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AMERIKONAI LAIKO
dę.

Jungtines Valstijos 1 Blumas Susitarė su
Attlee Bendradarbiauti

Bėga nuo Ugniakalnio
kz^oTiitiX’pieuj &0’000 tonl! kviečių. 14 Didžioji! Ministrą
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Pavaduotojai Svarsto
jėga,

di-
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ventoju pabėgo iš ugniakal-1 nus^e , P*]letines 
nio apylinkes, ieškodami' yls,cfns ,k,tle,ms’. s: 
saugesniu vietų? >os’ °J<as 1,ccla
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Brook

Joe Valus.

Argentinos valdžia pla
nuoja taksuot nevedelius.

į komitetą reikalams derin
ti tarp amerikinių ir angliš
kų Vokietijos dalių.

Aną dieną vienas New York 
Times korespondentas parašė 
keletą 
pomunizmo

Du Kartu Mirs.
Londono Streikas.
Milijonas Balsu.
Graži Parama.
Tegul Tik Organizuoja.
Ir Tysliava Bijo 

Revoliucijos.
Rašo A. BIMBA

gau • 
s C Vi u

Berlin. — Nuo šalčio mi
rė čia 18 vokiečių.

Tai toki socializmą Angli
jos .larbiečiai praktikuoja.

Prez. Trumanas pasižadė
jo tartis su republikonų va
dais kongrese.

Berlin. — Karinio teismo 
■ sprendimu, tapo nukirsta 
: galvos dviem vokietėm, dak-
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Lenkija Oficialiai Atmeta 
Amerikos Protestus

Varsa va. — Lenkijos vai-

dė buvo sugedus. Savo kan
čiomis, laukdamas mirties, jis 
pilnai užmokėjo už. papildytą

Kaip nekalbėsime, bet šis to 
jaunuolio kankinimas priešin
gas visokiam žmoniškumui.

lėk-
pev •

Paryžius. — 
i Vincent Auriol 
1 buvo iš naujo 
i Franci jos 
! pirmininku. Katalikas

Tikrai gražiai ir pasekmin
gai praėjo Brooklyne pereitą 
sekmadienį paminėjimas pir
mosios lietuviškos knygos ke
turių šimtų metų sukakties.

.Claudel, buvęs Francijos 
! ambasadorius Washingtone, 
•ir eilė kitų žymių žmonių.

dinamą naminį 
mą”. Amerika jau siunčia

London. — Anglija neisi- 
lęidžia J. J. Smertenko, A- 
merikos žydų vado.

lllCll V 1010IYC11 O UI vCC IJ V OU X Ct . •• • CN ' ' j v

Draugijos su-1 šistais-teroristais, taip kad J?s’ francijos ir Sovietų uz- i 'Al , x-. , z-x iiAi /nhi i vi i fir i rnn

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

neužmušė.

Advokatai kreipėsi i AnkŠ- 
čiausį Teismą ir prašyte prašė 
uždrausti jį žudyti antru kar
tu. Nelaimingasis .juk jai; per
gyveno visas mirties baiseny
bes. Ii' žmoniškumas ir šalies 
konstitucija reik aĮa uja. lead 
jis antru kartu nebebūtu žu
domas.

Bet teismas patvarkė, kad 
Louisiana valstija gali F ra li

re ir turės mirti antru kartu. 
Su juo istorija tokia. Jis buvo 
nuteistas mirtin už nužudymą 
žmogaus ir pasodintas elektros 
kėdėje. Kažin kas atsiliko.

rikos protestą dėl to, kad 
: valdžia, girdi, neduoda pro-

šj sekmadieni Brazilijoj 
įvyks pa r 1 am (m t o rinkimai. 
Nepaprastai energingai jiems 
ruošiasi Brazilijos komunistai. 
Jų vadas Prestes mano, kad 
komunistu kandidatai per vi
są šalį surinks milioną balsu.

4

šiuo taipu Anglija negali Tii|rą|nr»niiQi Filmini!
padidint siunčiamų Franci- 1 uKblulICIal Filipinų 

pastovu- jai anglies kiekių.

erikoje. Ypatingai jis “garbi- .. -... . .v„ oi-.,
no” Brazilijos komunistus. Jie ' Klir MlkolaiClKO Sekėjai 
esanti tokia šalyje jėga, su yjsaj Sutapę su Fašistais iTaita eii Vftkipfiia 
kuria visoms partijoms pusi- Įialiva du TvIYlUUjK.
eina rokuotis.

leista dabar laukti mirties na

Anglijos darbmčiu valdžia 
puikiai pasimokino iš mūsą 
prezidento. Ji jau pastatė ka
reivius vairuoti Londono sunk- i 
vežimius. Vietoj valstybes ga- ’ 
lią panaudoti prieš savininkus į 
ir priversti juos išpildyti dar ! 
bininkų reikalavimus, Attlee- ’ 
ir Bevin laužo darbininku

Kaip , tautos seime, taip ŽYMIUS NACIUS

Mirtis yra toks dūktas, i.uo 
kurio nei vienas nepabėgsim?. 
Tačiau retam kuriam pasitai
kys “laimė” įnirti du Laitu.

Bet 17 metu jaunuolis \Vil-

jos suvažiavimo, kuris 
kovo nriipnesio pabaigoje 
viena kuopa pasistengtu 
ti nuo kiekvienu penkių
narių po vieną naują narį. Fi
nansiškai turėtu pasidarbuoti 
taip, kad kiek turi narių, liek 

(Tąsa 5-me pusi.)

panaudoti finansiniam Lietu 
vių l iteratūros
stiprinimui. ' įarp ju nėra jokio: skirtu

Dalyviai puikiai atsiliepė ir Į v ,
gražiai aukojo. Draugijos pa-' 
ramai atliko apie $160.

Reikia tikėtis, kad knygos 
sukakties paminėjimai kituose 
miestuose taip pat tam pačiam 
tikslui bus panaudoti, 
lynas davė šaunų pavyzf Mirė Ignas' • Sakalauskas

Beje, ta pačia diena Brook-! sausio 13 d. vakaie. Laido- 
lyne’ įvyko puiki Literatūros! tuvės įvyks šeštadienį sau- 
Draugijbs Antrosios Apskri- j šio 18, 10 valandą dieną, iš 
ties Konferencija. Konferenci-; num. 4451 Hurlbut St. Ve
ja irgi Centro knygų leidimo i lionis bus palaidotas Ever- 
programai paskyrė $60. ; green kapinėse.

Konferencija nutarė ener
gingai dalyvauti Draugijos va
juje. Nutarė paraginti kuopas, 
kad jos pasiskirtų kvotas. Pa-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

ina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brook lyne $8.00

Socialistas Auriol M. Cachin Smerk?, 
Išrinktas Prancūzu (Francijos Valdžią 
Seimo Pirmininku Už Karą Viet Name \ Špicbergeno Saly

Sovietai Susitarė 
Su Norvegija dėl

Chiny Komunistai 
Puola Tautininkus 
Mandžury Sostinėj

---------------- . | ------------------
Katalikas de Ribes Tapo Respublikos Tarybos Pirmituiku (Špicbergeno Salos Svarbios Sovietu Saugumui; Norvegija

Tik Todėl, kad .lis Senesnis už Komunistu Kandidatą mininkaudamas ‘ tautiniam Sovietu Sąjunga Išvien Rūpinsis Tu Saly Gynimu
Francijos seimui, smerkė Į , . rn ~~
valdžią, kad ji nesusitaikė' . .jOnc^or1, ~~ ass’

Komunistai rėmė sociali- i su Viet Nam respublikos Izinn-1 age1ntL;ra; Paskelbe 
kandidatą Auriolą į; patri jotais, Indo - Chinoj. i M

' ' alikai ir kiti dešinieji, lr S.ovl?t]! Sąjunga 1946 m.
■ • 2 ! susitarė bendromis jėgomis

Marrane į res-ichina, apleido seimo rūmą I Špicbeigeno salas, lob 
publikos tarybos pirminin-: negrįžo, kol Cnchinas užš 'salos nePaPrastal svarbios 
1 ITT" /•« 1*1 1*1 /

Socialistas j są.) 
antradienį j 

išrinktas stų 
tautinio seimo seimo pirmininkus, o sočia-} Kati

> res- listai balsavo už komunistų} riksmais ižeidinėdami 
publikietis Auguste Ch. de kandidatą 
Ribes tapo respublikos ta-}] 
rybos pirmininku tik todėl, j kus. Ed. Herrioto radikalai

se- i respublikos taryboje atida
vė savo balsus katalikui de

kad jis keliais metais t
nesnis už(komunistų kandi-!
datą Georges Marrane. Taip } Ribes’ui.
de Ribes, taip komunistų i

i kandidatas gavo po 129 bal-1 respublikos taryboje komu-
i sus“ respublikos taryboje, i nistai turi daugiau atstovų, i VALDYBOSE
i Bet de Ribes yra 64 metų, negu bet kuri kita paviene;.
I amžiaus, o komunistų kan-! partija. !
didatas G. Marrane 59 me- Šį ketvirtadienį seimas, Berlin. —-Amerikos kari- 

i tu.' Todėl de Ribes ir laimė- kariu su respublikos tary- pinkai palaiko žymius na-
i jo, pagal priimtą taisyklę,! ba renka Francijos prezi- cius vokiečių valdybose, net
(kad senesnis turi pirmeny-! dentą. Lemiama, kad so- ir karin. amerikonų įstai-
i hę, jei-lygiai balsų gauna su i cialistas Vincent Auriol tu- £°se, kaip rašo N. Y. Times
Į jaunesniu. Į ri daugiausia progos laimė-

(Respublikos taryba, ei-1 ti prezidento vietą.
| mint naująja konstitucija,!
pavaduoja buvusįjį senatą.} ra •

i Įstatymų leidimui taryba i kabinetą. Paskui seimas 
turi tiktai patariamąjį bal- i tvirtins kabinetą.

i 100,000 chinų komunistų 
i pradėjo pulti Chiang Kai- 
i slieko tautininkų kariuome- 
• nę Changchune, Mandžuri- 
įjos sostinėj. Tautininkai at- 
1 griebę Hosiwu, 32 mylios 
nuo Peipingo. Komunistai 

: atakuoja Manchtichiao, ku
rio lėktuvu stovvkla naudo- 

! ja amerikonai, 6 mylios nuo 
1 Peipingo.per 1 &__________

ekonominės; siaurini žemės ašigalį. .Ta-,B(in?iTVKnf,. n ...
i tai rodo karine Špicbergeno I MUŠI YNEo UEL Z-JU 

ta,.,«»!.. (CEORGIA VALSTIJOS 
ta sutartis, kuri davė , pĮinrnir a TnniiT 

. ' Norvegijai vienintelę valdy-. uUdEr11/i1 vRIŲ

(Kariniai Amerikos 
tuvai neseniai skraidė 
šiaurės ašigalį. Jung 
Valstijų karo laivai taip pat 
darė pratimus šiauriniame 
vandenyne. Kai kuriem Ame
rikos generolai ir admirolai ■ 

; Sovietų Sąjungos saugu- ’ nekartą kalbėjo, kad naujas i 
mui”, sako Tass. Jos taipgi į karas galės prasidėt 

j turi didelės
1 svarbos Sovietams.
I

Sovietų Sąjunga, pagal 
i senesniąja sutartį, naudojo , v 
i Špicbergeno angliakasyk- ' - 
las. Prieš Antrąjį pasaulinį (iTsutartis ' 
karą, siaurine Rusijos sri
tis ir tenaitinis Sovietu lai- i 
vynas gaudavo po 400,000'
tonų anglies iš Špicbergeno i Rt‘‘ s^Ltu‘ŠajungaTttmetė 
per metus.

? Duoda Italijai 100 
Miliony Paskolos

Washington. — Jungtim 
(Valstijos sąlyginiai duoda 
Italijai 100 milionų dolerių 
paskolos - kreditų, už ku- 

| riuos Italija galės pirkti 
maisto ir kitų reikmenų iš

■ šios šalies. Sąlyga yra to-1

Prezidentas skirs premje- i merikonų komandier. gene- 
suorganizuot ministru ' r°l- Bučius D. Clay uždrau

dė pašalint Bavarijos prem- 
, jerą Josefą Muellerį, nors, 
pagal išlaisvinimo įstatymą, 
Muelleris turėjo būti teisia
mas už nacišką savo veiklą. 

