tr Washington. — Jungtin. j mėnesių paštas turės 275 
Valstijų senatui yra įteik- į milionus dolerių nuostolių, o ;

sVuJsgaŽriku! -d'eXs Sičtų | gos* V1 Fašistiniai Lenkai 
mašinas ir teiks šviesa nla-^'viso’aŽuone-jXstoliu^eS^kai^nJ'5•’ TrUmaiU 

: rius metus. Spėjama, kad ! |KIS pakeltos. v 
šis bilius, siekiąs pataisyti! 
šalies konstitucija, bus ne- 1

' j Armija Prieš Vežikus

✓^Kokiais sumetimais toki di- 
-deli pakeitimai padaryti, k u-j 
rion pusėn kryps politika, tai 
sunku dar pasakyti. Betgi, at
rodo, kad blogiau jau nebus. ! 
Mr. James Byrnes So. Caroli
na valstijos žmogus, ne vien 
jis persigėręs pietiečią reakci- . 
niu nusistatymu, bet ir labai ! 
dažnai nesilaikė savo :
— padarytą sutarčių. Tas aiš-: Curley, Bostono miesto mu
kiausiai įrodyta Paryžiaus ' jorą ir buvusį kongreso na- 
Taikos Konferencijoj ir kitur, j rį. Apeliacijų teismas pa- 

★ ★ ★ . tvirtino sprendimą ir prieš
Generolas Marshall užima I du Curley sėbrus. Visi trys 

Valstybės sekretoriaus vieta., bUvo nuteisti už apgavingą 
Jis militaristas. Bet atrodo, pjnigų vyliojima per pašta. 
"kad jis į Chinijos padėtį svei- ' ‘
kiau žiūri, negu Mr. Byrnes. 
Jis pasmerkė už karą,daugiau 
Chiang Kai-sheko reakciniu- ; 
kus, negu demokratus. Mr. j Cleveland, Ohio.— Re» | talkininkai būtinai turi pri- ’ kui Sovietų Sąjungos iri Savo kalboje Clevelande 
Byrnes to nebūtą padaręs. publikonas senatorius Van- -imt amerikinį Barucho pla-i Chinijos komunistų, o Van- Vandenbergas taipgi davėk 

s reikalavo dar i ^patvarkymą” naujam vals- 
jeigu | griežtesnės politikos. ■ tybės sekretoriui, generolui 

Marshallui kas liečia Chiui- 
ją. Vandenbergas reikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos vi
sais galimais būdais atvirai 
remty (diktatorišką) Chi
ang Kai-sheko valdžią Chi-; esą* reikalinga, kad galima i 
nijoje karui prieš chinų ko-‘būtų nuslopint “pakilusią! 
mųnistus. Vandenbergo su-j komunistų judėjimo bangą”; 
pratimu, Amerika privalo i įvairiose Vidurįnės ir Pieti-1

Užgirtas Sprendimas 
Prieš Curley

Asuncion, Paraguay.—šios; Jeruzale. — Sausio> 8 
respublikos prezidentas Hi- Į d. Tubas miestelyj, esan- 
ginio Morinigo įvedė kari- i čiam tarp Jeruzolimo ir Ga
nės apgulos stovį per 30 die-! lilejaus ežero, įvyko aštrus 
nų, nes esą susekta sąmoks-Į tarp žydų ir , arabų susirė- 
las nuverst jo valdžią. Pa-1 mimas. Vienas arabas tapo
raguay yra Pietų Ameriko- ' užmuštas, o kitas — kažin į 
j e. kur dingo. i

New York. — Fašistinių 
elementų v a dovaujamas, 

> Amerikos lenkų kongresas 
lčia priėmė rezoliuciją prieš 
' dabartinę Lenkijos val- 
i džią. Šie fašistiniai lenkai 
prašo prez. Trumaną su- 

i traukyti bet kokius Ameri-

Paryžius. — Francijos at- Į 
stovai Viet Name atmetė 
Viet - namiečių prezidento, biečių valdžios' pašaukta 
Ho Chi Mingho prašymą kariuomenė jau laužo veži 
taikytis. •. kų streiką, trekais gabeni i kos ryšius su esamąja Var-

---------------- ! maistą ir kitus reikmenis. į savos valdžia ir atmesti
Chicago. — Sviestas atpi- i Ginkluoti kareiviai saug< ■ Krymo konferencijos tari- 

i go 5 centais svarui. « I trekus, kelius ir gatves. i mą dėl Lenkijos rubežių.

London. — Anglijos dar

. *

VANDENBERGAS REIKALAUJA GRIEŽTESNES UŽSIENINES POLITIKOS

denbergas ir buvęs Ameri- ną dėl atominės jėgos tvar-: denbergas 
kos valstybės sekretorius 
James Bvrnes, čia kalbėda-

11K mi masiniame susirinkime
būtu ' šeštadienį, užreiškė, jog kiti

jeigu ; ■—------------ *----------------------------
tiek būtu' kiek tai buvo spekuliaciją ! Gi

i mūsą komandierius jau net
kada maršalaš ; trečias Vokietijoj pastatytas,

Mc-Nar-

Taigi, įvykiai dideli, bet Į 
turčių spauda juos priima ra
miai. Ir tas įvyko ne kitoj ko
kioj šalyj, o mūsą šalyj. Tik 
pagalvokime, kokis tai I 
triukšmas toj spaudoj, 
Sovietu Sąjungoj 
pakaitą ?

Pamename,
Žukovas buvo atšauktas iš Vo- | buvo Eisenhoweris, 
kietijos ir pasiųstas į Ukrainą, , ncy, o dabar Clay.

kymo pasaulyje. O 
atominis Amerikos planas 
nebus priimtas be veto (at
metimo) teisės iš kitų pu-' 
sės, tai ši šalis, girdi, ne
vykdys Jungtinių Tautų sei
mo nutarimo dėlei bendro 
nusiginklavimo.

Byrnes laikėsi senosios 
savo kietumo politikos lin-

United Press rašo, kad 
sen. Vandenbergas nepa
tenkintas Amerikos delega
tu Jungtin. Tautose War re
mi Austinu, nors Austinas 
ir republikonas. “Vanden- 
bergui atrodo, kad Austinas 
per švelnus link Rusijos”, 
sako United s Press.

pastoti kelią komunistų pri- nės Amerikos respublikose, 
ėmimui į Chinijos valdžią.

Vendenbergas reikalavo.
kad prez. t Trumanas jau i lų komiteto pirmininkas; 
šiemet sušauktų visų Loty-1 taigi jis turi stiprų balsą 
niškosios Amerikos kraštų I dėl tokios politikos vykdy- 
konferenciją, kurioje būtų į mo.
sprendžiama ir vidujiniai tų i

; kraštų reikalavimai. Tatai į

Senatorius Vandenbergas 
yra senato užsieninių reika-

Washington. — Visų ame
rikiečiu pajamos pernai bu
vo $174,200, p00,000.

ORAS.—Gal bus lietaus.
i
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Nenori Mažinti Baisią Karo Naštą
Prezidentas pasiūlė kongresui, kad 1948 metų val

džios įplaukos sudarytų $35,730,000,000. Jis priešingas 
taksams mažinti, nes valdžios išlaidos didelės. Supranta
ma, kokios yra įplaukos, tokias turi numatyti ir išlaidas, 
nors jau jos dabar numatomos didesnės", kaip įplaukos— 
vėl šalis bris giliau į skolas.

Turčių spauda net nusigandusi šaukia, kad Mr. Tru- 
manas siūlo “nuskriausti” karines išlaidas, mažinti karo 
reikalams išlaidas ant $3,400,000,000. Iš to atrodytų, kad 
Mr. Trumanas siūlo daug mažinti karui prisirengimo iš
laidas, kurios iki šiol baisiai spaudė liaudį, o pinigus siū
lo skirti kitiems naudingiems darbams. Tai pažiūrėki
me, ką kalba faktai.

Kiek dabar valdžia išleidžia pinigų atominėms bom
boms gaminti, karo laivams, lėktuvams, kanuolėms, ir 
kiek gyvenimo namų statybai? Kiek valdžia mano išleis
ti pinigų naudingiems kultūros darbams, kaip mokyk
loms, knygynams, pagelbėti, žmonėms senatvėj, ir kiek 
naujo karo prisirengimams?

1946 metais, nors jau nebuvo pasaulyj karo, mūsų 
vyriausybė išleido $45,066,000,000 karo reikalams, kas 
sudarė 80 nuošimčių, visų valdžios įplaukų! Kitais žo
džiais, karo prisirengimams išleido po $346 ant kiekvieno 
šalies piliečio.

O kiek išleido namų statybai, kurių taip labai stoka? 
Nagi, viso labo tik $158,000,000, arba po $1.40 ant kiekvie
no piliečio. Reiškia, atominių bombų gamybai, karo laivų 
statybai, gaminimui naujų karo orlaivių, ginklų ir kitų 
prisirengimų vyriausybė į metus išleido po $346 piliečių 
pinigų, o namų statybai tik po $1.40!

Ką gi siūlo Mr. Trumanas? Jis siūlo, kad tiesioginiai 
armijos, laivyno ir kitiems karo reikalams į metus skirti 
1948 $11,587,000,000 (1947 metams jau yra paskirta $15,- 
150,000,000). Kiek Mr. Trumanas siūlo skirti pinigų žmo
nių sveikatai, naujų namų statybai, farmerių pagalbos ir 
kitiems naudingiems darbams?

Mr. Trumanas siūlo skirti karo prisirengimui $11,- 
587,000,000, gi sveikatos ir socialiams reikalams tik $1,- 
654,000,000, o namų statybai tiktai $225,000,000! Reiškia, 
Mr. Trumanas siūlo karo reikalams išleisti po $93 ant 
kiekvieno piliečio į metus, o sveikatos ir kitiems visuome
niškiems reikalams tik po $12.25. Gi naujų namų statybai 
skiria tik po $1.60 ant žmogaus per metus laiko.

Štai, ką kalba faktai — skaitlinės! Reiškia, Mr. Tru
manas siūlo daug daugiau pinigų išleisti kariniams rei
kalams, negu visuomenės gerovei. Ir tai turčių spauda 
ir reakcininkai šaukia, kad būk Mr. Trumanas siūlo “nu
skriausti” karinių prisirengimų skyrių!

Tai ko vertos tada kalbos apie taiką, apie tai, kad 
būk ir jie nenorį karo, kad būk norį stiprinti Jungtinių 
Tautų organizaciją, kuri yra sudaryta taikos palaiky
mui? Kaip matome, tai naujų namų statybai, sveikatos 
i*r mokslo reikalams, upių aptvėrimui, kad jos kas metai 
neišsilietų ir nepadarytų už šimtus milionų dolerių pilie
čiams nuostolių, farmerių pagalbai, mokslo reikalams, 
tai stengiasi kuomažiausiai skirti pinigų, o kariniams 
reikalams — kuodaugiausiai.

Karo reikalams skiriami pinigai, tai, kaip į jūrą su
metami. Viena, juo didesnis yra imperialistų pasiruoši
mas karui, tuo didesnis ir taikai pavojus, nes jie tada 
lenda į kitas šalis, ieško priekabių, siekia kitoms šalims 
savo valią padiktuoti, o kada tos neklauso, tai ruošia ka
rą. Kita, karo reikalams.išmesti pinigai, tai yra, staty
mui .karo laivų, tankų, lėktuvų ir kitų ginklų — žūva, to
dėl, kad už kelių metų buna išrasta nauji, dar baisesni, 
ginklai ir pirmiau pagaminti jau nebetinka — juos nai
kina.

Kas kita yra su mokyklomis, knygynais, universite
tais, ligoninėmis ir kitokiomis socialėmis įstaigomis. Pi
nigai į jų pastatymą ir įrengimą įdėti tarnauja per dau
gybę metų liaudies gerovei.