} , D r. Anton Reithinger bu- 
: vo pasižymėjęs kaip hitleri- 
! ninkas, bet amerikonai laikė 

London. — Atvykęs so- jį Bavarijos valdžioj, iki 
cialistas Francijos premje- , jisjjats pasitraukė, kuomet 
ras Leonas Blumas susitarė buvo aikštėn iškelti skanda- 
su Anglijos premjeru Att- liški jo darbai. Bet paskui 
lee dėl glaudesnio ekonomi- ■ Rcithingeris buvo skiriamas 
nio bendradarbiavimo tarp 
šių dviejų šalių. Blumas y- 
pač prašė daugiau anglies. 
Jam buvo atsakyta, jog

* * ■ I

padaryta be Sovietų žinios.Atlanta, Ga. — Kukluksi- 
Ją tada pasirašė Amerika,: nių atstovų, dauguma Geor- 
Anglija, Japonija, Italija ir!gijos valstijos seimelyje “iš

brinko” gubernatorium Her- 
* tą sutartį, dėl dviejų prie-} maną Talmadge. Kukluksaš 

korespondentas D. Clark. į Špicbergeno salyne yra žasčių, būtent: Sutartyje • jo tėvas Eugene Talmadge 
Štai pora pavyzdžių: A-j viena stambi sala ir kelios i dalyvavo talkininkų prie-'per baltųjų piliečių balsavi- 

mažos. Nuo šių salų yra a-šai paskutiniame kare; su-} mus buvo išrinktas guber- 
pie 640 mylių iki šiauriniotartis padaryta, neatsiklau- 
žemės ašigalio (poliaus). 1 siant Sovietų.

natorium, bet mirė pirm sa-' 
i v o tarnybos.
i Esamasis demokratinis
i gubernatorius Ellis Arnall 
: atsisakė užleisti vieta Her- I
i manui Talmadge’ui, iki pi-
i liečiu balsavimais bus iš- 

? rinktas naujas gubernato- 
: rius. Tad Hermano šaika i- 
siveržė į gubernatoriaus 
rūmus, išdaužė baldus ir ė-

________ _______________________________ —— ________________________________ L-

Lenkija Nusmerke Mirt 'Gen. Chou En-lai 
8 TeroristaTašistas Kritikuoja Gen.

S! Marshall# Raportu
5 fašistus teroristus, kurie | --------
užpuolė Kiakovo kalėjimą Nanking. — Chinų komu- jjjg mušti gubern Arnallo 
ir paliuosavo 80 savo sėbių. nistų vadas gen. Chou En- bendradarbius jjp^rėmejus. 
laipgi nusmerkti miit giu-jlai peikė prez. Irumano pa- q Herman Talmadge užėmė 
fas Ks. Grocholski, Void, siuntinį generolą Geo. Mar- gubernatoriaus rūmu kam- 
Bačak ir kapitonas Vitoldas , shallą, kuris savo raporte pą Milicija išlydėjo Arnallą 
Kalicki, kurie vadovavo te- tvirtino, būk naujoji Chini- namo, bet jis pasižadėjo su- 
roristams ir išvien su An- jos konstitucija demokrati- p^idžti ir eiti gubernatoriaus 
glijos ambasadorium šnipą-1 nė. Chou En-lai pagyrė tik į pareigas iki rinkimų.

Marshallo pareiškimą, kadi '__________ ‘

SfZ-up'Si• Plati Slapta Naciy 
. ra reakcinė.

Varšava. — Lenkijos val- 
in_ i džia duoda pilną rinkimų 

! laisvę vadinamai Mikolaiči- 
! ko “valstiečių” partijai vi
sur, apart dešimties apskri
čių. Valdžia nurodo, jog šio- 

Gerai buvo sumanyta mitingą se apskrityse mikolaičiki- 
niai visiškai sutapę su fa-

Mirė Ig. Sakalauskas 
! Detroite, Mieli.

TEISMAS VON PAPERUI 
IR FRITZSCHEI

Nurnberg. — Vokiečių 
nunacinimo teismas teis na
cių diplomatą Fr. von Pape- 
ną ir nacių propagandistą 
Hansą Fritzsche, nors jiedu 
buvo išteisinti talkininkų 
teisme Nurnberge.

London. — Keturių 
džių talkininkų užsieninių 
ministrų pavaduotojai čia 
gamina planus dėl taikos 
sutarčių su Vokietija ir 
Austrija. Tuos planus pas
kui spręs Amerikos, Angli-

! sienio reikalu ministru kon- i v c
i ferencija Maskvoj kovo mė- 
i nesi. Pranešama, kad jų pa- 
' vaduotojai dabar draugiš- 
i kai svarsto vokiečių nugin- 
} Įdavimą, nunacinimą ir 1.1.

Manila. — Vėl gręsmin- i 
gai išsiveržė Filipinų ugnia-} 
kalnis (vulkanas) Mayon. i 
Ugniakalnis su daugiau ne-Į 
gu perkūniškais trenksmais 
šauna akmenis, uolas ir pe
lenus iki 20,000 pėdų aukš
tyn. Žėruojanti lava plaukia 
nuo kalno Į lygumas ir gre
sia sunaikint Libogą, 5,000 
gyventojų miestelį. Nuo la
vos garų jau žuvo keli žmo- į 
nes. Daugiau kaip 6,000 gy- i

Plati Slapta Nacių 
! Organizacija i

Graikijos Socialistai
Saukia Ištrauki Angly ■ Lellk, Praidenlas Slmeta
Army? is Graikuos Pralestas dį| Ri„kirau ; „,S ai.wSS "kiS 

—y -------- unais pranešė, kad Vokieti-
Roma. — Graikijos sočia-j Varšava.— Lenkijos P^-joje plinta slapta nacių or- 

listų vadas Aleksandas Svo- zidentas Bierut pasikalbėji-1 ganizacija. Naciai sabota- 
los, besikalbėdamas su ko-1 su reporteriais atmetė j žuoja talkininkų darbus ir 
respondentais Romoje, rei-} Amerikos ir Anglijos pro-Į pastangas sudemokratinti 
kalavo, kad Anglija ištrauk-į testus dėl to, kad valdžia, Vokietiją, kaip raportuoja 
t ų savo armiją iš Graikijos, i girdi, neduoda rinkimų lais- tas komitetas, kurin įeiną 

valstie- lordas Brabazon, buvęs An-Naudodamiesi anglų para-1 vės Mikolaičiko
ma, fašistiniai monarchistai j čiam” ir kitiem valdžios i glijos orlaivių ministras; 

.išiye pilietines laisves i priešam. Tik fašistam-lero- '■ Edouard Herriot, buvęs 
sierns kitiems, sake Svo- ] ristam nebus tos laisvės, sa- Francijos premjeras; Paul 

o kas liečia socialistų | kč Bierut.
darbuotojus ir organizato-1 ----------------
SSiJžSS Nukirto Galvas Dviem

- - - - - - - - -  ! Vokietėm Berlyne
Washington. — Turbūt,} 

iki rudens nebus antrų ke
linių vyriškiem “siūtam.”

Auga Anglų Streikai dėlto, kad Valdžia 
Vartoja Kariuomenę prieš Vežikų Streiką
London. — Iš prifarimo 

streikuojantiems vežikams 
išėjo streikan dar kokie 30,- 
000 darbininku — laivakro- 
viai, mėsos ir žuvies sandė
lių darbininkai,, viešbučių ir 
valgyklų tarnautojai ir pa
skelbė streiką Londono uo
sto laivukų - trauklių vai
ruotojai, signalistai ir kt. 
Visi steeikieriai pareiškia, 
kad jie negrįš dirbt, kol val-

džia su kariuomenės pagal
ba laužys vežikų streiką.

Kareiviai ir jūreiviai per 
dieną pergabeno viso apie 
1,000 tonu mėsos. Dėl veži- / c.
kų streiko trūksta popieros 
laikraščiams; todėl jie labai 
sumažinti. .

Darbo ministras George 
Isaacs išvien su samdytojais 
ir darbininkų unijų vadais 
sudarė komisiją vežikų

streikui taikyti. Valdžia ti
kisi, kad po dienos kitos gal 
bus- pabaigtas šis streikas, 
ypač kad jis esąs “neteisė
tas”, be aukštųjų Važiuotos, 
Unijos vadų užgyrimo ve
damas.

Pranešimas N. Y. 
Tribune dienraščiui 
kad vežikai, turbūt, 
savo reikalavimus.

TSALDARIS UŽGERINA 
TAUT. LIBERALUS

✓

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistų premjeras Kons
tantinas Tsaldaris prižade- 

i tarei Ildei Wernicka ir slau-U° daugiau ministeįių vįetų 
gei Helenai Wieczorek. Jos! tautiniams hbeialams, kad 
nubaustos už tai, kad daly- -,le V1S iem^ 3° valdžią, 
vavo numarinime daugiau 
kaip 600 žmonių Meseritz- 
Oberwalde beprotnamy j.

NACIAI TURj DRAUGU džia oficialiai atmetė Ame-
Amerikoje

Varšava. — Lenkijos pre- ...
zidentas Boleslavas Bierut j ?os P1 lesingom jai pai i- 
peikė “tam tikrus ratelius Jom, P^ruost rinkimams. 

„ Amerikoje ir Anglijoje, ku-; R1,nk,n]al !v-vksta ateinantl 
,e.la., rie nori atgaivint karinę sel<madienį.
laimės Vokietij<^

\ ORAS.— Būsią lietaus.

' . L'k w ^>^4 - V/'- F -a, ■ ' . .
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Užpuolimai ant Komunistų Yra Žalingi 
Amerikos Darbo Unijoms.

Atlantic City mieste vyksta International Fur & 
Leather Workers CIO unijos konferencija. Jos preziden
tas, — žinomas komunistas ir veikėjas, Ben Gold, — pa
reiškė, kad atakos ant komupistų, arba bandymai juos iš
mesti iš darbo unijų valdybų yra žalingas žingsnis Ame
rikos darbininkų unijoms. Tokis raudonbaubių puolimas 
komunistų yra priešingas darbo unijų dvasiai ir kenks
mingas Amerikos žmonių progresui.

Ben Gold pareiškė, kad įvykusi visų CIO unijų kon
ferencija Atlantic City, kuri priėmė rezoliucijoj pareiški
mą prieš komunistus, padrąsino valstijose ir atskirose 
unijose reakcinius elementus puolimui ant komunistų, 
kas praktikoj yra puolimas ant pačių darbo unijų.

Ben Gold pareiškė, kad jis ir visi progresyviai pil
nai remia CIO prezidento Philip Murray, taipgi Ameri
kos Darbo Federacijos ir Gelžkelių Brolijų kovą prieš 
reakcinius bilius kongrese, kurie yra pavojingi Amerikos 
žmonių demokratijai.

Kokių šmeižtų raudonbaubįai imasi, gali parodyti ir 
šis faktas. Gruodžio 31 d., Milwaukee, Wis., dienraštis 
“Capital Times” išniekino vietos CIO unijas ir pareiškė, 
būk tų unijų taryba yra aukojus $1,500 Daily Workeriui.

CIO tarybos sekretorius-iždininkas John M. Soren
son užginčijo tą laikraščio prasimanymą, ir turčių redak
torius turėjo atšaukti.

Philadelphijoj eina CIO Maisto unijų konferencija, 
kur dalyvauja 175 balti ir negrai unijos delegatai. Jos 
prezidentas Donald Henderson pasmerkė raudonbaubius. 
Jis tarpe kitko sakė:

“Jų troškimu yra kiršinti vienus darbininkus prieš 
kitus. Jie siekia, jeigu tik galės, sukelti suirutę CIO uni
jose, kas jiems būtų labai naudinga.”

Jis reikalavo, kad unijistai atremtų tas raudonbau
bių atakas, nes jos visiems yra žalingos. Jis sakė, kad 
raudonbaubįai nesirūpina darbininkų gerove, bet joms 
kenkia. Jis kvietė visus unijistus stoti už senatoriaus Pe
pper bilių, kuris reikalauja, kad darbininkų minimumas 
algos į valandą būtų 65 centai.