Kaip dabar dalykai yra, tai prezidento ir kongreso 
pareiga būtų kuodaugiausiai pinigų skirti ne karo rei
kalams, bet namų ir visuomeniškų įstaigų statybai, liau
dies gerovės reikalams.

Šalies valstybines skolos jau ir taip yra baisios. Jos 
viršyja $400,000,000,000 (keturis šimtus bilionų dolerių)! 
Kas jas turės atmokėti? Suprantama, kad’piliečiai! Kiek 
kiekvienam piliečiui yra jau valstybinių skolų? Kiekvie
nam piliečiui jų yra daugiau, kaip $3,000!

Kad išvengti tolimesnio bridinjo į skolas, reikia 
griežtai sumažinti kariniams prisirengimams išlaidas. 
Ne atomines bombas, karo laivus ir orlaivius gamiftti, 
bet stiprinti tarptautinį taikų sugyvenimą — bendradar
biavimą, tvirtinti Jungtinių Tautų organizaciją, kuri 
yra tam sutverta, kad pastoti karui kelią!

ERENBURGO NUOMO
NĖ APIE FRANCIJĄ

Žymus rusų žurnalistas 
Uja Erenburgas (praeitais 
metais lankęsis Amerikoje), 
kadaise, pirieš karą ilgai gy
veno Francijoje. Jis tą šalį 
gerai pažįsta, jis žino jos 
žmones, jis moka gerai kal
bėti francūziškai; jis net 
parašė puikią apysaką “Pa
ryžiaus ’Žlugimas.” Grįžęs iš 
Amerikos Maskvon, Eren
burgas neužilgo po to apsi
lankė Francijoje ir iš ten 
grįžęs, parašė savo įspū
džius. Vienas jo įspūdžių 

i straipsnis telpa savaitraš- 
tyj “New Masses” (sausio 
14 d. laidoj), kur rašytojas 
duoda ryškų vaizdą iš da
bartinės toje šalyj padėties.

Erenburgo n u o m o n e, 
Francijoje karo 
metu įvyko d a u g 
atmainų, bet ten dar pasi
liko ir daug senienų. Speku
liantai, 'kapitalistai, visokį 
išnaudotojai gyvena, kaip 
gyvenę. Daugybė nacių (ku
rie buvo Franciją okupa
vę) talkininkų ir bendra,- 
darbių tebegyvena laisvai, 

i niekeno nekliudomi!I *
Tačiau, per tą laiką daug 

Franci jos žmonių sukairėjo, 
patapdami komunistais ar
ba jiems pritarėjais. Rašy- 

j tojo žodžiais:
! Šiandien Francijoj yra 

tik dvi didelės organizaci
jos, turinčios įtakos milio- 
nuose žmonių — Komunis
tų Partija ir katalikų 
bažnyčia. Buržuazija, kuri 
kadaise didžiavosi . esanti 
Voltairo pasekėja ir tuo 
būdu laisvamaniška, senat
vėje sudievėjo. Ji pradėjo 
su Descartes’u ir baigė su 
kodylu. Dėl to bažnyčia 
pažymėtinai sutvirtėjo.”

Į bažnyčią eina, sako Er- 
enbuTgas, “ne tik tie, kurie 
myli Dievą, bet taipgi ir tie, 
kurie nemyli komunizmo.” 

! Juo labiau kurioje srityje 
! pasireiškia tvirtesnė komu
nistinė organizacija, juo 
vietos buržuazija žemiau 

| priklaupė.
Svarbus

nurodo Erenburgas, kad 
daugelis Francijos valstie
čių suradikalėjo, priartėda
mi prie Komunistų Parti
jos. Tūlose vietose, kur 
marksistinis žodis valstie
čiams buvo svetimas, šian
dien jis mielai klausomas.

Miestelyje Feymotier’yj, 
kur rašytojas apsilankė, jis* 
susitiko Francijos Komuni
stų Partijos vadą, senelį 
Marcelių Cachin’ą. Pastara
sis sakė svečiui: Kai ’aš čia 
kalbėjau prieš 40 metų, į 
mitingą susirinko tik trys 
asmenys. Šiandien susirinko 
apie 2,000.” '

Rašytojuose, intelektua
luose pasidalinimas taipgi 
reiškiasi griežtas. Buržuazi
niai, paviršutiniški rašyto
jai renkasi į kavines ir ten 
plepa niekus apie ‘“kūrybą”, 
nieko bendra neturinčia su 
gyvenimu. Gi plataus mąsto 
mokslininkai, /toki, kaip Jo- 
liot-Curįe; rašytojai, toki, 
kaip Aragon bei.Eluard; 
artistai, toki, kaip Picasso, 
Matisse ir Marquet, stovi 
su darbininkų klase, su ko
munistais.

Visa tai teikia vilties ne 
tik' Francijos liaudžiai, bet 
ir pasauliui, ieškančiam 
naujo “gyvenimo, kuriuo, 
aišku, yra socializmas.

tracijos Lagerį, kuriame 
hitlerininkai nužudė ir 2,- 
480 lietuvių. Jisai nupiešia 
baisų, širdį veriantį vaizdą. 
Jisai rašo:

Gal ne vienas lietuvis yra 
šios vietovės pavadinimą skai
tęs laikraščiuose ir girdėjęs, 
kad ten buvo baisus koncen
tracijos lageris ir, kad buvu
sieji .visokio plauko to lagerio 
tarnautojai yra šiandien pa
traukti tieson. Bet, tu r būt, 
nedaug kas lietuvių težino, 
kad šioje vietoje buvo nukan
kinta ir krematorijaus krosny 
buvo sunaikinta pustrečio 
tūkstančio lietuvių.

Visai nesenai Weideno lie
tuvių kolonija gavo kvietimą 
dalyvauti Flossenburgo kon
centracijos lagery nužudy
tiems statomo paminklo kcrti- 
nio akmens pašventinimo iš
kilmėse. Lietuviai nuvyksta
me. Oro koplytėlėje, netoli vie- 
šo/kartuvių stulpo (stulpas yra 
kokių 30 metrų.aukščio ir ten 
pakartieji palikdavo kaboti net 
keletą dienų) pamaldas atlai
kė atvykęs iš gretimo4 miesto 
Regensburgo arkivyskupas 
Michelis . . .

Po paminklo fundamento! 
šventinimo iškilmių, visi vyk
stame apžiūrėti koncentracijos' 
lagerio kankinimo vietų. Išlin
dę pro sargybinio bokštelio; 
apačią, atsiduriame prie kre-j 
matorijaus ir labai nustemba-! 
me. Mes žiūrime ir savo aki
mis netikime. Visas kremato
rijaus kaminas yra išmargin
tas raudonais užrašais: anglų 
ir lenkų kalbomis pažymėta, 
kiek ir kurios tautybės žmo
nių išleista per šį kaminą. 
Skaitome ir nėra pabaigos:

“Paskutine kalinio kelionė į 
laisvę ... pro krematorijaus 
kaminą.” Rusų — 26,430, len
kų — 7,546, vokiečių — 5,- 
964, francūzų — 4,372, žydų 
— 3,132, lietuvių — 2,480, ju
goslavų — 2,140, įbelgų— 1,- 
693, olandų — 1,162, danų — 
20, ispanų —- 14, italų — 13, 
anglų — 9, amerikiečių — 2, 
spėjo išeiti per kaminą. Viso 
54,990 asmenų sudeginta.

Klausinėjame vienas kitą, 
nenorime tikėti. “Taip” — 

►prabįla šalia manęs stovįs 
svetimtautis: “ir čia yra tik 
oficialus daviniai jau kiek 
anksčiau paskelbti; Bet dabar 
šie skaičiai pagal rastus nąu- 
jus dokumentus pašoks dvigu
bai.” Mes buvome lyg kokio 
siaubo pritrenkti.

Karas atneša staigmenas. 
Su pasibaisėjimu skaitėme apie 
Katyno žudynes, kur nužudy
ta 12 tūkstančių lenkų, čia di
desnis ir skaudesnis mūsų tau
tos Katynas, nes čia,1 procen
tiškai imant, lietuvių žuvo di
desnis skaičius, negu kitų tau
tų. Skaudi mūsų tautos trage
dija!

Sujaudinti vėl einame toliau. 
Netoliese randame kuklią len-j 
tą'su užrašu:

Skelbiam L.L.D. Vajų
Lietuvių Literatūros Draugijos vajus šiemet prasi

dės su vasario pirmąja diena ir tęsis iki gegužės^ 1 die
nos; tai yra, ištisus tris mėnesius. Kaip ir visų musų va
jų praeityje, šio vajaus vyriausias tikslas visapusiškai 
sustiprinti mūsų Draugiją, gaunant jai naujų narių ir pa
remiant finansiškai žurnalo ir knygos leidimo progra
mą. Ypatingo dėmesio reikia kreipti į naujų narių ga
vimą. Reikia nepamiršti, kad mūsų organizacijos narių 
vidutinis amžius jau gana aukštas, tuo būdu kasmet ne
mažai jų išsibraukia iš gyvųjų tarpo. Jų vietas reikia 
atpildyti. Be to, mūsų Draugija turi augti nariais. Džiu
gu, kad paskutiniais metais mūsų skaičius gerokai paau
go. Visi turime stengtis, kad šis vajus toliau padidintų 
mūsų eiles šimtais naujų rekrūtų.

Labai gražus senas obalsis: Kiekvienas senas narys 
turi stengtis gauti mažiausia vieną naują narį. Gimines, 
pažįstamus, asmeniškus draugus, tebesančius už mūsų 
organizacijos ribų, kalbinkime ir verbuokim į mūsų eiles.'

Į naujų narių gavimo Vajų privalo įsitraukti kuopos 
ir apskritys. Gražiai ir pavyzdingai pasielgė Massachu
setts valstijos apskrities komitetas, nustatydamas kiek
vienai kuopai naujų narių kvotą. Tos kvotos yra mažos, 
bet jeigu kuopos jas išpildys, ta apskritis gražiai pa
augs nariais. Panašiai turėtų padaryti ir kitų apskričių 
komitetai. Kuopos savo susirinkimuose taipgi pačios gali 
pasiskirti kvotas- ir stengtis jas išpildyti.

Žinoma, naujų narių gavimo vajus ir su puikiausiais 
” ” i: “šioje vietoje ant! rezultatais mažai tereikštų, jeigu senieji nariai apsileistų 

laužo sudeginta 800.” Toliau: ir išsibrauktų iš Draugijos. Todėl vajaus metu reikia 
“čia buvo kariama...”, “čia. rūpintis narinių duoklių mokėjimu. Labai sveika organi- 
sušaudoma .. ”, “čia supilti li-izacijai, kai nariai duokles užsimoka anksti, pradžioje 
kusieji palaikai...” ir tt. Į metų. 

Flossenburge 'buvo tik šąlu-! 
tinis koncentracijos lageris, o; 
kas dėjosi centriniuose lage-į 
riuose?”

O lietuviškieji fašistai su 
šitokiais vokiškais žmogėd
romis Lietuvoje (bendradar
biavo ir su ’jais išbėgo iš 
Lietuvos. Dabar jie randasi 
Vokietijoje, skelbiasi Trem
tiniais’ ir prašo amerikiečių 
užtarimo. \

Skaitytoją Balsai

Nesmagumą jausdavau

tas reiškinys,

O SU ŠITOKIAIS ŽMOG
ĖDROMIS JIE BENDRA
DARBIAVO LIETUVOJE 
IR BĖGO Iš LIETUVOS

Tūlas B. Brazdžionis rašo 
‘Tėvynėje (sausio 10 d.) 
apie Flossenburgo Koncen-

Neatsimenu, ar turėjome 
pirmiau tiek kritikų, kiek da
bar turime dėl kelionių įspū
džių.

Skaitydavau kelionių įspū
džius ir apysakas ir vis rasda
vau kaip ką naujd, žingeidaus 
ir manydavau, ” kad, vot, vis 
yra -draugų, kurie duoda Lais
vei raštų, rodos, kad tai ge
rai.
tik, kad su tais lengvais skai
tymais ipažai gaunu progos 
pasiskaityti knygų, o apie ra
šymą nė . nemaniau. O dar ir 
kita blogybė — sąnarių įdegi
mas labai priešinasi plunksnos 
vartojimui. B'et štai Laisvėj, 
gruod. 24 d., 1946, Vitkus 
taip jau drąsiai užsilipo ant 
korno, kad net niauktelėjau ir 
sakau sau, jau tau, drauge, 
nedovanosiu.

Vitkus, įsimylėjęs Miko 
Detroitiečio pareiškimą, kad 
“nurodykite man Markso, 
Engelso, Lenino, Kapsuko, pa
rašytas apysakas, tai aš steng
siuosi jas gauti ir būtinai per
skaityti.” Vitkus, pilnai pasi
tikėdamas Miko žinojimu, 
treptelėjęs koja sušunka: 
‘‘Tai kodėl neįrodo pasaką 
mylėtojai, ko Mikas Detroitie- 
tis užklausė”? Ot tau, bobu
te, ir devintinės, šiems mūsų 
draugams apysakų rašėjai, 
pavyzdžiui, tokie, kaip R. Mi
zara. Upton Sinclair, Maksim 
Gorky ir Jack London, jau 
per prasti. Tai jau aš dabar 
nežinau, kaip čia Miką ir Vit
kų prilyginti prie Lenino, nes 
Leninas J. Londono apysakas 
skaitė. Pasiskaitykite 1946 m. 
no. 3 šviesą apie J. Londoną 
ir persitikrinsite. Arba paim
kime M. Gorkį. Jis buvo apy
sakų rašė j as, < o matai, kaip 
Leninas ir visa’Sovietų Sąjun
ga gerbė M. Gorkį.

Juk ir mes lengvus raštus 
skaitydami pradėjome supras
ti ir sunkesnius. Norint sun
kesnių raštų, reikią gauti kny
gų Markso, Lenino ir kitų. 
Būtų naudinga perskaityti ir 
gerai susipažinti su Visa-Są- 
junginės Komunistų _ Partijos 
(b) istorija. Man dabar pri
simena. Bus apie 15 metų at
gal : klausiausi debatų rusų 
kalboj. Vienas buvo kokis tai 
profesorius, kitąs redaktorius.

Tema buvo, regis, “darbinin
kai ir kapitalistai.” Redakto
rius buvo stambaus subudavo- 
jimo žmogus. Oi, kaip jis rė
kavo pri rodydamas iš Mark
so Kapitalo, Komunistų Mani
festo ir kitų raštų. Profesorius 
buvo sunykęs, atrodė liguis
tas. Atsakinėdamas redakto
riui jis sako: Drauge, ne taip 
aiškini, ir užbaigdamas sako, 
“Patariu jums^-perskaityti ma
žą knygutę Musė ir Voras.”

Kodėl tą prisiminimą ra
šau? Todėl, kad, mano supra
timu, profesorius turėjo kal
bėti dideliu, storu balsu, mi
nėt dideles, negirdėtais var
dais knygas. Bet ne. Jis pata
rė redaktoriui būtinai susipa
žinti su muse, su ta muse, ku
ri vasaros metu neduoda 
mums ramybės.

Kelionių įspūdžiai, kad ir 
lengvi pasiskaitymai, bet juo
se yra žingeidžių dalykų.

Dabar 
kelionės 
perdaug 
syti, bet
džiai skaitosi, prie kiekvieno 
švelnaus ar šiurkštaus dalyko 
taip maloniai prieina! Vien iš 
to yra kas pasimokinti. Aš 
dar nebuvau girdėjęs, kad 
Amerikoj yra peklos gerklė. 
Regis, Pūkis buvo nuvežęs J. 
Kaškaitį parodyti, kaip verda 
arba viralas iš peklos kyla į 
viršų. O kaip apie Teksuose 
farmerių skurdų gyvenimą? 
Ir gal atsiras toks drąsuolis ir 
pasakys, kad tai bevertis da
lykas rašyti! Juk dideli vyrai 
mums sako, kad Amerikoj 
visiems taukai per užpakalį 
varva.

Kelionės įspūdžiuose ir apy
sakose nejieškokime vien tik 
skystumo, praleisdami didelės 
vertės dalykus.

Manau, kad jau bus gana, 
kad pasisakius už apysakas ir 
kelionių įspūdžius. '

Maziliauskas.

apie Jono Kaškaičio 
įspūdžius. Jie buvo 
smulkmeniškai para- 

už tai taip sklan-

Šiemet, kaip jau žinote, įvyks mūsų Draugijos visuo
tinas atstovų suvažiavimas. Džiugu bus klausytis rapor
tų tų delegatų, kurie galės suvažiavimui pranešti apie 
laimėjimus gavime naujų narių ir pasimokėjime narinių 
duoklių.

Todėl širdingai raginame ir kviečiame visus narius, 
visas kuopas, visas apskritis, visus veikėjus ir veikėjas 
tuojau gerai pasiruošti ir smarkiai pravesti šįmetinį va
jų. Didelė garbė bus toms kuopoms ir tiems veikėjams, 
kurie daugiausia pasidarbuoš vajuje!

L.L.D. Centralinis Komitetas.

Laiškas Laisvės Redakcijai
Sausio 7, 19^7.

Mr. Roy Mizara,
Dienraščio “Laisve”

Redaktoriui
427 Lorimer St.

Gerb. Redaktoriau,
Jūsų redaguojamajame 

dienraštyje “Laisvė” rug- 
piūčio-august 13 dieną, 
1946 m. Nr. 187 tilpo tiesai 
neatitinkanti Vargo Duk
ters korospodencija iš Le
wiston-Auburn, Maine.

Vargo Duktė savo kores
pondencijoje rašo, kad mi
rus Šv. Baltramiejaus Drau
gystės nariui L. Gaudesiui. 
Kun. Just. Vaškys pareika
lavęs iš vielionio našlės $1,- 
000.00, kad tuo būdu ji ga
lėtų savo vyrą palaidoti su 
bažnyčios apeigomis Šv. Ka
puose. Esą šitokiu kunigo 
pasielgimu pasipiktinę visi! 
draugystės nariai, ir “už tai! 
tik per plauką ir dėl jo gyst£S

gal Draugystės 'konstituci
ja sJ nubaustų vieną narį, ku- 
risr susirinkime paskleidė 
aukščiau minėtą šmeižtą ir 
ipagrąsino jam teismu, jei 
Valdyba nesigriebs žygių. 
Bet nenorėdamas kelti vie
šų ginčių ir prašydamas pa
našių dalykų daugiau nebe
kartoti, aukščiau minėtam 
nariui dovanojo, būdamas 
susipratęs lietuvis ir kuni
gas.

• Šia proga taip pat norime 
pažymėti, kad tiesai neati
tinka tvirtinimas, kad be
veik didžiumas prie Šv. 
Baltramiejaus Draugystes 
priklausančių narių yra 
laisvesnių pažiūru žmonės.

Gerb. Redaktoriau, mes 
žemiau pasirašę šiuo Jūsų 
prašome a r t i m iausiame 
dienraščio “Laisvės” nume
ryje patalpinti šį mūsų pa- 

j reiškimą.
Su pagarba,
Šv. Baltramiejaus Drau-

paties persiprasymo narių, 
tapo dar iš draugystės neiš
mestas, likosi padėtas tik 
ant pataisos.”

Šita žinia yra grynas 
šmeižtas ir iš piršto išlauž
tas melas. Kun. J. Vaškys iš 
Mrs. K. Gaudešienės už jos 
vyro laidotuves nereikalavo

Pirmininkas: Charlc J.
Witonis

Sekretorius: A. J. Ausi- 
kaitis

Iždininkas: J. Paušis
• t -

Nuo Redakcijos: Užtikri
name 1 Šv. Baltramiejaus 
Draugystės valdybą, jog dė
dami minėtą korespondenci-

Chicago. — Robert M. 
Hutchins pareiškė Čionai, 
kad, jei kiltų karas, jei ja
me būtų naudojamos atomi
nės bombos, tai Amerika 
pati pirmoji labiausiai nuo] iš Šv. Baltramiejaus Drau- 
to nukentėtų.

jokių pinigų, nei $1,000.00. | ją mes neturėjome nei noro, 
Tai pareiškė ir pati Mrs. K.; nej tikslo ką nors užgauti 
Gaudėšienė dviem šv. Bal-; bei neteisingai perstatyti 
tramiejaus Draugystės at-' visuomenei. Mūsų dienraš- 
stovams: Mr. Čharle J. i čio tikslas yra tiktai vienas: 
Witoniui ir Mr. Jonui Pau- visapusiškai ir .teisingai in- 
šiui. Kadąngi A. A. L. Gau-! formuoti visuomenę. Šia 
dėšius nebuvo praktikuo- ■ proga dar sykį raginame vi- 
jantis katalikas, todėl Baž- > sus mūsų korespondentus 
nytin. teismo sprendimu jis teikti mums tiktai teisin- 
nebuvo laidojamas bažnyti- gas, gerai patirtas ir patik- 
nėmis apeigomis. ‘ ‘

Taip pat melas, kad kun. 
J. Vaškys tik per plauką ii1 
dėl jo paties narių atsipra
šymo, liko neišlestas iš 
draugystės ir tapo padėtas j 
“ant pataisos”. Priešingai, | 
Kun. J. Vaškys pareikalavo

vintas žinias.

Redakcijos Atsakymai
Peter Walkins, Coal Center, 

Pa. —> Nereikia tikėti nesąmo
nėms apie nabašninką Roose- 
veltą ir jo mirtį. Daugiau nie
ko tuo reikalu ir neturime pa- 

gyst. Valdybos, kad ji pa- sakyti., . .
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Įvyks Paskutinį Sekmadienį

SAUSIO ■ 26 - JANUARY
BUS GRAND PARAOISE SALESE

318 GRAND ST., KAMPAS HAVEMEYER ST. BROOKLYN, N. Y.
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Tuojau įsigykite Įžangos Bilietus
Bilietas $3.00 Asmeniui
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PO BANKIETO BUS ŠOKIAI
PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ

GROS ŠOKIAMS
Vakariene bus duodama 6:30 v. vak.

Muzika nuo 7-tos valandos
• *’ ,«

Vien tik Šokiams Įžanga 60c.
I

» f !

Ė?

E-3 
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F 1B
F:

Pernai viršaus šimto žmonių grįžo 
nuo sales todėl, kad jau buvo pervėlu

/

gauti Vakarienės bilietii. Nepadary
kite tos klaidos šiemet.
•r

Įsigykite bilietus iš anksto, nes iš
1

anksto turime žinoti ant kiek asmenų
gaminti vakarienę.

I
iF

. *
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

— Pa rašė Petras Cvirka ~  -

Žinios iš Lietuvos

(Tąsa)

Bailių kariuomenė išguldavo ant grindų, 
o Pranciškus kaip karalius tąsydamas 
savo kinkas ant pačio aukščiausio suolo, * 
paprastai pradėdavo: — Rodos jau ket
virta valanda čia svilinuos, o blauzdos 
kaip reikia nęatšuto. Prie karaliaus 
Aleksandro, atsimenu...

Kartą taip ir rado Pranciškų negyvą, 
iki valios prisišutinusį pirtyje, užsiguli 
ant medinės semtuvės.