Senatoriaus Vandenbergo Bizūnas
Reakcinis republikonų senatorius Vandenbergas, iš 

Michigan valstijos, kaip kokis arklių muštruotojas, tu
rėjo pasisekimo padiktuoti savo ir Hooverio politiką bu
vusiam Valstybės sekretoriui Mr. James Byrnes. Dabar 
Byrnes jau “out of business”, tai senatorius Vandenber
gas susirūpino, kaip jis savo ir Hooverio politiką galės 
padiktuoti naujam Valstybės sekretoriui generol. George 
Marshall’ui. *

Ir yra dėl ko susirūpinti, nes generolas Marshall pa
darė pareiškimą Chinijos reikalais, kuris neatatinka nči 
Mr. Vandenbergo, nei Mr. Byrnes’o politikai. Todėl Mr. 
Byrnes, išeidamas iš “biznio”, pasiuntė dar piktą notą 
Lenkijos liaudies valdžiai ir pasitraukęs pasakė kalbą, 
kurioj reikalauja laikytis jo ir Vandenbergo “kietos po
litikos”. Pasakė kalbą ir Vandenbergas, kuris tuojau pa
reiškė nesutikimą su generolo Marshall nuomone Chini
jos reikalais.

Mr. Vandenbergas reikalauja, kad Amerika ir toliau 
remtų Chinijoj reakciją priešakyj su generolu Chiang 
Kai-sheku. Jis reikalauja “get-tough” politikos linkui So
vietų Sąjungos, o tokia politika yra žalinga taikai.

Kaip seksis Mr. Vandenbergui bizūno pagalba pa
diktuoti jo ir Mr. Hooverio politiką toliau, teks pamatyti. 
Reakcinė spauda reikalauja, kad ir generolas Marshall’as 
laikytųsi abiejų partijų vienybės užsienio reikalais. Jei 
bus laikomasi tokios politikos, kaip prie Byrnes’o buvo, 
tai pažangioji Amerikos visuomene su ja nesutiks. .

Darbai Skiriasi Nuo Žodžių
Mr. Trumanas po-Potsdamo konferencijos pareiškė, 

kad Jungtinės Valstijos nenori nei vienos pėdos svetimų 
žemių. Jis tą frazę vėliau daug kartų kartojo. Bet, tai 
tik žodžiai, o darbai ką kitą rodo.

Su Panama pasibaigė sutartys, bet Jungtinių Vals
tijų armija ir laivynas nei nemano iš ten pasitraukti, nes 
taip nori generolai ir admirolai. Su Kubd tas pats. Karo 
laiku įkelta koja ant Islandijos, Greenlandijos ir Azores 
salų. Ten pat stengiasi ir pasilikti.

Ramiajame Vandenyne pirmiau Japonija kontrolia
vo Maršalines ir Karolines salas, dabar tos salos yra 
Amerikos laivyno rankose ir ten įrengiamos karinės ba
zės. Dar negana to, net buvusias Japonijos Ryukius salas 
pavertė į karo bazes. Apie tai, kad Maršalines ir Karoli
nes salas reikia perduoti Jungtinių Tautų organizacijos 
globai, kol kas admirolai ir generolai nenori nei kalbėti.

Ką Siūlo Trumanas Kongresui?
Ar Bus Nedarbas?

Prezidentas Trumanas sa
vo raporte kongresui eko-' 
nominiais reikalais sako, 
kad Jungtinių Valstijų žmo
nės gyvena geriau, kaip 
bent kada pirmiau. Žinoma, 
tatai yra todėl, kad Ameri
ka nuo karo nenukentėjo.

Mr. Trumanas sako, kad 
nepaisant to gerumo, di
džiuma žmonių bijo ekono
minio krizio — nedarbo, ne
tekimo darbų, savo farmų 

j ir bizniu. Jis mano, kad to- 
į kis nedarbas ir krizis, kokis 
i patiko šalį 1929 metų pabai- 
i go j, yra negalimas. Gali bū- 
i ti pasisukimų, nupuolimų ir 
i pakilimų darbe, bet, jo su- 
1 pratimu, didelis krizis nega- 
į limas. Kodėl? Todėl, kad A- 
I merikos “žmonės protingi,” 
kad Amerikos tvarka pas
tatyta, vaduojantis ne bai
me, o “drąsa.” Tai gražiai 
skamba, bet kaip tada buvo 
su amerikiečiais 192i9. me
tais? Ar mes kitokiais ta
da buvome?

Mums atrodo, kad tai ge
ros viltys, bet nesuderina
mos su gyvenimu. Mūsų ša
lyj yra kapitalistinė tvar
ka, turčiai tie patys, jų tik
slas kuo daugiau darytis 
pelnų, kuo mažiau mokėti 
darbininkąms, gamyboj nė
ra planinio apskaitliavimo 
ir kaip Mr. Trumanas kad 
sako: “kiekvienas pilietis 
turi rūpintis patsai savimi 
ir savo šeimyna, pasitikėti 
ant galimybių ir progų.”

Bet kokios tos “progos” ir 
’, toliau Mr. 
patsai parodo, 

metais žmonių

civilizuotoj demokratinėje 
gadynėj. Jis siūlė, kad kon
gresas sudarytų nuolatinį 
komitetą išsprendimui gin
čų tarpe fabrikantų ir dar
bininkų.

Kas liečia, farmerius, tai 
prezidentas darė pasiūly
mų, kaip gerinti žemės ūkio 
produkciją, kaip padėti f ar
mėnams. Jis sakė, kad karo 
laiku žem. produkcija padi
dinta ant 30%, lyginant su 
pirmesnių kiekiu, kad tas 

kelis būsimus metus, nes 
maisto reikia ne vien Ame
rikoj, bet ir užsieniui.

Mokyklos ir Maistas
Mr. Trumanas, kalbėda

mas apie mokyklas, sakė, 
kad mes turime tiršta, mo-

naudai galėtų mažinti eko
nominio krizio pavojų.

Jungt. Valstijos kas me
tai į tyrinėjimo sritį įdeda 
virš biliono dolerių. Tas 
darbas turėtų būti daugiau 
suplanuotas ir dar praplės
tas, nes tai prisideda prie 
praturtinimo šalies ir geti
nimo piliečių gyvenimo.''

Mr. Trumanas sakė, kad 
reikia drąsinti smulkius biz
nierius, kad jie plėstų savo 
biznį. Jis sakė, pasiūlymai 
kongresui dar nereiškia, jog 
turi būti varžoma laisvos 
lenktynės (k o m peticija) 
tarpe visokių biznierių; 
kaip tik priešingai, jis ma
no, kad tos lenktynės turi 
būti akstinamos.

Ryšiai su Užsieniu
Jungt/ Valstijų prekyba 

ir pagalba teikiama užsie
nio valstybėms 1946 metais 
siekė $15,000,000,000 vertės. 
Suprantama, tas ant tiek 
vertės paakstino Amerikoje 
darbus. Prezidentas mano,

daugiau ir geresnių. Jis pa
sisakė už tai, kad federalė 
valdžia su valstijų vyriau
sybėmis turėtų padidinti 
maistu aprūpinimą vaikų, 
kurių tėvai neturi galimy
bes pilnai

Gamtos Turtai ir 
Vieši Darbai

Mr. Trumanas nurodinė
jo, kad mūsų šalis yra tur
tinga, kad gamta duoda di
deles galimybes, kad Ame
rika būtų dar turtingesnė, 
kad reikia plėsti maisto ga
mybą, kelių pravedimą, ypa
tingai vandens pajėgomis 
elektros gamybos stotis, ku
rios pigiai pagamina jėgą, 
plėsti oro ir kitokį susisie
kimą. Mes turime rūpintis 
kultūriškai užlaikyti miš
kus. *

Federalė valdžia turėtų 
išplėsti didelę pagalbą vals
tijų ir miestų valdžioms toj 
srity j. Turėtų būti pradėti 
dideli vieši darbai, kaip tai, 
įrengimas orlaukių, kelių, 
mokslo įstaigų ir sveikatos 
punktų. Jis siūlė, kad tam 
tikra kongreso komisija ap
svarstytų tokius klausimus 
ir sudarytų pasiūlymus, 
kiek tam reikia skirti pini
gų. Toki darbai būtų nau
dingi visuomenei ir suteik
tų daug darbų, darbininkam. 
Platūs darbai visuomenės

Kas Ką Rašo ir Sako
SAKO: TSALDARIS 
PASITRAUKSIĄS

Žinių agentūros ONA ko
respondentas Londone, Mr. 
Yapou, skelbia, kad fašis
tinis Graikijos premjeras 
Tsaldaris yra pasiruošęs pa
sitraukti iš savo vietos, už
leidžiant ją kitam, kuris ga
lėtų sudaryti naują valdžią, 
daug maž atstovaujančią 
visas Graikijos politines 
srioves.

Tsaldaris, žinoma, neno
rėtų rezignuoti, bet jam e- 
są įsakyta iš Athenų būti 
pasiruošusiam “visokioms 
galimybėms.”

Graikija šiandien teliko 
viena Balkanų pussalyj ša
lis, kurioje viešpatauja fa
šizmas. Kitos visos Balkanų 
šalys turi demokratines val
džias, — vienos truputį kai
resnės, kitos dešinesnes 
(Vengrija), tačiau jos vis- 
vien demokratinės.

Tuo pačiu sykiu, Graiki
ja, kurią “globoja” anglai 
socialistai, padedant Ame
rikai, tebevaitoja -fašisti
niuose retežiuose!

cj v aACvL UIADi A J vZ-ilVIvi 1 bclO

juos aprūpinti, j kad tas pats bus ir 1947 m.
Taip pat rūpintis vaikų ; Ypatingai jis sto ja už Ame- 
transportacija į mokyklas ir | ripos kapitalo įdėlius į už- 

| į namus. I sienio valstybes.
Kaip žinoma, daugybė 

valstybių nuo karo labai nu
kentėjo. Ten reikalingi reik
menys, jų gi Amerikoj * pa
gaminama p a k a nkamai. 
^Kliūtys yra tik tos, kad 
daugelis šalių negali tuos 
reikmenis pirkti, neturi pi
nigų, jos priverstos jieškoti 
Amerikoj kreditų, kad galė
tų gauti reikalingus daly
kus. Per kelis metus Ame
rika nesitiki daug užsienyje 
ko pirkti, užsienis iš Ameri
kos daugiau perka. Taipgi, 
jis stoja už pelningus Ame
rikos kapitalo įdėlius į ki
tas šalis. Kaip mums žino
ma, tai imperialistinė politi
ka, nes tų įdėlių pagalba no
rima kitas šalis padaryti 
priklausomas politiniai nuo 
Wall stryto kapitalistų.

Toki tai Mr. Trumano vy
riausi klausimai, paliesti 
darant pasiūlymus kongre
sui. Kaip žinoma, kongrese 
ir senate dabar yra didžiu
ma republikonų, — kada 
juos remia pietų valstijų re
akciniai “demokratai”, tai 
daug dalykų nepriklauso 
nuo Mr. Trumano pasiūly
mų. Žinoma, reakcija visa
da sutinka su tais punk
tais, kuriais reakcininkai 
puola Amerikos žmones ir 
blogina santykius su liau
dies demokratinėmis valsty
bėmis užsieny j. Tada reak
cininkai giria Trumaną, ka
da jis ir valstybės depart- 
mentas pasirodo jų pusėj.

Tarpe Mr. Trumano pa
siūlymų yra gerų dalykų, 
bet jų pravedimui yrą* rei
kalingas. velionio Roosevel- 
to pasiryžimas. Prieš Roo- 
seveltą daug kartų buvo di
džiuma kongresmanų ir se
natorių, bet jis mokėjo mo
bilizuoti Amerikos žmones 
už savo pasiūlymus, turėda
vo po šalį maršrutus, mobi
lizuodavo piliečius, visas pa
žangias jėgas ir daug kartų 
priverkė kongresmanus ir 
senatorius skaitytis su liau
dies valia. Mes abejojame, 
kad tokis pasiryžimas būtų 
pa's Mr. Trumaną. Atrodo, 
kad jo geri pasiūlymai gali 
susilaukti realizacijos tik 
per liaudies pritarimą ir 
akciją,1 kas priverstų kong
resmanus ir senatorius 
skaitytis. Jeigu liaudis neiš- 
yystys tokios akcijos, tai tie 
pasiūlymai ir pasiliks tik 
pasiūlymais, o reakcininkai 
įneš ir pravarys visą eilę re
akcinių bilių, kaSj vietoj ge
rinti Amerikos liaudies gy
venimą, — jį blogins.