Miręs paliko savo sūnui dvejas pilnas 
kojines sidabro ir aukso. Svarbiausia, 
paliko visus pamokymus, ūkio ir ilgo gy
venimo patyrimus, kurie iš senos Kruke
liu šeimos turėjo keliaut per vaikus, 
dukteris, anūkus ir gimines. Senio išmin
tis, dievobaimingumas, taupumas, nuo
lankumas vyresniems, — uredninkams, 
bajorams, urėdams, — turėjo su laiku 
iškelt Krukeliu giminės kurį ainį, kaip 
atraiJką iš visų tų romybės, paprastumo, 
o kartu ir išdidumo syvų, ir padaryt ją 
garsią visoje parapijoje. Dideli ir geri 
grybai visuomet paprastame kelmyne 
dygsta.

Ir štai, naujas to medžio kamienas iš
leido skaisčiai žydinčią, trapią ir tarpią 
šakelę, — naują Pranuką. Rodos, kad ši
ta sėkla buvo su visais Krukeliu gausios 
giminės privalumais. Pranukas, jau dvie
jų savaičių būdamas, atskyrė rublį nuo 
grivenos. Dažnai, kai tėvas norėdavo nu
malšinti kniurziantį vaiką, — pakakdavo 
į delną jam įsprausti sidabrinį rublį, ir 
busimojo graboriaus veidas išsiliedavo į 
apskritą, plačią šypseną. Visą dieną ma
žiukas raičiodavo po aslą rublį, ir pinigas 
su ciecoriaus galva praversdavo motinos 
krūtį bei žaislelius. Tačiau grivenos nė 
nebandyk paduoti: Pranukas pakabins 
lūpą ir.pradės taip bliauti, kad viso kai
mo šunys atsilieps.

— Smulkus pinigas ženklina elgetystę ” 
ir vargą, — skaitė Pranuko tėvas atsi
vertęs sapnininką. — Matysi, moč; mū
sų vaikas bus turtuolis.

— Dieve duok, kad išsipildytų...
Ir augo sūnus tėvuose ir žmonių aky

se kaip uosis, giliai savo šaknis leisda
mas į senių išmintį, bet dar giliau savo 
kuosos akimis matuodamas neįspėjamą 
savo ateitį.

Pranuko tėvas nebuvo kažin kaip pasi
turintis, kad iš karto galėtų savo sūnų į 
vyskupus arba daktarus įstatyti. La
biausiai jam buvo nesuprantama, kam 
pasiturintieji kaimynai savo vaikus tam
po po mokyklas ištisus metus ir išmoko 
tik “petušok” ir “grebešok”. Jis, valyda
mas nykščių nosį, mėgdavo pakeltu bal
su kalbėti apie savo sūnaus ateitį kaimy- 
huose:

— Nuvešiu sūnų pas gubernatorių, pa
laikysiu mėnesį — pareis mano sūnus 
galvočiumi.

Ūkyje tuo metu, rodos, viskas ėjo ge
rai. Buvo visuomet penimos šešios, sep
tynios kiaulės, keturios melžiamos kar
vės, trys arkliai. Ką dėl gyvulių — Zido
rius labiausiai mylėjo kiaulę. Arklius lai
kydavo tyčia nusususius ir aklus. Visais 
laikais Krukeliu šeimoje arkliai būdavo 
staininiai, veždavo jais asesorius, vysku
pą atvažiavusį parapijos vizituoti, — da
raktorių? 
žiedavo I 
rus, kuri

s prie ponų vaikų. Šauniai ve- 
kalėdojaučius kunigus ir dakta
re tais laikais tokia pat retenybė 

aidi ninku 
kai ..pasi-

ATKURIAMA APSKRITIES 
BITININKYSTĖ

MARIJAMPOLĖ. — Apsk
rities bitininkai sparčiais tem
pais vykdo bičių ūkio atkūri
mą. Per praėjusios vasaros 
sezoną apskrities bitynai pa
didėjo 1964 naujomis bičių 
šeimynomis. Tuo būdu per 
vienerius metus bičių ūkis iš- 

j augo beveik dvigubai.
šiuo metu apskrityje jau 

yra 998 bitynai su 3985 avi
liais.

Pažymėtina, kad apskrities 
! bitininkai prieš žiemos sezo- 
: na atremontavo ir perkėlė Į 
j paruoštus žiemai avilius dau- 
i giau kaip 1000 bičių šeimynų.
Įžymi dalis šių perkeltųjų šei-j dovas prof. Pelčaris 1943 m. 
imynų, kad lengviau perneštų j buvo vokiškųjų okupantų su- 
i žiemavojimą, dabar sujungia-į šaudytas lenkų inteligentijos 
mos Į viena avilį. Tuo bus iš-Į Įkaitų tarpe, šiuo metu insti- 

dispanseris yra stam- 
šal- j blausioji respublikoje moksli- 

| nė tyrimo bazė kovoje su vė- 
■ žiu.

ankstybus 
metodus, 
chirurgas

Jaržemskas — apie 
vėžio diagnostikos 
Vyriausiasis LTSR 
prof. Zacharinas paskyrė.savo
pranešimą onkologinės chirur
gijos klausimams. Toliau pasi
sakė onkologinio instituto 
moksliniai b e n d r a d ar b i a i.

Konferencijos dalyviai ap
žiūrėjo specialiai suorganizuo
tąją parodą kovai su vėžio li
ga Lietuvoje pavaizduoti.

Konferencijos sušaukimo 
diena sutampa su LTSR onko
loginio instituto dispanserio 
1.5, metų sukaktimi. Institutas 
buvo Įkurtas Vilniuje visuome
nės lėšomis 1931 m. Jo Įkūrė
jas ir ilgametis mokslinis va-

keramikos klasės. Vyriausybe kad ji priklauso įvairioms ži- 
deda pastangas, kaip galint 
greičiau paruošti keramikai 
gerų specialistų, dėl kurių trū
kumo tai]) kenčia mūsų kera
mikos pramonė.

Steigiamos naujos kerami
kos dirbtuvės, iš kurių kelios 
jau neblogai veikia, kaip Lie
tuvos TSR Dailės Fondo, Kau
no “Dailės” Kombinato dvi 
dirbtuvės. Tik didelis trūku
mas yra tas, kad įmonės yra 
toli nuo žaliavų bazės. Pav. 
Kauno keramikos Įmonėms 
pristatomas molis iš 30 km. to
lumo; ir visas transportas at
liekamas arkliais ar sunkve
žimiais, kas brangiai kamuo
ja ii- didina gaminių savikai
ną.

Antras mūsų keramikos 
pramonės žymus trūkumas, •

nyboms: Dailės Fondui, Ga
mybinės kooperacijos valdy
bai, apskričių pramonės kom
binatams ir k t, ir jos daugiau
sia keramika rūpinasi, kaip 
antraeilėmis įmonėmis. Geriau 
būtų visą keramikos pramo
nę sukoncentruoti vienos ži
nybos rankose, kuriai daug 
geriau pavyktų tinkamai iš
spręsti
ir darbo jėgos klausimus. Ta
da mūsų visuomenė susilauk
tų gražių ir nebrangių kerami- 
k os

dislokacijos, žaliavų

avinu

įsodintu pri 
karietos, mis 
jo senis, nui prieš šventuo-
sius, gerų arklių.

Visuomet Pranciškuš, 
tai, pridurdavo: — gere 
visai liežuvio nenusikando, o būtų kažin 
kaip mane įskundęs. Nuo to laiko Kru
keliui visuomet išdvėsusius arklius lai
kydavo. Baisiausia būdavo važiuoti pro 
Kruopių kartuvių kalną, kur velnias ne 
kartą yra pasirodęs ir ne su vienu su
mainęs tabokinę į žvingalo kiaulinį, kur 
muzikontas ir didelis Kruopių lalaunin- 
kas Tadas Končius, grįždamas iš vestu
vių, sumainė prastą klernetą su kažko
kiu ponaičiu į sidabrinę dūdą, ir tik kitą 
dieną išsipagiriojęs pamatė, kad jis par
sivežė pasmirdusį kumelės šonkaulį.

Baisių dalykų ten būta ir tebėra dar 
šiandien. Pamėlynavę pakaruokliai, grio
viuose mirę girtuokliai, savižudžiai ir 
plėšikai, kurie broliavos tuose kalnuose 
su velniu, tamsiais rudens vakarais ir il
gomis žiemos naktimis, išklysdavo iš se
nių pasakojimų ir vaikščiodavo jaunų, 
smalsių vaikų smegenyse, sukeldami bau
gius sapnus.

Karietą, kuria veždavo dažnais atsiti
kimais kunigus, teisėjus, asesorius, re
čiai! — vyskupą, atsisakius gerų arklių, 
Zidoriaus tėvas įstūmė į daržinę. Buvo 
tai nepaprasta karieta, juoda, aukšta, 
minkštomis odos sėdynėmis, plačiais ra-

Įvengta pereitų metų žiemą bu- Į tūtas - 
i v u s i o b i č i ii i šn y k i m o d ė 1 
jčių.

išdirbiniu.c

J. Bubnys,

LTSR Mokslų Akade
mijos Ekonomikos 
Mokslų Instituto jau n. 
moksl. bendradarbis.

VILNIES
KALENDORIUS 1941 METAMS

Svarbus šaltinis mokslinių raštų <ir visokių 
informacijų. Taipgi gausiai yra dailiosios lite
ratūros poezijoje ir prozoje. Tai kūrinys, kuris, 
supažindins jus su daugeliu mokslinių, techni
kos ir meno dalykų.

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
Prirengė L. Jonikas

Išleido Dienraštis Vilnis
Kaina 50c.

Tą svarbi! kurinį galite gauti dienraščio Lais
ves knygyne. Laisvė duos 20% nuolaidos platin
tojams, kurie ims po 5 egzempliorius ar dau
giau.

Užsakymus'prašome siųsti:

Laisves Administracija
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

'KERAMIKOS PRAMONĖ 
LIETUVOJE

Lietuvoje keramika siekiai 
labai senus amžius. Tik 17—į 
18 amž. švedų invazija, vėliau ; 
.didysis 1710 m. maras galuti
nai sunaikino žyn^iuosius Ue- 
tuvos keramikos amatininkus 

j ir jų Įmones.
Neatgijo keramikos pramo

nė ir buržuazinėje Lietuvoje. 
Buržuazinei vyriausybei ir! 
pramonininkams neatėjo Į gal- į 

' va, kad tokios pramonės ša-; 
kos, kai]) keramika, užmirši
mas neša kraštui medžiagi
nius nuostolius. Kasmet po 

Į kelis milijonus litų buvo išve-
apskrityje pristaty- žarna i užsieni, importuojant

plak) apie 40,000 i Įvairius indus ligi paprasčiau
sių molinių puodelių. Pavyz
džiui, 1937 m. buvo importuo- j 

SUSTIPRINTI KOVĄ SU Bt Įvairių keramikos dirbinių i 
VĖŽIO LIGA maždaug 1.5 milijono litų su-1

VILNIUS — Lapkričio 19- mai’ 1936 ia- “ ]-3 mili-
I tą Įvyko pirmoji respublikinė l0110 įLų. Tokiam mažam ir 
mokslinė konferencija, pa- neturtingam kraštui, kaip Lie-Į 
švęsta tarybinio mokslo atsie- ituya, tai buvo dideli pinigai, j 

’ kimams kovoje su vėžio liga j 
j apsvarstyti. Savo įžanginiame 
žodyje LTSR Mokslų Akade
mijos tikrasis narys prof. S. 

į Banaitis pažymėjo, kad tary
binė medicina, o ypač neseniai 
įvykęs Maskvoje visasąjungi
nis chirurgų suvažiavimas on- 
kologams iškelia didžiulius 
uždavinius kovoje su pikčiau- 
siaja socialine liga — vėžiu.

Vyriausią LTSR on kolegas 
dr. M. Kučarovas padarė pla
tų pranešimą apie onkologijos 
padėti Tarybų Lietuvoje.

Po Tarybų Lietuvos išvada
vimo iš vokiškosios okupacijos 
tarybines sveikatos apsaugos 
Įstaigų uždavinys buvo įsteig
ti mokslines institucijas kovai 
su vėžio liga, šiuo metu Vil
niuje veikia centrinis respubli
kinis onkologinis institutas - 
dispanseris, kuris vadovauja 
ir Kauno, Šiaulių bei Panevė
žio onkologinių punktų moks
liniam darbui.

Prof. Lašienė padarė prane
šimą apie leukemiją pas ser- 

. Laisvės įstaigoje galite!vėžio liga, ,o prof, 

gauti bitininko Končiaus | 
medaus. Turime 3 ir penkiųT 
svarų bonkose.

Į kitus miestus nesiunčia- 
me. Parduodame tik ant 
vietos.

pirmagaly buvo įtaisytos keturkampės 
spalvoto stiklo žvakidės, aukštas krėslas 
vežikui, gražiai ir patogiai, gelsvai nuda
žytos stebulės bei ratlankiai. Ji riedėjo 
lengvai ir minkštai, plaukė vieškeliais 
kaip graži, smagiai išriesta savo korse
tuose bajorė, driekdama paskum save 
metalinių'stipinų blizgėjimą ir pamažėl 
sukeltų dulkių kasas. Kas jos nematė tais 
laikais, anose smagumo gadynėse, beliū
liuojant vieškeliais vyskupą, nukaišytais 
beržu ir.vainiku keliais! Linkt-]inkt, lin-4 U 7

įikiu moterų: tretininkių, parapijiečių 
melsvi būriai, lyg žydintis remunių ir 
dobilų laukas, bendra, didele giesme su
tikdavo jos pasirodymą.

(Bus Daugiau)

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne Ii 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą da) 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
Šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mincra 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių i dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, del sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tablctčlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Vcg. 
kuri yra sudaryta iŠ 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, 
yra dėl kiekvieno, seno 
tinkama yra vartoti per 
IŠ Veg. Broth galima 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

Tvarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
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. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
lUaidas. x

WONDER LIVE FOUNDATION
H64B—Metro Sta., Dept. C, Los Angelės 55, Calif.

Laisves Adm.

Apsk- 
pažy-

: 40,000 PŪDU GRŪDU 
! VIRŠUM PLANO

MARIJAMPOLE. — 
rities darbo valstiečiai,

I mėję Didžiojo' Spalio
p r i este i ’m i n i n i u p rj va 1 o m ų j ų
duonos paruošų įvykdymu, or
ganizavo lenktynes dėl virš
planinio duonos statymo.

Marijampolės valsčiaus vals
tiečiai atvežė i paruošų punk
tus daugiau kaip 1,000 pūdų 
grūdų viršum plano.

15,000 pūdų grūdų viršum 
privalomųjų pristatymų pri
statė, sekdami Altajaus kraš
to kolektyvinių ūkių valstiečių 
pavyzdžiu, Kalvarijos, Sasna
vos n* Kazlų Rūdos valsčiai.

Visoje 
ta viršum 
pūdų duonos.

1 Tarybų Lietuvoje į kerami- į 
Į kos pramonę kreipiamas dide- j 
lis dėmesys. Prie Pritaikomo
sios Dailės
yra Įsteigtas keramikos fakul
tetas; Dailiųjų Amatų Mokyk
lose Kaune, Marijampolėje, 
Telšiuose ir Vilniuje įsteigtos

Instituto Kaune

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

660

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai «

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

V

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne 1

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

sveika ir 
ar jauno, 
apskritus metus, 
padaryti skanią

Raininančioji jo 
šiluma palengvina kankynę 

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prln mllionų tų, kurio 
prtaiekaujn Johnson’H NUGAROS 
PLASTER! U - • pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų Išbandymai gimtiems žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šį planter], tai lyg nau
doti kaitinamųjų paduškailę pačiame 
jūsų darbo. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktakų, ŠILDO jums nu
garų, atliuosuoja skausmų ir sustin
gimų. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo nžsišaldyino. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jį gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiško ko
kybę per 60 metų. Vjsouo vaistinėse.

Dienraščio Laisvės Kaina Pakelta
—

Su 1 diena sausio dienraščio Laisves 
kaina tapo pakelta. Dabar Laisves kai
ną visose Jungtinėse Valstijose $7.00 
metams; $3.75 pusei metų.

Kanadoje ir Pietų Amerikos šalyse 
$8.00 metams, $4.00 pusei metų.

Europoje ir kitur užsieniuose $9.00 
metams, $4.50 pusei metų.

%

Atsinaujinančių ir naujai užsisakan
čių dienraštį Laisvę, prašome laikytis 
aukščiau nurodytų kainų.

Laisvės Administracija.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) f

Laidotuvių 
Direktorius

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

■ 1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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kooperatyve
Keli vežimai stovi prie Telšių | žemdirbiams įrankius gamina 

stoties prekių rampos, žemai-'tas kurganas ... Štai tau ir. jo 
čių valstiečių būrelis sėdi ant j darbas ... žiūrėk — 1946 me- 
pabėgių krūvos, pypkiuoja. Pra- i tai įrašyti, 
eina geležinkelietis, su variniu Bematant Telšių valsčiaus že- 
ragiuku prie šono, su vėliavėlės mės ųkio kooperacijos draugi- 

■ jos nariai iškrauna vėtykles iš 
f vagonų. Jų šiandien nemaža ir 
skirta,ne tik Telšiams, bet ir 
Alsėdžiams, Luokei ir Nevarė-

ritiniukais rankoje.
— čia jūs iš draugijos? 

kreipiasi jis į sėdinčius.
—Mes, mes .. .
—Tuoj, vyrai, bus vagonas, nams, nes ir ten įkurtos ir vei- 

Vot, anas garvežys ridina. kia tokios pat draugijos. Ir ne 
Valstiečiai pagyvėja, net su-; be pirmas siuntinys. Anksčiai 

stoja. Ir iš tiesų, po penkių mi- jau buvo gauta sėjamųjų, ker- 
nučių, garų rūbu apsisiautęs, taniųjų, plūgų, keli komplektai 
šniokšdamas garvežys atpūk- akėčių, dar visokio kito turto, 
šuoja, palieka vagoną ir nusku
ba pasiimt Pavenčio cukraus 
fabrikui skirtą ešaloną su cuk
riniais runkeliais.

Atidaromos paliktojo vagono mc 
durys. Bematant pagyvenęs 
valstietis Dabravolskis strakte- 
lėja vidun. Ir kiti žemėje ne
iškenčia. Tuoj paskui jį įsikrau
stė Stasiulis, dar vienas.

Viduje ankšta, čia stovi glau
džiai mašina prie mašinos, ža-

Veikliausia visoje apskrityje 
iš šių draugijų — Telšių vals
čiaus. Kai ji buvo 1946 m. ge
gužės mėn. įkurta — pirmaja- 

susirinkime dalyvavo 25
steigėjai.

—O kas mums' padės? — 
klausė kai kurie naujieji nariai. 
— Įstatai, tai gražiai surašyti.

- atsiginti nuo dar- 
Visi eina pas mus, 

atliktą — valdžios kai- 
Su kitu punkto mašinistu 

dar-

ūkio

draugijos raštinę, prašyti ir 
juos prirašyti. Narių skaičius 
greit išaugo ir šiandien pasiekė 
106 aspienis.

Pats gyvenimas parodė, kad/ 
draugijos veiklą būtina plėsti. 
Lėšų apyvartai susidarė pakan
kamai,, o apskrities žemės ūkio 
skyrius draugijai pervedė visą 
eilę mašinų. Valdyba nutarė 
įsteigt 4 savo punktus Viešvie- 
nų, Gadunavos, Agirdžių, Mi- 
caičių bažnytkaimiuose.

Anksčiau čia pas mus buo
žė lupo devintą skūrą, — kalba 
Viešvienų naujakurys drg. Do- 
nys. — Reiks mašinos smulkia- 
žemiui — nešk turčiui pilną 
maišą ... O kai mane pakvietė 
į draugijos punktą kuliamosios 
mašinistu 
bo negali, 
nes už 
na.
Sabaliausku mudu šiemet 
belio daug turėjome 1

Telšių valsčiaus žemės 
kooperacijos draugijos vadovai

Ale, ar mes susidorosime? Pini-i nepasitenkino šiais pirmaisiais 
pasisekimais. Juk ddug svarbių 

draugija ir atsakingų uždavinių numato 
liaspalvės, kvepiančios dar lab- <_>-avo pranešimą: banke guli iš j kooperatinių draugijų įstatai, 

yriausybės atsiųsta 16,000 rub. į didinant žemės ūkio našumą, 
lašalpa. {keliant valstiečių gerbūvį, pri-

Veiklus draugijos pirminiu-i taikant moderninius žomd.irby- 
;as d. Bagdonas, o taip pat rei-jstės darbo metodus, įvedant į 
kalų vedėjas naujakurys drg.(mūsų kaimą galingą tarybinę 
faparauskas padėjo nemažai techniką, kuri sutaupys kliką, 
oastangų sako draugijai pasta-j palengvins darbą. Ir šiai telšiš- 
tyti ant kojų. Pirmiausiai buvo kiai žengė dar 
/špirkta už gautus kreditus 53 Reikia sustiprinti savo draugi- 
o trąšų. ! i a materialiai, išplėsti jos

į ’ v <
Technikinių lįultūrų, linų, ta-iklą. Jie išsirūpino įsigyti 

bako augintojai 'buvo pradėti1 delyną.’ 
aip pat aprūpinti per šią drau- 
;iją kalio-chloro ir druskos trą- , 
tomis. 10 to trąšų buvo paskirs-“ 
yta tarp draugijos narių —1 
įaujakurių. Greit visi savo aki-l 
uis įsitikino — draugija gali į 
ouikiai gyvuoti ir gyvuos. Pra-Į 
dėjo eiti valštiečiai patys

riku, naujutėlaitės vėtyklės.-
Neiškenčia artojo ranka. 

Tuoj čiuptelėja už rankenos, 
pasilenkia pasižiūrėti sietų, su
sipažįsta kaip tepami krumplia
račiai. -

—Tai mašiniukės ... — link
smai šneka žemaičiai. — Iš ko
kio čia jos fabriko?....

Suranda parašą, perskaito: 
“Kurgano mašinų fabrikas.“ O 
vienas prisimena:

—Laikraštyje apie jį buvo 
rašyta. Tiesa, kad smarkiai

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-Q2 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto,
Tel Virginia7-4499

f

go pradžiai iš kur imti?
Netrukus naujoji

toliau

vei- 
me-

ūkio

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialės Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

Melody Lane Co.
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Telšių valsčiaus žemės 
kooperatines draugijos medely
ne šiuo metu yra 8000 kultūri- 

~inių medelių. Tai 2 ha sklypas, 
..i kuris šiuo metu aptveriamas.

—Iš medelyno, — pasakoja 
U reikalų vedėjas drg. Taparaus- 
J' kas, — draugija jau gavo 10,-1 

ZL 000 rublių pajamų. Tai toli gra
užu ne viskas, kiek mes dar iš-! 
rinksime šiais metais. Tuo Pūdu 
jau turime stiprią finansinę ba-i 
zę, galima užsisakyti naujų že- 

j mes ūkio mašinų, įvairių įian- 
i kių, valstiečiams reikalingų 
i priemonių . , .

Tai ne viskas. Draugijos va
dovai ir nariai papasakoja ir 
visą eilę kitų savo planų:

— Padavėme pareiškimą pa
galbiniam ūkiui gauti. Jame 
nuo ateinančio pavasario pra
dėsime auginti veislines sėklas, 
o taip pat plačiai išplėšime ir 

2Z daržininkystės produktų bei sė
klinės medžiagos gamybą. Vie-

“ |'111"1....... ,,,......... .. ..

name punkte pastatėme sto-1 
gams skiedrų gaminimo maši
ną — tuo pačiu atimame iš vi
sokių vertelgų priemonę lupi- 
kauti iš valstiečių ir naujaku
rių. Ruošiamės pradėti tarpi
ninkauti, superkant iš valstie
čių jų pagamintus produktus ir 
parduodant juos Telšių miesto 
žmonėms. Čia mes vėl užkirsime 
spekuliantams kelią apgaudinė
ti ir gamintoją ir vartotoją.