Trumanas 
kad 1946 
taupinimų kiekis jau veik 
susilygino su 1939 metais I 
Ką gi tas parodo? Na gi tą, 
kad pragyvenimo kainos iš
kilo, algos atsiliko, tai pi
liečiai ir jų šeimos suvalgo 
ir taupinimams mažai kas 
belieka.
Piliečių Reikalavimai 
ir Pasiūlymai 

a

M r. Trumanas nurodė, 
kad karo metu veikę įstaty
mai, kurie kontroliavo reik
menų kainas įr algų kiekį, 
jau pasibaigė. Tai tie reika
lai sugrįžo į fabrikantų, 
darbininkų, biznierių ir 
farmerių rankas.

Vienas iš didžiausių tru
kumų šalyj, tai gyvenimui 
namų. 1947 metų pradžioje 
reikalinga bent 1,000,000 
naujų namų, kad buvę ka
riai ir kiti piliečiai turėtų 
kur gyventi. Mr. Trumanas 
sako, kad dabar jau yra na
mų statybai medžiagų ir 
darbininkų. Kliudo tai tas, 
kad jų statytojai rūpinasi 
kiek jie iš namų turės pel
no. Mr. Trumanas mano, 
kad valdžia , turėtų imtis 
statyti pigius gyvennamius, 
kuriems reikėtų 'išleisti 
bent šešis bilionus doleriu iV £ 
metus.

Taksų klausime, Mr. Tru
man mano, kad dabar val
džios yra taip didelės išlai
dos, kad negalima daug 
taksų mažinti.
Darbininkai ir Algos

Prezidentas kalbėdamas 
apie mūsų šalies turtus ir 
galimybes sakė, kad tam, 
idant piliečiai turtingai ga
lėtų gyventi, reikalingas 
piliečių aukštas prasilavi- 
nimas. >Jis sakė, kad norint, 
idant šalies turtai būtų pa
naudoti piliečių gerbūviui, 
tai reikalinga, kad darbi
ninkai gerai gyventų ir bū
tų lavinti. Jis sakė, kad rei- 
.kalinga panaikinti diskrimi
nacijos ir persekiojimai 
prieš tūlus darbininkus dar
be ir algų lygmėj, kad rasi-' 
nes, religinės viduramžių 
liekanos negali rasti vietos

Washington. — Senatas 
nžgyrė prez. Trumano ski
riamą buvusį senatorių Wa- 
rreną R. Austiną, kaip šios 
šalies atstovą Jungt. Tautų 
Saugumo Taryboj.
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Prasideda Konkretūs Darbai 
400Metų Lietuviškos Knygos 

Sukakties Minėjimui

jo

Dėlei technikinių kliūčių, 400 m. lietuviškos knygos 
piinėjimo darbas kiek suvėluotas. Buvo manyta darbas 
pradėti su pradžia šių metų, bet tai paties tikslo nei kiek 
nesilpnina; knygos sukakties paroda ruošiama su didele 
atyda. Parodoje stengiamasi atvaizduoti visokio turinio 
lietuvišką knygą. Ju daug vertingų knygų ir senų peri- 
jodinių leidinių randasi LLD. Archyve. Kreipiamasi į 
visas lietuvių knygų leidyklas, idant 
jos prisiųstų Kji y g o s Parodai savo 
leidinius. Jeigu pas ką randasi sejnų knygų bei perijodinių 
leidinių, yra prašomi tai atiduoti dėl Parodos, gi vėliau, 
tieji leidiniai bus rūpestingai padėti į Amerikos Lietuvių 
Archyvą.

Knygos Paroda planuojama sekamai:
Brooklyn, N. Y., kovo 28—31 d.
Waterbury, Conn., balandžio 11—16 d.
Worcester, Mass., balandžio 25 — 30d.
Boston, Mass., gegužės 9—15.
Rochester, N. Y., gegužės 24—28.
Cleveland, Ohio, birželio 7—12.
Detroit, Mich., birželio 20—26.
Chicago, Ill., liepos 5—20.
Pittsburgh, Pa., rugpjūčio 1—6.
Baltimore, Md., rugpjūčio 16—21.
Philadelphia, Pa., rugpjūčio 30 iki rugsėjo 4.
Scranton, Wilkes-Barre arba Plymouth, Pa., rugsė- 

13—18.
Binghamton,* N. Y., rugsėjo 27 — 30.
Parodos sėkmingumas priklausys nuo darbui pasi

ruošimo. Sulyg nuskirto laiko, kolonijų veikėjai privalo 
skubiau užregistruoti tam tikslui tinkamą svetainę. Kur 
galima, patogiausia vieta miesto knygyne, nes ten yra 
tinkama knygos apsauga. Negalint patalpos gauti knygy
ne, teks rūpintis lietuviams patogiausia vieta.

Jeigu kuriai kolonijai skiriamas laikas pasirodytų 
nepatogus, skubiai praneškite apie tai sekretorei, nuro
dant pageidaujamą pakaitą. Kolonijos, kur būtų pagei
daujama Knygos Paroda, bet nėra sąraše, skubiai susi
žinoki! su Parodos tvarkymo sekretore.

žodis į Lietuvius Menininkus
Knygoj Parodai prašoma lietuvių menininkų talkos. 

Dailininkai su savo kūriniais žymiai gali parodą paįvai
rinti. Norima, kad dalyvautų grafikai, akvarelistai, ta
pytojai ir t.t., nežiūrint kurios srities kūrėjai, dalyvauki
te 400 m. lietuviškos knygos sukakties proga. Tema, ar
gumentai, siužetai savaime aišku, turi būti sukurti, kad 
atitiktų lietuviškos knygos sukakties atžymėjimui.

. žinodami, kad LMS Suvažiavime dalyvavo daug dai
lininkų, mes kreipiamės į juos. Kūryba turi .atitikti tam 
tikslui. Dailininkai, kaipo kūrėjai progresyviu meno; me
nas ne menui, bet menas laisvės žmonijai. Sutverkite kū
rybą vienokioje bei kitokioje formoje, apibūdinant bei 
charakterizuojant spausdinto žodžio reikšmę ne vien lie
tuvių, bet ir amerikiečių tarpe.

K. Petrikienė, D.A.L.C. Sekretorė,
• 221 So. 4 St., Brooklyn 11, N. Y.

Proga Papildyti
Kaip jau anksčiau minė

jome, parengimais ir auko
mis biudžeto sukėlimui, va
jaus laiku, atsilikome. Da
bar tą spragą galima atpil
dyti. Sausio 26 d., įvyks 
Laisvės bendroves suvažia
vimas. Kiekviena apšvietą 
branginanti organizacija, 
kiekvienas darbinink. nusi
statymo . asmuo, išgalintis, 
privalo pasveikinti suvažia
vimą ir paaukoti dienraš
čiui Laisvei.

Jonas Gaitis, brooklynie- 
tis, vardu LDS pirmos kuo- burn, Ilk, $1. 
pos, suvažiavimo proga au- Jos. A. Birbilas, St. Glair, 
kojo $10. Kuopos pirminin-: Pa., $1. 
kas, Alekas Velička prane
šė, kad drg. Gaitis jau prL 
davė jam dešimtinę.

M. Nazveckąs, aukojo $5

suvažiavimo proga ir palin
kėjo gero pasisekimo savo 
dienraščiui.

Bendrai dienraščio reika
lams šiom dienom aukų ap
lankėme sekamai:
M. ir A. Leipai, Brooklyn,

M. Nazveckas, Brooklyn,

J. Kiaušas, Chicago, Ill., 
$3.00.

Jonas Stankus, Union 
City, Conn., $1.

Juozas Pikilingis, Au-

Visiems šutei kasiems 
dienraščiui paramą tariame 

I ačiū!
Laisves Adm.

Lcidiniai Apie, .Karinį Parcntji- 
vią ir Kūno Kultūrą.

IQ I IFTIlVftę i Leidinius apie karinį paren- 
LillUIl/M Im LuEil u! VU j ;<imą ii’ kūno kultūrą ruošia 

' švietimo Ministerijos Karinio 
parengimo valdyba. Pastaruoju 
metu grupė valdybos darbuoto- 

...į mokyklą atsiųstas pluo-! jų ]-engia kapitalinį leidinį ku
štąs literatūros, čia ir spalvin-1 no kultūros mokytojams". Jame 
gi plakatai bei išskleidžiamosios j |jUS nuodugniai nušviesta fizi- 
brošiūros, skirtos karinio pa- njo auklėjimo metodika, pamo- 
rengimo pamokoms, čia ir lei- ky, mokyklinio sporto varžybų 
diniai apie fizinį mokinių auk- jr švenčių organizacija. Knygo-

nio auklėjimo metodika, pamo-

iėjimą.
LTSR Pedagoginės literatū

rom leidykla išleido penkis pla
katus brošiūras karinio paren
gimo temomis. Jų pagalba mo
kiniai gali akivaizdžiai susipa
žinti su maskavimusi, durtuvų 
kova ir tt. Išėjo iš spaudos 
“žaidimų” brošiūra. Joje apra
šyti tie sportiniai žaidimai, ku
rie yra įtraukti į pradžios ir vi
durinių mokyklų kūno kultūros 

V. S. I programas.

je bus pateiktos žinios iš spor
to istorijos, apie atskiras spor
to rūšis, apie visasąjunginius, 
respublikinius ir pasaulinius re
kordus. Atitinkami Straipsniai 
ir iliustracijos bus skiriami 
sporto aikščių ir salių0 įrengi
mui, žemutinio fizinės kultūros 
kolektyvo mokykloje organiza
vimui, sporto sekcijų darbui ir 
tt. Grupei, rengiančiai šį leidi
nį, vadovauja švietimo Ministro 
pavaduotojas E. Lisauskas. r
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

Wages & Inflation

Great Progress Post-War
Recovery Program Voiced in 
'47 Greetings from Lithuania

achieve his rnis-

trial Major Se
that several 

found refuge in 
when the law 

on

less means-to 
sion.

During the
■ maška stated
(times he had
I a monastery
was at his heels, and tha 
some occasions, he rece 

{ money there to carry on 
work.

un
fighter for Lith- 

runs

The career of Algis šertvy
tis, another Lithuanian 
derground 
uania’s independence 
parallel to that of Semaška.

Algis šertvytis graduated 
(from a technical high school, 
and had worked as a railroad 
technician during

- Amerikos Lietuvis enten- regime.
Smet ona’s

Will a Raise Nou) Bring More Inflation?
. (A Lesson in Prcsent-Da.y . 

Economics)
LOOK AT THE RECORD!

In spite of enormous pro
fits, industry has tried to sell 
the American people the idea 
that any wage increase must 
lead to price increase. This 

contrary to all of 
economic history, 
industry and mass 
methods havjfe been 

f ris- • 1and rising living

idea runs 
American 
American 
production
built on the foundation 
ing wages 
standards.

Indeed,' over 
of our history, 
been increased 
simultaneously, 
and 1939, for

methods

them Now

appeared 
of Laisve 

all readers

Jonas Semaška who hold 
the rank of captain in Lith
uania’s army during the reg
ime of Antanas Smetona was 
recently tried in Telšiai by a 
Soviet Lithuanian court, with 
Colonel Stasiulis presiding 
found guilty and sentenced to 
be executed by a firing squad.

Another Lithuanian, a rail 
road technician when Smeto
na was boss in Lithuania, Al
gis šertvytis, was tried at the 
same time and was sentenced 
to a 25-year prison term.