Tiesa, ne visada lengvai eina
si Telšių valsčiaus žemės ūkio 
kooperacijos dr-jai. Jai būti
nai reikia turėti Telšių mieste 
patalpą, kur valstiečiai galėtų 
užeiti, išsirinkti sau plūgą, ge- / ' .1
ležies, akėčiąs. Neseniai draugi
ja savo nariams parsigabeno 
0.5 to pasagų. Tačiau nėra kur 
jas pardavinėti.

Yra, pavyzdžiui, mieste, Res
publikos gatvėje, ten, kur ran
dasi draugijos rašinė, puiki, vi-į 
siškai tuščia krautuvė. Jbs po-' 
grindyje jau šiandien draugija j<u 
turi savo sandėlius, laiko na-' 
riams nemažą kiekį žemės akio į 
padargų. Miesto vykdomasis ko-j 
mitetas trukdo draugijai per
imti šią patalpą, motyvuoda
mas, esą ji bus kažkam reikalin
ga. Tuo tarpu aplink daugybė 
kitų, nenaudojamų, tuščių krau
tuvių, o taip pat visa eile pri
vačių prekybininkų “įstaigų.” 
Tą reikalą reik tuoj sutvarkyti.

S #

Taip susitvarkė ir veikia 
prieš penkis mėnesius įsikūrusi 
Telšių valsčiaus žemės ūkio ko
operacijos draugija. Valstiečiai 
suprato” jos naudą, jos tikslus. 
Ir dėl to vis dažniau ir dažniau, 
atvykę į žemaičių sostinę Tel
šius, atlikę savo reikalus šen ir 
ten, suka artojai į Respublikos 
gatvę, sakydami:

— Einu j mūsų draugiją.
A. Skirgaila.

Camden, N. J.
ži-Labai retai kada pąsirodo 

nutė iš mūsų miesto dienraščio 
Laisvės skiltyse. Kiti gali pa
manyti, kad čia dabai mažai 
randasi Laisvės skaitytojų. Bet 
tas ne tiesa. Mūsų mieste dau
giau randasi Laisvės skaityto
jų, negu bile katro kito lietu
vių laikraščio. Tiesa, pirhiiau 
buvo labiausia išsiplatinęs Ke
leivis, bet jau paskutiniais 
laikais dėl tam tikrų priežas
čių Keleivis užleidžia savo 
vietą Laisvei.

Kai kurie draugai gal ma
no, kad čia, pas mus nėra nie
ko naujo, per tai nėra apie 
ką rašyti. Bet (visgi, draugu- 
čiai, apsidairius po apylinkę, 
galima patėmyti šį bei tą, kas 
būtų naudinga pasidalinti su !

■ kitais Laisvės skaitytojais. Pa
vyzd in, streikas laikraštinin-

j. The Newspaper Guild na- 
(riai jau 62 dienos kaip strei- 
i kuoja ir vis dar galo nesima- 
(to. Pikietai vaikštinėja šaly- 
gatviais, o laikraščiai, kuriuos 
jie pi kietuoju — Courier Post. 
Camden ir Philadelphia Re
cord, Philadelphijoj, išeina, 
kaip išėjo, žinoma, su skebų 
pagalba, o keliolika policistų 
sustoję ant kampų stovi ir 
švytruoja lazdas, kaip lietu-: 
visko spragilo buožes, sakyda- • 
mi, kad jie daboja tvarką, bet

Penjfr,..

bet pasekmingos ope- 
jau namie ilsisi. Daug 

ir draugių 
nenuilstančia 

nugirsti,

aplanko 
draugę, 
tai visi 

džiaugia-

Žinutės
Draugė Naravrenė ,po pavo

jingos, 
ra c i j os 
draugų 
mūsų
Kiek teko 
progresyviai žmonės 
si draugės Naravienės pasek
minga operacija ir greitu svęi- 
katos grįžimu.

HELP WANTED-—MALE 
REIKAMNGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ 
Pradekite Naujus Metus 

Gerai 
Mes turime keletą vietų savo 

Geso ir Elektros Išdirbinio 
Fabrikuose

KREIPKITĖS PO 429 ATLANTIC ST. 
STAMFORD, CONN.

THE CONNECTICUT POWER CO.
(12)

Žinios iš Lietuvos
ČIA RUOŠIAMI 
SPECIALISTAI 
Kauno FGA Mokykloje Nr. 14 

Viena iš daugelio tokių mo
kyklų yra Kauno FGA mo
kykla Nr. 14. Joje mokosi 150 
busimųjų stalių; šaltkalvių, 
tinkorių, krosnininkų. Daugu-, 
ma jaunuolių į. šią mokyklą! 
atėjo iš kaimo. Nseniai jie' 
dar buvo ujami ir išnaudoja- j 
mi buožių. Dirbo ne sau ir ne ( 
valstybei, bet savo prakaitu į 
pildė buožes aukso bačkelę. ! 
Apie specialybę ir mokslą jie . 
negalėjo galvoti ir visą savo . 
amžių būtų' prastūmę tamso-. 
je ir skurde. Bet Tarybų vai- ■ 

iš teisybes, tai jie daboja ske- c]žia jiems suteikė visas saly-,

PATYRŲ 
ROD MEN

PRIE 5/16” COPPER ROD
Kreipkitės į

' INTERNATIONAL
* WIRE MILLS, CORP.

27 Kentucky Avenue 
Paterson, N. J.

(13)

3
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bus nuo streikierių.
Bučerių arba taip vadina

mos Meat Cutters unijos kon
traktai pasibaigė su /Naujais 
Metais. Buvo tikėtasi, kad 
reikės išeiti ant streiko, bet 
priėjus paskutiniam laikui, 
kompanijos pamatė, kad jų 
darbininkai tvirtai laikosi sa- 

ivo pirmesnių, nutarimų, kad 
jeigu nebus pasirašyta nauji 

į kontraktai iki sausio 1 dienos, 
i jau neit i darbą, bet eiti ant 
pikieto. Taigi, matyt, kompa
nijos pabūgo ir pasirašė visus 
keturius naujus kontraktus su 
visais pagerinimais, kaip dar
bininkai reikalavo. Kompani
jos yra šios: A. & P. Tea Co., 
American Stores Co., Food 
Fair Stores, Ine. ir Baltimore 
Markets, šių kompanijų nauji 
kontraktai apima visą South 
Jersey ir Philadephijos apy
linkes. Unija AFL. Lokalai 
195, 196, 198, 199, 56 ir 469. 
Narių viršaus 2,200.

Laimėjimai

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brookiyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 
*

Lietuvių Kuro Kompaniją
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

t 
Telefonas EVergreen 7-1661

f
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TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir< 
padtdinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ii- Sloyc Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLonmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNĘRIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių j mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET 
OZONE PARK, N. Y? 
Tel. Michigan 2-3123

Visiems Shenandoah pro- , 
gresyviams' lietuviams didelė Laimėjimai: .„30 nuošimčių 
ir svarbi naujiena, tai balius, į algos dadėta, 2 valandos dar- 
kurį rengia dienraščio Laisvės 
skaitytojai vasario 15 dieną. 
Įžanga bus tik 50 centų, o šo
kiams grieš C. Walker Coo
per orkestras. Mes, rengėjai, 
nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti. Mes neturime bė
dos su Mahanoy ir Girardville 
lietuviais, nes jie atvažiuoja į 
mūs parengimus, todėl tiki
mės, kad jie dalyvaus ir šia
me baliuje. Bet jau su Miners- 
villės ir Frackvilles lietuviais 
turime vargo, nes jie neatva
žiuoja?

Atsiminkime visi, šios apy
linkės lietuviai, kaip sunku 
būt kvėpuoti be tokio laikraš
čio, kaip Laisvė. Lai šis pa
kvietimas būna pakvietimu vi
siems. Pasirodykite visi ir vi
sos Laisvės patrijotai!

Pacauskas.

savaitę1 sumažinta, 1 
šventė dadčta 

dabar, pri- 
Washingtono gimimo 
jau pasidarys septy- 

Taipgi pagerinta liuos- 
laikas (vėkeišinas). Iš- 
toj pačioj kompanijoj 
laiko, gauni 1 savaitę

— Pranešama,London.
kad pagerėję santykiai tarp 
Anglijos ir Sovietų.

b o per 
apmokama 
(pirmiau buvo 6, 
dėjus 
dieną, 
nios). 
laikio 
dirbus 
metus 
apmokėto liuoslaikio. Bet, kad 
gauti 2 savaites, tai reikėda
vo išcŲrbti 5 metus, bet da
bar, ant naujo kontrakto, jau 
gausi už 3 metus 2 savaites 
vekeišino. Daugiau, surašyta, 
kad kompanijos turi duoti bal
tus švarkus ir priekaištus ir 
suteikti kitus visokius pageri
nimus. Kompanijos, negalė
damos išsisukinėti, turėjo pa
sirašyti.

Dabar šios apylinkės buče- 
riai džiaugiasi, kad laimėjo 
savo reikalavimus ir nereikė
jo eiti ant streiko.

T?-

SHENANDOAH, PA. 
IR AJYLINKĖJ

Vasario 15 d. (February 15th) 
įvyks gražus balius nuo kūno pelnas 
yra skiriamas dienraščiui Laisvei. 
Visa -plačioji Shenandoah apylinke 
privalo dalyvauti šiame baliuje ir 
tuomi paremti savo dienraštį.

Balius bus Mainicrių Salėje, kam
pas *Main ir Oak Sts. Įžanga 50c as
meniui. >

Šios apylinkės organizacijų prašo
me tą dieną nieko nerengti ir jų na
rius kviečiame į šį balių naudai dien
raščio Laisves. Rengėjai. .

(9-11) 1

Tcko pasikalbėti su neku
šlais Laisves skaitytojais, ku
rio man labai apgailestavo, 
kad jau pasibaigė draugo J. 
Kaškaičio įspūdžiai, kuriuos, 
sako, mes taip mėgdavome 
skaityti, kurie parašyti tokioj 
gražioj ir aiškioj lietuviškoj 
kalboj, kad žmogus skaityda- 

rodos, jautiesi esąs Lic
it* besikalbąs su savair 

Dabai*, sako, tai jau ži- 
kad Jonas Kaškaitis ne

HARTFORD, CONN.
Atydai visų Laisves Choro narių. 

Kviečiame visus narius dalyvauti 
sausio 15 d., Kliubo salėje, bus pas
kutinės repeticijos prieš vaidinimų 
ir Koncertą, įvykstantį sausio 19 d. 
Žinodami, kad reikia gerai prisiruoš 
ti prie parengimo, tad nesivčluokitc, 
būkite visi ir laiku.—B. M. (10-11)

1 . A ' ' i 7‘

m as, 
tuvoj 
siais.
nom,
tik yra geras kalbėtojas, bet 
ir vienas iš geriausių* rašytojų. 
Taigi,* už jo tą svarbų pasi
darbavimą, mes visi 
jam labai dėkingi.

Taip pat pagyre 
įspūdžių rašytojus ir
jų kritikus ir paneigėjus.

esame

ir kitus 
nupeikė

Oras pas mus 
labai šaltas, j

i •' ? 
M.v ■ '•

u
kol kas ne
kelia kartus

Automobile Body Man 
& Sheet Metal Worker 
Also Auto Mechanics

Patyrę Prie Buick Automobilių 
Darbo Sąlygos. Gera Alga 
Nuolatinis Darbas.
Asmeniškai arba Telcfonuokite

PECIIIN, NORRISTOWN 3580 
MANN MOTOR CO., 

BUICK DEALERS
Marshall & Markley Sts., 

NORRISTOWN, PA.

Turi Būt

MR.

1 j

gas j mokslą, į kvalifikuoto 
specialisto ateitį.

Bet ne vien specialybę jau
nuoliai čia įgys. Jiems, be te-; 
orijos ir'praktikos, suteikia-j 
mos bendrojo išsilavinimo ži
nios. Jie sutvirtės politiškai, j 
čia pravedamos politinės pa-! 
skaitos ir pranešimai. Mokyk-; 
los auklėtojai ir meistrai,, 
kaip J. Bevcnis, Narevičius, J 
Grinulevičius sąžiningai, su darant Vilniaus Valstybinio 
pilnu atsidėjimu auklėja ir Universiteto Lektoriumą lap- 
perduoda savo patyrimą mo-, kričio mėn. 17 dieną. Atida- 
kiniams — busimiesiems penk-j rymo proga kalbėjo universi- 
meči o vyk d y toj ams, 
giems tarybiniams piliečiams

Įdomios ir pilnos gyvenimo | 
džiaugsmo dienos atnešei su j 
savim 
nių, \ ,_____  ... __  ___ ,
dar tmp neseniai gyvenusiems Užsienio Reikalų Minis- 
beviltiška gyvenimą jaunuo- J^ras drg. Rotomskis papasako- 
liams " " H0 auditorijai apie Taikos

Konferencijos darbus.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES MERGINOS 
Patyrimas Nereikalingas. Kreipkitės 

TURCHIN PEARL1Z1NG CO.. 
2310 Atlantic Ave., Brooklyn.

(12)

is naujų ir naujų ži 
plačiau atveria akisI

sąmonių- teto rektorius prof. Z. žemai-
. jtis, prof. Budrys, LKI’(b) Vil

niaus miesto komiteto sekre-z. 
torius di*g. Lapajevas, LLKJS 

' CK sekretorius Randakevičius. I
i Po to sugrįžęs iš Paryžiaus

Kai užsuki į šią mokyklą, 
ir bendrabutyje, ir valgykloje S 
pastebi tvarką iki smulkme-! 
nų. Visur čia gražu, naujai at-1 
remontuota, papuošta savo jė
gomis. Kiek meilės ir kruopš
taus darbo čia įdėjo mokiniai, 
dirbdami didžiųjų vadui por-1 
tretams rėmus ar dekoruoda- ir ni0^eiys*. 
mi sienas.

Pasikeitė jaunuolių ir cha
rakteris, ir gyvenimo būdas. 
Vietoj bedžiaugsmių veidų, 
vietoj apsiblaususių akių ma
tai šviesius žvilgsnius, malo- 

■ nias šypsenas.
Jų bendrabutyje, kuris su-

' skirstytas pagal specialybes, . .....
gyvena jaunuoliai, kurie lenk- ‘ l)aP6pas n eilę kitų joa- 
tyniauja dėl švaros, discipli
nos, papuošimo, sieninio laik
raščio leidimo. Goriausiems 
atžymėti yra įsteigta Raudo
noji pereinamoji vėliava, ku
rią ilgai laikė staliai, bet pas
kutiniuoju laiku ją perėmė 
dažytojai.

Mokiniai, atsidėkodami Ta
rybų valdžiai už mokinimuisi 
suteiktas sąlygas, stengiasi ge
rai mokytis ir daugelis iš jų 
yra mokyklos pirmūnais. Mo
kykla didžiuojasi 73 stacha- 
noviečiais, ‘kaip Martusevičiu- 
mi, Kuzminsku ir kitais. Tai 
busimieji specialistai, busimie
ji penkmečio mokytojai.

Edv. Bardauskas.

MOTERŲ TINKUOTOJŲ 
BRIGADOS

ŠIAULIAI. — 
bantieji aktyviai 
prie vykdomųjų
darbų. Aktyviai Įsijungė į šį

Miesto dir- 
prisideda 
atstatymo

Neseniai “Elnio,” “Verps- 
1 to,” “Lino.” “Beto” ir “Rū
tos” fabriko darbininkės, o 
taip pat eilė namų šeiminin- 

’ kių, sudarė tinkuotojų briga
das ir laisvalaikiu atlieka dar- 
■ bus naujai atstatytuose na
muose. Brigados jau ištinkavo 
dviejų aukštų miesto viešbu-

rl

LEKTORIUMAS PRADĖJO
DARBĄ

Sostinės inteligentija gau
siai dalyvavo iškilmingai ati-

pasirodė sniegas, bet kaip ne 
ganėtinai šalta, tai ir nesilai
ko. Sniegti ir sykiu tirpsta.

Drauge? Mizaros straipsnis 
Atvirai ir Nuoširdžiai 2-ram 
Laisvės num. pasirodė labai 
vietoj. Aš jau seniai laukiau 
tokio rašinio, kad pabartų ne
vykusius kritikus.

Camdenietis.

r
? r 11

'shitii. šiame darbe pasižymė
jo namu šeimininkės Vanagie
nė, Šimaitienė, Dapšienė, Jo
niene, Jakulonienė. Per 22 va

landas jos ištinkavo 142 kva- 
' d ratinius metrus sienų ir nu- 
. valė 1200 plytų.

M. Urniežiene.

NAUJI ŽEMĖS ŪKIO 
SPECIALISTAI

1946 metais respubliko 
Žemdirbystės Ministerijos 
mokslo įstaigos išleido dau
giau kaip 2500 jaunų žemės 
ūkio specialistų.

Žemės ūkio mechanizaci- 
į jos mokyklos parengė 2,340 
kombainininkų, mechanikų, 
inspektorių, grūdų apro
buotoji! ir kitų specialistų. 
Vilniaus žemės ūkio techni
kumas išleido 28 jaunes
niuosius agronomus, sodi
ninkus bei daržininkus. 3 
Dotnuvos Žemės Ūkio Aka
demijos laidos davė 66 ag
ronomus. Specialiuose kur
suose prie Akademijos pa
rengti 7 mechanikai ir 11 
MTS direktorių. Jaunieji 
specialistai gavo darbo ap
skričių bei valsčių žemės 
ūkio skyriuose i’’ MTS.

■, * , •
is Osrfži
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Pasauliniai Paskilbęs
Mokslininkas Kalbės
Lenino Mitinge

Lietuvai Pagalbos Centre
Darbas Tirpte Tirpsta

Majoras Reikalausiąs iš
Valstijos Iždinės
Didesnės Grąžos

-------  I
Profesorius J. B. S. Halda-i mo

Lietuvai Pagalbos Teiki-

imtiniai at-

V. Čepulis, J. W. Thomso- 
nas. A. Bimba po 7 vakarus.

V, I’linkus. V. Skuodis po

Valdininkai Apie
Subway Fėrą

Antradienis, Sausio 11, 1947

uno taksu

Jijos mokslininkas, atvyksta 
kalbėti ne\Ą orkiečių komu
nistų rengiamame masiniame 
mitinge Lenino mirties sukak
čiai paminėti. Ir kalbūs ko
munistų vadai Fosteris, Thom- 
psonas. Williantsonas. taipgi

kolonijos stengiasi atiduoti sa

kaip sakoma senovės raštuose, 
“iš pilno ir iš tikro,“ Mat, šis, 
12-tas Siuntinys, bus paskuti-

N. Buknienė,
C. Bender po 3 \

K. Balčiūnas, ' 
Višniauskas, J. 
Wareson, M avy

Ilso Merk son,

T. Lisajus, P.
Vini kailis, G.

WBson, K.
vus, Rein-

New Y oi'k o miestas sumoka 
milžiniškas sumas pinigu vals
tijai taksais, bet nuošimtis 
grąžinamų taksų miesto reika
lams yra per mažas. Tas jau 
buvo žinoma seniau, pageida
vimus gauti didesnį nuošimtį

kšdavo pirmos-

Miesto majoras O’Dwyer, j 
sakomą, romias miesto iželi-Į tik 
ninko (kontrolieriaus) Laza
rus Joseph’o nusistatymą ne
kelti subway fėro. Budžeto ta
rybos didžiuma taipgi prita
rianti, išskyrus Staten Island 
prez. Cornelius Hall, republi- 
koną, taipgi transport 
tarybos viršininką maj. 
rolą Charles P. Gross.

Hugh Quinn, Queens 
bininkas, taipgi miesto 
bos koordinatorius 1
Moses yra vyriausi agitatoriai 
už kėlimu fūro.

gcne-

staty-

šio 22-ros Madison , siuntini 
o j salėj', tas v ra

nepavėluoti. Andriuškevičius,
V. Kaliomis, M.

D. Maži lis, 
Klimas, K.

i-ial.vmdav.vste niekad miesto 
reikalavimu nepatenkino.

ikoma. majoras ()’-

ir outh bl., 
auga nin> 6 
tai po 60c,

sicy mėnesio.

n

Mureika. Varas-
A. Balčiūnas por” gi-'’;!!''.

■ rios jau 
Komunistų Kliubo narius ir: siuntusius 
draugus. Gaunami iki sausio Į apsižiūri,
15-tos. Tą dieną turėsime gra-j naudingo atrado. Viet'! komi 
žinti centrui pinigus už tikiu- ■ totuose da ’ ..usii -'nl.a pundo

i arusi ati tlavusios-is
paskutinį davinį
kad dar ka nors i nos jau minėtiems ir daleisti- 

na kad kaip visuomet, taip ir

Skaitlinės. žinoma,

sumoj
m los

'kuo klausimu atsišaukęs ir j 
visus atitinkamus organus
veikti ta liukru?. Pasiūlymas
biive.s pab iklus kai kurui do-
lutrl i'iu’i! u ir miesto daliu. \ ir-
-šiliukų pasitarime pas majo
rą praeito šeštadienio popieti.

Mažajam namų savininkui 
ir rendauninkiii prisidėtų iš- 
mokosčių mažiausia po $36..- 
10 per metus, jeigu iš šeimos 

asmuo važiuoja i

Subway Finansine Padėtis
Subway, kaip dabar yra, 

neišsimoka. Neišsimoka dėl to, i 
kad turi milžinišką skolą bu-j 
vusioms savininkėms kompani
joms — 57 milionus. Prisidė
jus reikalui brangiau mokėti

k Leido Mieste Statyti
Sunkvežimiams Stotį

per savaitę i bažnyčia ir j te
atrą ar susirinkimą, .ši'i moms, 
kuriose du važiuoja i darbą ar 
mokyklą prisidėtų $72.80 me
tams. Tai yra, prisidėtų po 
$36.4 0 
jaučio į 
mens.

Taigi 
vininkui 
Įima real estate taksų, o 
fėro. O už vis geriausia 
remti darbininkų ir mažųjų : 
real estate savininkų judėji- į 
mą už atgavimą didesnio nuo- I 

valstijai sumokamų

Tai yra.
ant kiekvieno važiuo-
darbą ar mokyklą

ir mažajam namų 
geriau išeis remti

as-

ne

Seniai suplanuota, b<‘t vis 
atidėliota milžiniška sunlcyi'- 
žimianis centralines stotis pa
galiau būsianti pradėta staty
ti ne už ilgo. Būsianti didžiau
sia pasaulyje. Užims plotą

W ash in gton, G reen w i c h, 
Houston ir Spring Sts., 
Yorke, už kelių blokų 

Holland Tunelio. Lūšnos

šinlčio
paksij. 'Tada nereikės kelti mo-, 
kesčių ant namu nei fėro.- 

‘ * 1

nuo 
$5,000,000.