“These are two examples 
of what goes on behind the 
iron curtain in Lithuania,’’ the 
Naujienos - Draugas - Sanda
ra axis and the Vienybė - Dir
va
te, can say. Dr. Padalskis, Ra
polas Skipitis, Jurgis Savaitis 
Dr. Dagys and others of the 
same type can point to the 
above two sentences as proof 
of what could happen to them 

-if they return home.
Ambitious, young Jonas Se

maška- graduated from the 
Smetona Cadet School as a 
junior officer. The new lieu
tenant was ambitious. 
Through bribery and “apple 
polishing’’ (American GIs 
had another word for if!) he 
was promoted to captain, still 
under Smetona’s regime. In 
19 10, th p;.' T e g i m e d i s i n t eg
rated and the “Tautos Vadas’’ 
fled with his friends to Berlin 
The Lithuanian people de
cided to cast \ their lot with

Lith uanian 
o f th o 
of the

was to

a great part 
wages have 

and prices cut 
Between 1923 
instance, the

wholesale prices of manufac
tured goods fell around 25 

greeted the pCr cent, while average facto- 
with great (ry earnings per hour went up

šert vytis also 
German invaders 
joy. He joined the services of ! about 15 per cent, 
the brown-shirted murderers, | 
*oo. As a loader of a band of 
Nazi stormtroopers in Lith
uania against the anti-Nazi 
underground in Lithuania and 
against Jews, in which job he 
displayed great talents and 
won the admiration of the 
Nazis who saw a great future 
for him.

Time and again when Joe 
Į American and his union asked 
i for a wage increase, his em
ployer objected on the ground 

i that he could not* afford it, 
į that he was already operating 
on a minimum of profit. And 
time and again Joe and the 
union have found that when 

j really put to the test, man- 
i agement discovers it can re- 
! duce 
! and 
I most 
cost.

What happened under the 
Fair Labor Standards Act and 
the NR A (National Recovery 
Act) when the government

1 m i n i m u m 
j wage, bears this out. At the 
time both of these acts wore 
passed (NRA in 1933, FLSA 
in 1938), many industries and 
companies publicly stated that 
they could not afford to pay 
the increased wages called

some of its inefficiencies 
actually absorb all or 
of the increased labor

all of you.”
The last and the most in

teresting greeting camo from 
professor Juozas Matulis, 
chairman of the Academy of 
Sciences of Soviet Lithuania.

Says prof. Matulis:
“Last year the scientists of 

Lithuania helped a great deal 
to realize the vast undertak
ings of the Five Year Plan. 
Together with all the Lithuan
ian people, they 'worked for 
their motherland which the 

' Nazis had destroyed during 
the war. . .

“Members of the Academy 
have a c c o m plis hed great 
deeds while exploring natural 
resources of our country. The 
Institute of Chemistry and 

j Chemical Technology has stu
died in detail a number of 
lakes and explored new 
sources of minerals suitable 
for building material. They 
also surveyed veins of peat 
and are already completing a 
catalog of peat regions.

“Institutes of Biology, Law, Soviet Lithuania hope to see 
Lithuanian Language, Lithu-ltheir country rebuilt on a new 
anian History and other scien- and sound basis economically 

they are 
assigned to ' convinced that Lithuania by 

Now preparations are that time will bedome pros- 
being completed for printing porous and beautiful.

By MIKAS PLIKAS
Lithuanian Americans wore 

proud i indeed that some of 
the most prominent persons 
of Lithuania sent 
Year’s greetings.

Their telegrams 
(on the first page 
but perhaps not
of the English Section enjoyed 
reading them.

Who were the greeters? 
What do they have to tell us, 
besides wishing us all a happy 
New Year?

Justas Paleckis (pronounce: 
Paleisk is), President of Soviet 
Lithuania, was first to send 
his cable.

“We are approaching the 
New Year with great ’achiev- 
monts,” he, wired “while heal
ing our wounds left by the 
war.”

And further:
“In 19 16, we reached new 

successes in our national econ
omy and cultural develop
ment. . . Not only do we hope, 
but we are actually going to
exert all our efforts so that' 
in 1947 we may accomplish 
new gains in rebuilding Soviet ces have also completed some and culturally, 
Lithuania. . .

“Please, accept my heartlyy 
thanks for the moral and ma
terial assistance - which you 
have been giving to your 
dearest ones in 
your fathers, in 
uania.”

No doubt, Mr. 
pressed not only his own 
iments but those of all 
uanians.

A second gro
Lithuanian

the family of the 
of Socialist Soviet

shows that 1946 
productive ’

! for. In company after com
pany. however, management 

į learned that by ironing out 
I production bugs or by im- 
( proving sales methods, 'it 
jcould and did absorb the in- 
: creased wage costs without 
isubstantially raising prices.
(HIGH WAGES—LOW COST

Good management and ef
ficient production

, are often far more important 
than wage rates in. determin
ing cost and prices. A recent 
study, conducted by F. IL 

i Harrison of the University of 
Chicago, to determine labor 
costs in four plants in the Chi
cago area, demonstrates this 
point.

It was found that the plant 
paying the highest wages 
producing at the lowest 
cost.

The explanation can 
bably be found 
ficient management, better 
worker morale and similar 
factors. In any event, the mo- 

Irai is clear: higher wages do 
not necessarily mean higher 
prices, and frequently 
mean quite the reverse. <

To hear industry tell 
story, you might imagine 
wages and salaries were the 
only cost in running a busi
ness. “If wages go up 10 per 
cent, prices must naturally 
rise 10 per cent,” so runs the 
familiar argument. The truth 
of the matter is that wages 
constitute only a minor pro
portion of all costs . in manu-

was 
u nit

pro
in more ef- 

management, 
morale and

the second volume of the 
Lithuanian Dictionary, History 
of the Crusaders by prof. Pa- 
karklis, Birds of Lithuania by 
prof. Ivanauskas and other 
important scientific books...

“We are devoting all our 
energy , to make our mother
land, Lithuania, one of the 
most prosperous and happiest 
republics in 
great Union 
Republics.”

All this
was a busy and 
year for Soviet Lithuania dur
ing which the people of that 
country rehabilitated many 
institutions of vital import
ance in all phases of their life.

The Five Year Plan, which 
all the Soviet republics started 
in 1946, is a gigantic attempt 
not only to rebuild what the 
Nazis had destroyed during 
the war, but to build entire 
new industries, new railways, 
new villages and cities.

In 1950, the people of

they

the 
that

scientific tasks 
them.

the land of 
Soviet Lith- Brooklyn Bowling

<

Strikes & Spares
Paleckis ex- 

son t-

came 
from Lithuanian artists in 
whose name 'the Merited Art
ist and playwright of Soviet

I Lithuania, Mr. Dauguvietis, I 
labor costs to total costs vary (sent his cable. Following are 

(from industry to industry, (a few sentences from 
wages and salaries average J prominent figure in .the 
about 25 per cent of all costs Įuanian theati’ical life: 
in manufacturing, according ( “Soviet Lithuania is 
to the U. S. Federal Trade Įping into 1947, the first

i Commission reports.
I'. This meahs that even if 
(higher wages did necessarily 
(raise prices, every 10 per cent 
i wage raise would increase the 
total production cost 
one-fourth as much, 
2 i/o per cent. In other 
if a product costs $4 to 
facture, and wagbs are one-’* 
fourth oi* $1 of this cost, a 
10 per cent wage raise (10 
per cent of $1) will increase 
the cost of production 10 
cents or 21A per cent of $4 
(the total cost).

The drive for higher prices 
has not j arisen fi’om the pinch 
of rising costs. It stems from 
management’s seemingly un
quenchable thirst for ever- 
higher profits.

As we said 
American is a 
guy. He took

In 1944, šertvytis wa£ sent 
to a special Nazi spy-sabotage 
school near Koenigsberg (Ka- 
‘•aliaučius, now Kaliningrad, 
in East Prussia) where he 
completed a special three 
month course. A large part of 
Lithuania was already liber
ated by the Red Army, and ( 
the Germans needed some be- ( es^a 5 1S,1C(^ a Jp8'^l 
hind-the-lines-men to organ-, 
ize the Lithuanian under
ground. Upon completion, of 
the special school. Algis, sup
plied with ove^ a million rub
les, together with four others 

behind the

Although the proportion of

the USSR. The 
Army became part 
powerful Red Army 
USSR which was then 
for the attack that
come. Captain Semaška took 
the solemn oath of a Red c
Army Officer and was trans
ferred in rank to 
Army.

Soon, the Captain 
seek a sick leave, 
granted to him 
1941.

On June 22nd. the Nazis 
attacked Lithuania. Semašk; 
did not return to his duties 
but in Marijampolė, waited to I 
be the first to greet the in^l 
vaders. Later he rushed to the i 
Vilnius Military Kommand-į 
ant to offer his services to the 
Wehrmacht. Ilis illness sud- ■ 
denly disappeared.

The. Nazi Wehrmacht had 
found a good recruit. Captain 
Jonas Semaška was appointed j 
a company commander and in i finally caught up 
1942 went to the 1 
with his battalion. For his’ bandits' of which he was a 
achievements in the field ; member was captured, 
against an ally of the United Our story ends here. These 
States, Captain Semaška was two traitors were brought to I 
awarded the Iron Cross. Sec-' trial in Telšiai, with Colonel j 
ond Degree. The 
was described 
“Savaitė.” a Nazi publication j defendants 
in. the Lithuanian language, council 
published at 'the time in Vil- >poke

’ j Semaška, former Captain of 
the Lithuanian Army and Ma
jor of the Wehrmacht was

; sentenced to be shot as a 
1 traitor to his country. Algis 
: šertvytis. the spy-saboteur,
hireling of the Nazis, was 

Sentenced to 25 years of im- 
1 prisonment.

But then, these two xchar- 
• acters were unfortunate. 
■Somehow they missed the bus

the Tied was parachuted 
lines into liberated territory 
and wont to work.

During the five months that
began to

It was į
on June 1st, (he was a Nazi spy, ho man-

i aged to send 40 messages to
1 the Germans. His masters
I were satisfied with this Lith-: •
; uanian young fighter for tlie 
New Order and sent him new 
weapons 
Finally, 
šertvytis 
a is good

į war year, with
! achievements in «he
! of national economy,

. iii: science and art.
“Our theatre has

and more money, 
in one escapade, 
was wounded and 
work stopped when

during 1945 he had 
medical attention, 
tireless Algis went 
again as soon as he 
tor until Lithuanian

to have 
But the 

to work 
was bet- 

justice
with him 

Ukraine j when a group of underground

ceremony ! Stasiu lis presiding. It was an 
in detail in1 open and fair trial and the 

had their own 
and they themselves 

the last word. Jonas
niust

• Satisfied with its Lithuan
ian hireling, the German high 
command promoted Semaška 
to battalion commander and 
in March, 1943, ordered him 
to. the Pskov area where he 
won the high German Army 
Decoration, the 
First Degree.

When the Nazis 
Major Semaška,
not make it in time to

Iron Cross

capitulated 
who could 

Germ-- that would have,brought them 
any and later to the' Amer- to Germany together w:th the 
ican Zone as many of his retreating Germans and the 
friends'did, took to the woods Į German Army. Finally they 
and began organizing bandits (would have entered the Amer- 
from the remnants of the Nazi i ican Zone of occupation, from 
army, former quislings and (which they may have 
traitors “to fight for Lithuan-i reached the United 
ia’s independence.” He gave (where their friends 
orders and instructions for s^hd them on a lecture tour 
sabotage and assassination of I to collect money for, “libera- 
government officials, looting tion of Lithuania” and “sup
villages, farmers, food stor- ■ port for the Lithuanian bro
age plants, etc. Nothing was thers who are fighting in the 
too abhorent for him and he underground for the, libera- 
wasn’t afraid to use any ruth-(tion of their homeland.”

ican Zone as many

even 
States 
would

Hero of Two Wars 
At Lenin Memorial in 
Binghamton, N. Y.

BINGHAMTON, N. Y. —
'The Lenin Memorial meeting, 
I the first in several years here, 
(will be held this year on Sun
pay, Jan. 19th at 3:00 P.M., 
jin the Lithuanian Hall, 315 
(Clinton Street. The main 
(speaker will be Bob Thomp
son, winner g*f the- Disting- 
(uished Service Cross fdr ex- 
traordinary heroism in action 

(against Japan in New Guinea, 
(and chairman of the ^New 
(York State .Communist Barty.

Bob Thompson, \jvhose 
(award is the Nation’s second 
(highest medal, is also 4 vet- 
į eran of the 'Spanish ■ war 
(against fascism, where he 
I fought in the Abraham Line
loin Brigade and reached the 
rank of battalion commander'.

Also featured on the pro
gram will be Bernie Asbel, 
Chairman of People’s Spngs, 
and a well-known folk sing
er. Bernie has sting for work- 
kers throughout the west and 
featured in the picket line of 
^.Allis-Chalmers. He says there 
is a song, in the heart of the 
American worker, and it isn’t 
hard to find.

Bernie Asbel has written 
several songs of his own and 
is bound to bring to the Triple 
Cities 
treat.

The 
tend 
friends.

—Committee of, 
Arrangements, j

a never-to-be-forgotten

public is urged to at- 
with their family and

KAUNAS.'— The 
Kaunas trophy for 
nual relay races was 
the Kaunas Physical 
Institute team. The
place was won by the I—II 
Secondary School team.

City of 
the an- 
won by 
Culture 
second

only 
or by 

words, 
manu-

he
his

all

The Treasurers came back but Bill Malin and Helena 
four games joined in a combination that 

was not to be beaten while 
Tony’s partner fluctuated 
dow n ward.

After the three games sched
uled for the evening 
over, it was decided to 
off the game left over 
the week before.

g i g a n t i c 
domains games from

last

the

were 
play 
f rom

three

reached 
j until now unseen proportions 
I of success. Twelve theatres of 
(our republic are now present- 
| ing the be^t pays by authors 
of Lithuanian, Russian and 
other nationalities. . .

» “At the present time hund
reds of the most talented act
ors are playing on the stage 
of the theatres of Lithuania... 

I We know that you love the

the 
lost 
the 
had 
but

strong, winning
last Thursday in the Brooklyn 
LOS Bowling League, to re- 
gain the lead from the Audit- 

.('.1S ors. The Secretaries, loo, had
'’“la field-day when they wal- 
, loped the highly rated And- 

itors and climbed from 
place to a tie for fourth 
only three 

isecond berth.
! ,(

It was a big blow to 
Le'ague leaders when they 
their first three games to 
Secr'etaries. Al Purvenas 
a slow start with a 125
built, it up with each game, 
reaching a 157 in the third 

(while his Auditor partner, 
Siurba, bowled two bad games 
at the start but rolled up a 
126 which combined with Pur
venas’ 157 should have turned 
the trick in their favor. But

Flushed with the 
straight victories just before, 
the Treasurer record for the 
day .could not be marred when 
Orman and Dobinis rolled in 
their scores: 131 and 144. 
Purvenas got his 150 and 
Siurba bow'led a 104 which 
wasn’t enough above average 
to match Orman’s score. This 
was the fourth victory of the 
evening for Dobinis and Or
man and the fourth Toss for 
Purvenas and Siurba. It took 
the former league leaders 
down to second place by three 
games.

The Trustees could not 
bring in their third victory 

' for the evening when the Sec
retaries continued their march 
io the top as Helen Yeske
vich turned in a 145 and 
Amelia got a 119. Helena In
cas made a good try with a 

'131 but couldn’t make it when 
Malin’s score dipped. In the 
meantime the Presidents took 
the Directors over the coals 

i for a 
when 
down 
pulled 
Sipawitz’s 122.

Bowling is every Thursday 
Night at Schumachers Alleys, 
corner Broadway and Myrtle 
Avenue in Brooklyn from 8 
p.m. All bowlers are asked 
to come on time — 8 p.m. 
and, for those interested, we 
need one more bowler to come 
down regularly.

I country of your birth, that (both Amelia Young and Helen 
following everything' Yeskevich "were feeling good 

(that day and starting out 
(with two wins with about 
I average scores, zoomed in the 
(third when Helen Yeskevich 
ibroke her previous high score 
(by four pins with 157 and 
'Amelia turned in a 137.

In the meantime, the Treas
urers swamped the Directors 
for three straight whacks, 
when Al Dobinis recovered 
from, the rut he was in for 
the last month and, in one of 
the games, Orman turned in 
a 139—which is good, consid
ering his 105 average. Charlie 

(Young rolled only one good 
game for the Directors while 
Sally Feuer came up only in 
the second for a better score, 

(but all to no avail for that’s, 
i the game that Orman got his 

. good score, too.
The Trustees took two j out 

of three when Bill Malin 
turned in two above-average 
games, one of them a 152 and 
Helena Incas did the same 
thing twice as well. Tony Na
vikas started out with a 150, 
but dropped to a 137 in the 
second which was the only 
game the Presidents won 
when Charlie Sipawitz rolled 

—50 pins above his aver- 
171U1- (age which is a good score 

as New I for this first-year bowler. 
Bridge- Tony came back with a 204 in 

H. Z. the last of the three games

;you are
Į we do in order to .see how the 
free Lithuanian nation creates 
for itself a new and happy 
life. A Happy New Year to

before, Joe 
pretty, patient 

seriously the 
government’s pledge to keep
prices stabilized. Right now 
he’s pretty mad. He’s caught 
in a squeeze between rising 
prices and frozen wages. 
Something must give, and 
aims to see that it’s not 
family living standards.

While reactionary forces
over the country are trying to 
gang up and prove Joe’s the 
one who is causing inflation, 
his one real income i? being 
slashed.

Joe just can’t get used to. 
the idea that it takes a war 
to insure workers a decent in
come.

It doesn’t make sense to 
him to discover that the daily 
quart of milk he could afford 
for each of his kids last year 
must now be cut to a pint.

He’s determined to see that 
the American dream of a bet> 
ter life doesn’t turn into a 
nightmare of depression which 
will threaten the very demo- 

and his brothers 
fought 
—Steel

cracy Joe
worked and for.

Labor.

The 
will

St,

will
Sva-

Hartford Laisves 
Chorus Concert 
' HARTFORD, Conn. — 
Hartford Laisves Chorus
give a concert on January 19, 
1947, starting 3 p.m. at the 
Lithuanian American Citizens 
Club, at 227 Lawrence 
Hartford, Conn.

First on the program 
be a play called “Mikšių
jone.” There will also I)e a 
Lithuanian dance by a group 
selected from the chorus.

Another feature will be the 
group from the chorus which 
took part in program of the 
Lithuanian Cultural Festival 
at Chicago and it wiK sing 
some nice selections. Oęe of 
our chorus members will do a 
tap-dance.

The Laisvos Chorus will 
make up the rest of the pro
gram.

Everyone is invited to at- 126 
tend, ėspecially, nearby Lith
uanian Comrhunities 
Britain, Waterbury, 
port, etc.

fourth straight loss 
although Navikas fell 
quite a bit, but was 
thru’ again by Charlie

Directors vs. Secretaries; 
Treasurers vs. Presidents; 
Trustees vs. Auditors.

TEAM STANDINGS
W. y

Treasurers 18 9
Auditors 15 12
Trustees 14 13
Presidents 12 15
Secretaries 12 15
Directors 9 18

Games Tonight:

Q
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1-8-47 FRANK KRUK -
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

~ ■" < ~ ' ~TParašė Petras Cvirka--——------------------

— Ką tu, žmogeliau! Ar gali keliaut 
su manim iki tribynolo? Ar gali prie ka
raliaus stot?!

O Zidoriui aiškindavo:
— Ačiū Dievui, šiandien atsikračiau 

vienu. Tu girdėjai kur, kad bernas man 
į nosį kibtų. Džiaugtųsi duoną gaudamas. 
Lygybės reikalaut įsigeidė! Sako sekma
dieniais duokit man laisvą išėjimą. Fit!

. Tokie ba/niai iš nuobodumo ir didelės 
meilės retkarčiais tarp abiejų kaimynų 
atsitikdavo. Paprastai po tokių rietenų 
abu sulindę į žirnius ar rugius, nusitvė
rę po kuolą, saugodavo, kada kurio avis 
ar višta peržengs nubrėžtas šventos nuo
savybės ' ribas, kurias tiesė patsai kara
liškas matininkas.

* — Ar girdėjai, — kalbėjo kaime, —jau >

. . . . . . . . . . . . . . . . ,...=
Vaistas Prieš Reakciją - 
Daugiau Demokratijos

CHICAGOS ŽINIOS
Uteniškiai Labai Įvertino 
Aidiečių Suloštą Operetę.

nebaubsi, štai aš, Dievo garbei, turiu ge
rą pilvą... — Taip kalbėdamas jis gerai 
pajudindavo savo vidurius, — galiu su
valgėt gyvą veršį. Tepabando kitas—vie
toje prasmegs. Aš gimiau tokiu, tu to
kiu... kuolas, ana va, kuolu stovi. Kokia 
čia lygybė! *

Su tokia piršlio kalba Zidorius širdin
gai sutiko ir pats panašiai darė. Be galo 
nekentė politikuojančių ir puošnesnių 
bernų. Ūkiui reikalingus darbininkus 
rinkdavosi dažniausiai perkūno pritrenk
tus, puskvailius ir nebylius. Visuomet 
dievobaimingus. Su tokiais — lengvas 
reikalas. Jie bailūs, darbštūs, kantrūs, 
patvarūs. Jei Krukeliui sakydavo, — ko
kį šimtą, tu čia pas save elgetyną įtai
sei, — jis atšaudavo:

— Pigiai gavau. Su kvailiu visuomet 
geriau susikalbėt, jie daug neprašo. Duo
na gera pas mane, o ko daugiau tokiems 
reikia!

Sekmadieniais šešiapūdis paprastai su- 
ėsdavo du kartus daugiau ir du kartus

tolo viens pro kito žemę suka, k- .
— Na, už ką jau?
— E, supaisysi ju. Zinai, vienas — fit,

daug tokiems reikia gyvenant kaimyny-

ties įsakymo — sekmą dieną švęsk. Jei 
besnausdamas ką sugalvodavo, išeidavo į 
kiemą, o jei dar kaimynas Zidorius irgi 
būdavo namie, jį būtinai pas save pamo
davo. Kartais šešiapūdis pasakodavo 
Krukeliui apie Ameriką, Ararato kalną 
ir gyvai svarstydavo abu, kurioje žemės 
dalyje turėjo būt pragaras ir kiek ten 
gali tilpti nusidėjėlių.
Ir gudrus! Jis nori eit į dangų, kaip se
novėje... Ale kas tave ten priims!... Pagy
vensi čia, rodos, ir užtenka, o jis, žiū
rėk, būtinai nori danguje sėdėt...— Še- 

* šiąpūdis surimtėjo ir -pusiau atsiklaupė 
lovoje. — O ką tu gero padarei, kad ten 
spiriesi? Manai, kad kunigą pavaišini, 
tai tik nueisi prie dangaus vartų, Šven
tas Petras — fit, ir še tau biliečiuką... 
Prašom, Zidorėli, prašom, kamputy vie
ta neužimta, sėsk ir giedok!... — Ogo!

žiauriai pertrauke
Zidorius.

— šešiapūdi, — tarė jis griebdamasis 
už zuikinės kepurės, kurią nešiojo ir va
saros metu, pirma kart kreipdamasis į 
piršlį vardu, kas reiškė užėjusią audrą, 
— tu gaji čia fituotis! Seniai girdėjau 

' tave eretiku esant. Jeigu jau iš Dievo 
žodžio ir šventos Evenelijos... E-eveneli- 
jos, duokim, juokiesi, tai man toks žmo
gus nė nusišnypšt nevertas!

— Še, še! Man sakė seniai, kad tau bo
bos sijoną reikėtų prisegt, o aš nė neži
nojau. Ką aš kaltas, kad tu kvailas, Zi

doriau, esi per visą pilvą ir moksliškai 
nesupranti!

— Moksliškai! Išlindo Saliamonas! Įsi
kišk tą mokslą į savo pypkę! — tarp 
durų įsispraudęs tėškė Krukelis. — Ir 
žiūrėk, kad man tuojau tuos du kailius, 
ką pernai skolinai!... o ne, — pagausiu 
avis ir nulupsiu. Ir galąstuvą grąžink! 
Šit!