Lietuviai darbo žmonės vi
suomet skaitlingai dalyvauja 
Lenino minėjimuose. Be 
jo, dalyvaus ir šį kartą, 
prašome Įsigyti tikutii: 
sax ujų Ii i ubą. •

Apie Mokslininką
Haldane, žymus biologas, 

šiuo tarpu keliaująs po Jung
tines Valstijas įsu prelekcijo- 
mis, yra amerikiečiams pažįs
tamas jau per eilę metų iš jo Į

abe- 
Me.s

Tačiau Lietuvai 
Teikimo Komitetai, 

| »r Brooklyno vietinis.

i. (Yntru dirbusių vakarą ar du visai 
ižsipiklo. i nepaminėtu. Tai įvyksta ne 
Pagalbos I blogais sumetimais, bet dėl 

nacionabs j negalėiimo kiekvieną dirba- kontrolierius

drabužiu iri siuntimo i Lietuvą 
,čeverykų darbas, 
padėtį pasiruošęs, 
zavęs buri talkininku. Tad vos

; tik siuntiniai spėjo patekti
i krautuve. užeina būrys įp.u- 

į dusių darbininkų ir “sunaiki- 
įna“ - sukrauna.

susimobili-

Kol kas krautuvėje dirba-1 
ma pirmadienių ir penktadie-j 
nių vakarais. Jeigu bus re i k a- '
las, dirbs tankiau, nebus dar
bo — rečiau. Patys komiteto 
nariai nekartą užeina ir taip 
vadinamais nedirbamais vaka-

izv* Vilę I.ivv.i 1.^ IV! ta-,• •• • -n i siai talkai vietos. C) sunešimc
raštų mokslo ir politikos klau- j. nca^^’ , °s oacJ atvežtų pundų, kada tiktai
simais. Jis savo gabumu ir pa-111 ei V.1 u \() ()in,u siun iniai jrancjasj raštinėse. talkina LDS 
siryzimu patarnauti demokra-', n ( .. ,...... 'trys Jonai-— Gasiunas, Orma-

i n as, i 
toriai

tijai ir dafbo klasei yra įro-: 
dęs. kad mokslininkas kartu 
gali būti ir politikas, darbo 
žmonių vadas-draugas. Jis yra 

“pirmininku londoniškio Daily 
Worker’io redakcinės +ar;.'bos 
ir daug rašinėja amerikiečių 
laikraščiui Daily Worker ir 
The Worker.

ir skrynias. Siurba ir Laisves redak-
— Bimba, šolomskas.Dirbo Drabužiu Centre:

Prie drabužių ir čeverykų Mizara ir gaspadorius Buknys. 
perrinkimo, sukrovimo, subė- Lilijai 
lavimo ir apkalimo pastaruo-j mot tenka 
ju laiku dirbo : talką.

Kavaiiauskaitei visuo- 
sumobilizuoti šia

kuris lankęsis pas valstijos iž
dininką Frank Moore. Jam

dim1 miestui neduos daugiau 
pinigų.

iždinin k as

dint i jau. esamus 2.70 real' 
estate taksus, jeigu valstijos 
iždinė ir toliau laikysis sau to
ki nuošimti iš - miesto suren- 
l'n’n" pinigu, kaip kad dabar 
u:kosi.

Joseph taipgi manąs, kad 
kelti subway forą būtų politi
nė saužudystė. Miestiečiams 

■jau mokant 2 nuošimčius tak
sų aid pirkinių (salos tax), 

į dar uždėjus 10 centu fėrą, bu
rtu perdaug, sako jis. Majoras 
i nvif arins io nuomonei.

.darbininkams iš priežasties pa 
įkeltų kainu pragyvenimo reik-;
i men ims, 
i 500,000. 
kur nors 
lerių.

Tarp Miesto ir Valstijos
Tu skaitlingų milionų sukė

limui vieni siūlo kelti real es
tate taksus, kiti subway fėrą. 
Dar kiti nurodo, kad jeigu 
valstijos iždinė grąžintų mies
tui didesnį nuošimtį miesto su
mokamų taksų, miestas išeitų 
iš visų bėdų.

; Miestas valstijai sumokėjo 
Į per metus $380,000,000. Gaus 
atgal įvairioms įstaigoms tik
tai apie $171,000,000.

Real Estate Taksai ar Fčras?
Miesto iždininkas Joseph/ 

sakoma, su majoro ir budžeto' 
tarybos didžiumos pritarimu 
stojąs už kūlimą real estate 
taksų, o ne fėro, jei valstija 
negrąžintų miestui didesnio 
nuošimčio miesto sumokamų 
taksų. (Taksus turėtų kelti 
apie 20-point). Mažų namų 
savininkui prisidėtu apie $30 
metams. Stambiesiems dau-’ 
giau. Neturintiems savo namų , 

i darbininkams nepadaugėtų ^š- 
I mokestis.

prisideda kiti $18,-

gauti 75 milionus do-

Grupė jaunų vyrų, sustoju-' 
siu su mašina prie 115 Hester' 
St., Now Yorke, policijai pasi- 

į rodžius Įtartina. Mašiną iškrė
tė. Pade durims ir šėpoms 
daužyti-laužti i 
dar gerokai pavartotų, tris vy
rus areštavo.

Bus Namų, bet Dar 
Neužtenkamai

Valdinis butams autoritetas 
pradėjo remontą dešimties bu
vusių užkaltų gyvenimui na
mų žemojoj Fa 
York. Tačiau či 
kas nors dabar 
buto. Juose 
kraustomus 
statys Lillian
valdini pigiomis romiomis na
mų projektą tarp Avenue A, 

insti limentų ii Roosevelt Drive, E. 6th ir F.
- ‘ i Houston Sts.

neturintiems 
apgyvendins iš- 

iš to ploto, kur 
Wald Houses,

Blogas oras ant jūrų trimis 
dienomis suvėlavo laivo Ma
rine Shark pribuvimą iš Itali
jos i New Yorką.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

TeI.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: !?“1orV!° 
/ 1— 8 vakare

Penktadieniais. Uždaryta

VYRIŠKI TOPKOlTTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialūs Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbu išdirhystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto)
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, jog Čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

pildyti

vaizdai

Mokslininkas yra aukštai ; 
pagerbtas ir savo šalyje, na- ■ 
rys karališkos Draugijos 
(Fellow of the Royal Society).

Įdomi Meno Programa
Meno programai 

gauta negrų choras, 
grupe ir dramatiški

Rengėjai prašo visus atvyk
ti laiku: programa prasidės 
7:30, baigsis lygiai 10:30. Tos 
tvarkos — pradėti laiku ir 
baigti laiku didžiuosius mitin
gus — komunistai girežtai lai
kosi jau per eilę metų.

Liet. Kl. Narys.

Sausio 9-tą pirmu kaliu ši 
sezoną atidaryta miesto eže
rėliai ir prūdai čiuožinejimui. 
Tačiau dar d-ug yra pavojin-
gų vietų. T 
perspėjimai.

Jack Ca»\son, Janis Paige. Martha Vickers ir Dennis 
Morgan scenoje iš Warner’iu naujos muzikališkos ko
medijos ‘The Time, the Place and the G’rl.” Filina ro
doma Strand Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke.

PV V1P3LU M
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks sausio
15 d.. 8 v. v. Lietuvių Nepriguhnin-
go Kliubo Name. 269 Front St. Visi savininkai ir kompanijos būtų

Jeigu Keltų Fėrą
Stambiųjų namų privatiški

nariai bukite. Valdyba. (10-11)

Nolico is hereby given that Belly! 
Lou Underwear Company, Inc., of 
Brooklyn, N. Y., has registered its 
trade-mark “Betty Lou” with thp 
Secretary of State of New York, to 
be used on clothing.

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, N. Y., has re
gistered its trade-mark “Cara Don
na” with the Secretary of State of 
New York, to be used on foods.
--------------------------------------- t------
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PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų šeimynų namas, 
kambariai, 3 kambariai apačioj, du 

viduriniai porčiai. 4 kambariai vir
šuje ir maudyne. Privatinis koltas 
automobiliui Įvažiuoti j garadžių 
(vienam automobiliui). Randasi visi 
vėliausi įtaisymai. Šiluma iš aliejinio 
pečįaus. Prašome telef. Michigan 
2-0880 arba kreiptis asmeniškai po 
8818 — 76th SI... Woodhaven, N. Y. 
(arti 88th Avė.) (7-12)

OKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

’ Negalint rasti namų aštuo
niom dešimtim šeimų, miestas 
negali jų iškraustyti iš Colum
bia Heights srities, kur norima 
pravesti Brooklyn-Queens eks
presinis kelias.

CHARLES VIGŪNAS

Pask>»*inės Dries!
Turi But Atlikta

Su Sausio-Jan. 15-tav
Paskutinės dienos atsiskai

tyti žmonėms, kinio gauna 
Įplaukas viršaus $500 a)’ dau-

liesto Namų Projektus■ Chorą
■

gu- i žymūs dainos ir muzikos

234 Scholes Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

New York o 
bernatoriu 
nešime valstijos seimeliui.pra
eitą trečiadienį pasakė esąs New Yorke. Tarpe įžymybių, 
priešingas duoti iš valstijos iž-! pasirašiusių rėmėjais, yra Me
dinės pinigų statybai naujų ! tropolitan
namų projektų. Numatoma, Rise Stevens, 
kad jis stengsis pastoti kelią Duke Ellington, Mimi Bensell, 
tolimesnėms paskyroms staty- Mishel Piastro ir kiti.

giau tokiais būdais, kaip ren-1 bai namų.

Dewey savo pra-1 meistrai yra rėmėjuose naujai I 
organizuojamo CIO Choro, |

Operos žvaigždė
orkestrų vadas

VNTIIONY ROGERS
( gaudžius)

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

domis, iš biznio ir kitokių 
verslų ir nieko iš tokių įplau-

, kų neišėmė, kaip dalį algų iš- kė susirūpinimą. Ji sako, jog 
mokėjimui aprokuotų taksų.'tai būtų mirtinas smūgis pi- 
Su Jan. 15, 1947 jie turi pri-lgįomis romiomis visuomeniškų 
duoti aprokavimus ir užsimo-! namų statybai. Jau suplanuo- 

priklausomus tieji šeši projektai turėtų būti 
nutraukti.

Pilietinė Namų Taryba kal
tino gubernatorių 
rinkimuose duoti] pažadi] 

Gubernatoriaus
taipgi aštriai kritikavb Nacio- 
nalės Advokatų Gildijos new- 
yorkietis skyrius, sakydamas, 
kad jo pranešimas “nuogutė
lis savo turiniu.“ 

Advok atai 
programą ir

keti valdžiai 
taksus.

. Pasitarimui 
kreipkitės pas
ZUBAVIČIŲ, 111 Ainslie St.

jūsų reikalais

vakarą iki Sausio-Jan. 15, 
1947. /

Zubavičius veda biznių kifV 
gas. atlieka apskaičiavimu^ 
visokių valdžios taksų, hupa< 
ruošia valdžiai raportus. ■

Pilictine Namų Taryba dėl 
tos gub. Dewey kalbos pareiš-

sulaužymi

pranešimą

kritikavo Dewey
klausimais tak-

Chorui dabar parenkami 
daipininkai. Kokios sąlygos į 
ji įstoti, neteko pasiteirauti. 
Choras, be abejo, bus iš pa- 
rinktinių balsų — iš apie pu- ! 
sės miliono unijistų New Yor- 
ko. miesto bus iš ko pasirinkti. 
Susidomėjusieji, turintieji bal
są ir nusimanymą muzikoje, 
gali nuvykti į pravedamas au
dio i j as šio ketvirtadienio va
karą, 7 vai., 148 W. 5Gth St., 
New Yorke.

Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

R H E IN G O L D 
BEER & ALES

BIZNTERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVAI

savimo, socialūs gerovės; ven
dų kontrolės, darbininkų ir ci
vilių teisių.

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

UUk'iaisU!

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
I

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y,
Tel, EVergreen 4-9813

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

PATIUČ1A

CAMMJDGE
. . . 1397s

UATOCf

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL FT. 8-Slia. tArti GrtkhMtn Aw. ► Atxlnr* Vakarais.
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