Šešiapūdis dar gerai nespėjo nė susi
vokti, kas čia iš tikrųjų atsitiko, bet jį 
paėmė ramusx saikingas pyktis. Jis išbė
go į kiemą priešais save risdamas savo 
pilvą ir pagavo pjudyti sklendantį taku
čiu Zidorių:

— Sabaliuk, pui! Sabai, griebk!
Šešiapūdis atsiminė, kad šunį jau prieš 

porą dienų arklys negyvai perspyrė.— 
Ei tu, Tripėduk, žiūrėk, kad į mano do
bilus nė kojos karvė neįkeltų, užmušiu 
vietoje! — jau kumštį pakėlęs gaudė

Krukelis bėgo takučiu 
susiglemžęs skvernus, 
piršliui rėžė: •

— Savo žiūrėk! Man visą miežių kraš- 
> \tą savo tureckomis žąsimis nuganei! — 

jau iš tolo murmėjo Zidorius. Pasiekęs 
savo žemės liniją, jis pats su savimi kal
bėjo: — Pažiūrėsim, kaip tavo siela iš 
kūno išeis. Pamatysim, eretiko gabale!

beveik zovada, 
ir neatsigręžęs

Bet, turbūt, taip pats Dievas sutaisė, 
kad nė karto neteko kuolais susitikti. 
Imdavo abiejų žmonos vyrus taikinti, o 
jei žmonos susi rieda vo ir sijonus pakėlu
sius viena kitai rodydavo, kurios didesnė 
sėdynė, — taikos derybas vesdavo vyrai. 
Vis dėlto šešiapūdis buvo Zidoriaus 
piršlys ir vaiką po krikštu nešė. Kartą 
vos neįdavė Zidorius piršlio kunigui kaip 
atklydėlio, bet gėdijosi klausti, ar ištik- 
rųjų po mirties žmogaus siela panaši į 
kvapą, ar su nosim ir ausim. Nenorėjo 
Zidorius kunigui pasirodyti tikėjimo rei
kaluose silpnas ir abejingas. Ryžosi ir 
negalėjo. Neturėjo net kam apie tai pa
sipasakoti. Kelis kartus vakare atsigulęs 
prie žmonos jis norėjo jai apie tai pasa
kyt, bet kažkodėl bijojo. Elzė nebuvo ko-” 
kia nesukalbama ar stačiokė, bet papras
tų gyvenimo reikalų tinkle Zidoriui tek
davo ir su ja įsinarplioti.. Patkbuvo sun
kiai įpykinama, bet jeigu jau įsivaryda
vo, — galėdavo liežuviu apmesti, ataus
ti ir išardyti. Tokį vakarą, kelioms die
noms po ginčo su šęšiapūdžiu apie sielos 
išvaizdą, abejonių kankinamas Zidorius 
pradėjo kalbėt apie ryt dienos darbą, 
mėšlavežį, — suniežtėjo liežuvio galą, — 
užsiminė apie paskutinį kunigo pamoks
lą. Tuo metu mirė kaime siuvėjas Dim- 
ša, neaiškus žmogus Dievo reikaluose, ir 
abu Krukeliui svarstė, kur galėtų siuvė
jo siela dabar keliauti, į dangų ar į 
skaistyklą ir kaip toli ji galėtų būti nuo 
žemės. Tada Zidorius labai paprastai iš
sitarė pačiai, kad siela dabar ne taip, 
kaip seniau dūšia: naujoji esanti be kojų, 
be burnos,* visai kitoniška. Elzė vyrą pa
vadino gvėra ir su kulniu įspyrė į pilvą.

Tokioje dvasiškoje aplinkumoje ir idi
lijoje augo jų sūnus Pranukas. Augo 
kaip uosis giliai leisdamas šaknis į tėvų 
ir kaimynų amžiais susigulėjusią išmintį. , 
Iš tėvo jis gėrė pačias geriausias sultis: 
— saikigumą, truputį jumoro, amžiną 
taupumą, kartais iki nepaprasto šykštu
mo, o kartais liesą duosnumą. Motinos 
krūtį jis žindo beveik iki penkerių metų 
amžiaus ir gal būtų žindęs daug ilgiau, 
bet sudžiūvusioje Elzėje išseko paskuti
nis lašas pieno. Kai]) daugelis parapijos 
turtingesnių ūkininkų, gyveną, draugys
tėje su kunigais, savo vaikus stengėsi 
įstatyt į retai tais lakais pasitaikančias 
mokyklas, prakutint juos klebonijose, pa
tarnavime prie pamaldų, padaryt, ma
žiausia vargonininkais arba šviesuoliais 
raštininkais. Pateptųjų buvo maža. Pa
siuvę tėvai krepšį, įstatė miestelio mo
kykloje ir Pranuką. Jis nerodė mažiau
sio noro kabintis į raides, kurios buvo 
kalbamos choru, ūžiant visam būriui bū
simų kunigų, daktarų, ir vargonininkų. 
Prdnuka^ daug meiliau su savo suolo 
draugais prekiavo plunksnomis, rašalo 
bonkutėmis ir popierių lapais. Dažnai jis 
ateidavo prisikimšęs kišenes virtų pupų, 
morkų, o kartais ir gyvą žvirblį įsidėjęs 
užanty. Pas jį žvangėjo visuomet kele- “ 
tas atliekamų kapeikų, už kurias jis gy
rėsi pirksiąs didelį miestą. Kasdien jam 
tekdavo išlaikyt liniuotės smūgius /delne, 
kuriuos mokytojas atskaitydavo už neiš-

* moktas pamokas. Mokytojas visuomet 
prie visų sakydavo Pranuką tampyda
mas už ausies, kad iš jo išeisiąs plėšikas 
arba mažų mažiausia — arkliavagis. Tė
vas, norėdamas pagerinti mokslus, kad t 
jo sūnui sklandžiau .už kitus riedėtų, nu- ; 
nešdavo miestelio daraktoriui jau žąsį, 
jau sykelį kviečių. Tokiais atvejais mo
kytojas klausiamas gimdytojų dėl jo sū
naus darbštumo ir gabumų, atsakydavo, 
kad viskas 
išeisiąs.

gerai... kad sūnūs į didelius

(Bus Daugiau).
i

\

Kiekvienas rimtas pilietis 
šioje šalyje žino, kad reakci
nės jėgos nori sugriauti demo
kratiją. Bendras pokarinis ne
pastovumas, kartu su ekono
mijos, socialinėmis, tikybinė
mis ii- tarptautinėmis proble
momis duoda šioms jėgoms 
šiek tiek pritarimo.

Geraid L. K. Smith, vienas 
iš pavojingiausią lyderių anti
demokratiško sentimento šioje 
šalyje, iš anksto planavo pa
sukti savo naudai dabartinius 
įvairius gyvenimo įtempimus. 
Jau net 1944 m. jis pasigyrė, 
“ateis mano laikas pokariniam 
periode . . Jeigu -biznio sąly
gos bus blogos —7 infįiacija, 
bedarbė, ir 1.1., tada mano 
kandidatas bus išrinktas... 
Tada hepsna išsiplės ir nacio
nalizmas 
chaozas

ugdo 
Klux 

atgai-

taip va- 
gr upes 

Mobilize 
viena iš 

kuris

u ž v iešp ata ti s. K a d a 
įvyks, aš būsiu va-

V-Dienos antidomo-I. JO
.ės jėgos Amerikoje, pri

sitaikydamos savo pažadų, 
pradėjo viešai veikti ir dabar 
pradėjo naikinti tautos dome- T 
kraliją. Dauguma tų organi
zacijų turi už tikslą pagrob
ti, ką John Roy Carlson vadi
na. “Amerikos brangiausia 
prizą. . veteranų protavi
mą.” Carlsono nauja knyga* 
“The Plotters” įvardina šias 
organizacijas, kaip jos veikįa 
ir koki yra jų tikslai.
’ šios organizacijos stengiasi 
įsteigti Hitlerio rūšies nacio
nalizmą, kurio svarbiausias 
tikslas yra nepripažinti Ame
rikos valdžios idealų —val
džia žmonių ir žmonėms. 
Įsteigti valdovų rasę, su savo 
filisofija ir kultūra. Jų šauks-; 
mai yra: “Amerika amerikie-Į 
čiams.” “Amerika pirmoj vie-J 
toj,” kurie panašūs į Hitlerio- 
“Vokietija vokiečiams.’

Pirmieji rėmėjai šio 
nalizmo yra asmenys, 
galvoja “amerikonišku būdu,” j ' 
ir tiki, kad tas apima tik an g-1 
lo-saksų ekonominę ir socia
linę “aristokratiją.”

Vadai šių anti-demokratiš-! 
kų pavojingų jėgų nori pa
gauti vbteranų simpatiją.“ Įė
jęs į ju vidujinius sludksnius, 
autorius “The Plotters” matė, 
kaip šie demokratijos priešai 
siekia pritraukti veteranus.. 
Jis baigia: “Šie jauni, greit 
paveikiami, karo išlavinti vy
rai, gali būti greitai sukrusty- 

,tti. . . Per juos galima įkurti 
neapykantos jausmą.”

Visi asmenys ir organizaci
jos, kurie rėmė šį pokarinį na
cionalizmo šauksmą, turi vie
ną bendrumą: jie visi moko 
neapykanta, ši neapykanta 
kursto savimeilę, egoizmą, ne
pastovumą. Negrų neapykan
ta yra dalis šio šauksmo, bet 
čionai nesustoja.

Nuo “neapkęsk negro,” 
kurstymas išsiplėtoja į “neap
kęsk svetimšalio” arba “ne
apkęsk katalikų, žydų, net ir 
darbo unijų.”

ki ai

Ši taktika — “padalink ir 
valdyk,’’ yra taktika, kurią 
Hitleris vartojo; ji stengiasi 
izoliuoti vieną grupę nuo ki
tos ir paskiau susilpninti visas. 

Organizacijos, kurios 
neapkentimą, yra Ku 
Klanas, kuris neseniai
vino savo veikimą pietuose, ir 
kai kuriose valstijose 
dinamos “motinų” 
(“We, the Mothers, 
for America” buvo
šių), the “Columbians, 
sekė tikrai naciška modeli, ir 
daug kitų.

Tikslas vienos iš tų organ i- 
z ac i j ų y ra ti p i n gas :

(1) Visa imigracija į Jung
tines Valstijas turi būti sulai
kyta per 10 metų.

(2) Tik vietiniai amerikie
čiai gali laikyti “elective arba 
appointive” darbą Jungtinėse 
Valstijose.

To nacionališkumo tipingą 
mintį neseniai pareiškė buvęs 
senatorius: “Aš visuomet bu
vau nacionalistas. Esu prieš 
imigraciją. Neremiu ‘forcigne- 

jrių’ imigracijos į Jungt. Vals
tijas.”

Ką mes, amerikiečiai, gail
ime daryti užlaikymui institu- 
'cijų, kurioš yra demokratijos 
j pagrindais?

Kaipo pavieniai amerikie
čiai, galime (1) prisidėti prie 
demokratinės grupės, (2) pa
reikšti savo nuomones kalbose 
ir raštu, rašydami laiškus į 
laikraščius ir savo kongręsęia- 
nams, (3) kovoti diskrimina
ciją, nors ji mūsų ir neliečia, 

j nes jeigu demokratijos nau- 
; dos nuo vieno atimtos, vieną 
. dieną bus nuo visų atimtos, 
1(4) kovoti gobšumą ir papir- 
i k imą.

Autorius “The Plotters” sa
ko; “Ameriką įsteigė žmones 

I daugiau kaip 50 įvairiu kul- 
. . i turu ir tuzino, tikybų — taskurie i . . ’ • .. ...viskas prisidėjo prie Ameri

kos milžiniškumo.”
FLIS—Common Council.

Sausio 5 d. Lietuvių Audito
rijoj Utenos Apskričio Draugiš
kas Kliubas turėjo šaunų pa
rengimą. Uteniškių kliubo pa
kviestas Roselando Aido Cho
ras statė scenoje operetę “Ka
da Kaimas Nemiega.”

Oras tą dieną pasitaikė labai 
šaltas. Nesitikėta, kad tiek 
daug publikos susirinks. Bet 
publikos susirinko daug ir ji 
jautėsi šiltai. Atmosfera buvo 
tikrai draugiška.

Advokatas Clias Kai pasakė 
atitinkamą! kalbą. Jis kalbėjo 
apie republikonų kontroliuoja
mą! Kongresąi ir kvietė žmones 
budėti savo reikalų sargyboje.

Trumpai prabilo Kliubo pir
mininkas B. Putrimas.

Dabar eisime prie pačios ope
retės. “Kada Kaimas Nemiega” 
jau ne pirmą! kartą mate dau
gelis Chicagos lietuvių. Bet ta 
operetė yra tiek meniška ir 
vaizdinga, kad ji niekad nepa
bos mūsų publikai. Tie, kurie ją

Rochester, N. Y.
Kareivi 1/ Vakaras.

Lapkričio 9 d., 1946 m., buvo 
' surengta vakarienė dėl visų sų- 
' grįžusių lietuvių kareivių. La- 
bai daug publikos atsilankė ir 

: visas vakaras buvo labai sma
gus. Komitetas labai užganėdin- 

I tas, kad- mūsų kareiviai buvo 
labai gražiai priimti.

Ačiū ga^padinėms — Bačiu- 
I lieneią Bekešienei, Manelienei, 
i Palapienei ir Naujelienei, už la- 
1 bai gardžią! vakarienę. Taip 
gi ačiū ir kitoms, kurios kuom 
nors prisidėjo.

Šitas parengimas buvo su- 
' i’engtas Gcdemino Draugystės 
^pirmininko Jurgio švedo pasi-

RONKONKOMA
____ 8634 -----
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Pranešaina, kad gal pasi
trauks Tsaldario ministrų 
kabinetas Graikijoje.

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.' 
HUmboldt 2-7964

Lietuviškas

IKAKTYIUUS
Didelis pasirinkimas

1 visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas .

411 Grand St Brooklyn

AW

VILNIES
KALENDORIUS 1947 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 svarbų kurinį galite gauti dienraščio Lais- 
vę^knygyne.; Laisvė duos 20% nuolaidos platin
tojams, kurie ims po 5 egzempliorius ar datų 
giau.

Užsakymus prašome siųsti:

Laisvės Administracija
• 427 Lorimer St., x Brooklyn 6, N. Y

TELEPHONE
STAGG 2-5043

kartą matė, nori ir antrą karUi 
išgirsti ir pasidžiaugti. Joje gė
jai atvaizduota kova tarp senos 
gentkartės Lietuvos ūkininkų ir 
jaunimo. Jaunimas ii’ naujos 
idėjos, žinoma, paima viršų.

Visas choras, in corpore, dai
navo gerai. Malonios buvo tos 
dainelės, nors jos ir daug kartų 
girdėtos praeityje.

Bendra išvada — Vakaras 
buvo smagus, jaukus, malonus.

Režisieriavo D. Yuden, sce- 
nerijos technika rūpinosi J. 
M isevičius.

Prie valgių ir prie baro ge
rai darbavosi rinktiniai Utenos 
Draugiško Kliubo nariai. Biz
nis, kaip iši’odo, ėjo gerai.

Rengimo komisija, kurion 
įėjo B. Putrimas, A. Burba, W. 
Butkus ir M. Masiulis, išrodė

i pasitenkinę, kad jų sukaktuvi- 
I n is vakai-as taip gerai pavyko.

Daugiau tokių naudingų pa
rengimų ’

Uteniškių Di’augiškas Kliu
bas turi jau virš 400 narių.

Vienas iš Daugelio.

I darbavimu. Jis kvietė visas ki
tas draugystes prasidėti prie 
šito parengimo. Komisiją susi
dėjo sekamai: Nuo Gcdemino 
Draugystės švedas ir Gužaus- 

' kis, nuo LDS Bugailiškis ir 
! Valtienė, nuo Politinio Kliubo 
i žirgulis* ir Daukus, nuo LLD 
’Stančikas, nuo Mezgėjų Ivanai- 
j tienė.

Visų buvo nutarta, kad vaka
rienė būtų be jokio pelno. Bet 
kadangi tiek daug publikos at- 
silankė, tai pelno vis tiek liko 

i $50. Nutarta šitą pelną paskir
ai Lietuvos kareivių ligoninei.

Ačiū visiems, kurie prisidė- 
■ jote prie šito dai’bo ii’ visai pu- 
' blikai, kuri atsilaųkė.

D. Valtienė.
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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

RAIŽE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
. 1

459 Grand Street,
Republic ^eatro)(Skersai nuo

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8G98

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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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. Pittston, Pa.
Neseniai čionai pasimirė 

Karpinskas. Nors buvo laisvas 
žmogus, bet prieš mirtį pasi
šaukė kunigą. Romos kunigas 
buvo negeras, tai pasišaukė 
liuteroną. Tuomi mums lais
viems žmonėms nesmagumą 
padarė.

kevičienę. Buvo nevedęs. Pa-i 
liko nuliūdimo seserį ir, kaip 
girdėjau, brolį. Likosi palai
dotas sausio 9 dieną kareiviš
kai. Mat, buvo Pirmojo Pasau
linio Karo veteranas ir pri
klausė prie Amerikos Legijo- 
no.

Nors Malinauskas ilgai dir
ibo mainose, bet nebuvo pir
mas, vis būdavo pagelbininku.

Tą vakarą Kazimiero mai- 
nierys nėjo dirbti, tai jį pa-

Baisi nelaime patiko Kazi
mierą Malinauską. Sausio 4 
dieną, antrą valandą po pietą, siuntg pas Rit mainieri Ten 
išėjo dirbti. P— —1.....
gautas pranešimas, kad Ka
zimieras randasi ligoninėje. T 
pirmadienį ir mirė.

Penktą valandą į)UVO jr Rjtas pagelbininkas- 
leiberis. Sakoma, mainierys 

* pradėjęs sukti cigaretą, o lei-
■ bėriams liepęs eiti dirbti. Kaip 
tik jie pradėjo krapštyti, iš 
viršaus pradėjo pulti akmuo. 
Jo draugui tiktai koją nulau
žė, o Kazimierą daugiau ap
lamdė. Būk tam mainieriui ai- 
ėmę “mainierekas” popieras, 
nes pirmiau po juo kiti du

i mainieriai buvo užmušti. Mai- 
i niūrio nemokėjimas, arba tin
gėjimas yra kaltas. Taip daug 
tokių nelaimių atsitinka.

M. Kalauskas.

Šioje apylinkėje Zinkevičių 
šeimyna gal nelaimingiausia. 
Prieš kelioliką metų mainose 
užmušė A. Zinkevičių, prieš 
keletą metų mirė nuo mainų 
dusulio jo brolis Juozas, po 
poros metų Juozo žmoną per 
langą išpuolė ir šeštą durną 
mirė. Dabar jos brolį Kazimie
ra Malinauską mainose užmu- 
.ši

Kazimierą Malinauską pa
žinau per kokius 20 metų. Gy
veno jis pas seserį Adelę Zin- j

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-5589.

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Hume 
84-02 Jamaica AvČnuc x 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Hartford, Conn
Gruodžio 27 dieną įvyko 

Laisvės Choro priešmetinis 
susirinkimas, kuriame^visi na
riai dalyvavo. Buvo rinkimas 
valdybos dėl 1947 m. Organi
zatore išrinkta G. Gailiu’, fi
nansų sekr. J. Karlauskas, 
protokolų sekr. J. Thomas, iž
dininke O. Giraitienė, kores
pondentai F., J. Repšys ir J. 
Skardžius, į anglišką skyrių — 
II. Žukas ir Gailiri, komisijoj 
pasiliko tie patys.

Sausio 19 dieną, su pradžia 
šių metų, Laisvės Choras per
statys scenoje “Mikšių Sva
jonę,” Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo svetainėje, 227 Lawrence 
St. Pradžia 3 vai. vakare. To
dėl visi apylinkes ir vietiniai 
lietuviai nesivėluokite ateiti.

pasiuntinys F. J. Repšys, Jau
nikis Kurčias S. Makavcckas, 
režisierius G. Gailin, sufleris 
Totorėlis. •

Nepraleiskite šio gražaus 
veikalo.

Vilnies 1947 metų kalendo
rių, jau randasi Laisvės Choro 
svetainėje. Kas tik norite, ga
lite paspirkti. Kaina 50c.

F. J. R.

Boston, Mass.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAIMilwaukee, Wis,

Reakcija Tikisi Palaužti CIO 
Allis Fabrikuose. '

Artimoje ateityje, greičiausia 
kelių savaičių bėgyje, Allis- 
Chalmers ūkio padargų fabrike 
įvyks rinkimai. Darbininkai pa
sisakys, ar jie palaiko savo Uni
ją. Taip praneša spauda.

CIO unija, kurioje organi
zuoti Allis-Chąlmers darbinin
kai, turi pilną savo narių pasi
tikėjimą. Tą parode atsidavi
mas, kuriuomi streikas veda
mas jau virš astuonių mėnesių. 
Jokie rinkimai nereikalingi, nes 
abejones negali būti, jog CIO 
atstovauja aiškią^ daugumą Al- 
lis-iChalmers darbininkų. Bet 
pravesti rinkimus įsakė Wis- 
consino Employment Halation 
Board. Kodėl?

Todėl, kad reakcininkai siun
ta del darbininkų solidarumo, 
del negalėjimo palaužti streiko. 
Tad paskutinis jų būdas — pra
vesti rinkimus yra jų despera
cijos vaisius.

Paviršutiniškai gali atrody
ti, kad jeigu darbininkai taip 
solidaringi, savininkai ir reak
cininkai nieko negali iš tokių 
rinkimu tikėtis. Bet tikrumoje 
dalykai yra daug painesni. Sa
vininkai nori balsavimo, tikėda
miesi, kad tas duos progą jų 
klapčiukams sukelti darbininkų 
tarpe neaiškumą, susimaišymą. 
Be to, jie samdo streiklaužius ir 
stengsis prileisti ir juos prie 
balsavimų. Turėdami savo pusė
je spaudą, radiją ir kitokius 
propagandos įrankius, kaip ir 
policijos nerezervuotą paramą, 
jie tikisi panaudoti streiko ilgį, 
streikierių nuovargį ir sunkią 
ekonominę padėtį savo reikalui.

Kaip visos reakcijos jėgos 
yra išsirikiavusios ir pasirengu
sios žūt-būt palaužti Allis- 
Chalmers streiką, parodė, ir 
paskutinis nuotikis: kada OO- 
UAW paskelbė, kad automobi
lių paradas bus surengtas ap
link fabriką, tuojau pasirengė 
ginklų rankose tą paradą išvai
kyti policija, milicija, gvardija 
ir .specialūs laikinai prisaikdin
ti šerifai — visa ta kompanija. 
Nerūdini išvengti kraujo prą- 
liejimo, unijistai paradą atidė
jo.

C10-UAW vardu R. J. Tho
mas pareiškė, kad šis streikas, 
nusitęsęs tokį ilgą laiką, yra 
tikras jėgų' bandymas. Unijis
tai negali ir nenori dabar kapi
tuliuoti. Jie žino, kad čia jau 
nevien jų pačių algų klausimas. 
Jie žino, kad į Allis-Chalmers 
žiūri visa šalis.

Jeigu balsavimai turės būti 
pravesti, savininkams ir jų 
klapčiukams greičiausia pasi
seks atskelti grupelę. Jau dabar 
ten atsirado kokia tai “nepri
klausoma unija,” kuri ragina 
darbininkus grįžti prie darbo. 
Bet streikieriams yra aišku, 
kad ta grupelė yra vien klap
čiukai.

Devintą mėnesį dabar einąs 
čia streikas bus svarbiu pusla
piu Amerikos darbininkų kovų 
istorijoje. Ir .jis bus baigtas tik 
laimėjimu. Darbininkas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Automobile Body Man 
& Sheet Metal Worker 

Also Auto Mechanics
Turi Būt Patyrę Prie Buick Automobilių 

Geros Darbo 1 SąlyKOs. Gera Alga 
Nuolatinis Darbas.

Ki'tipkitės Asmeniškai arba Telefonuokitc 
MR. PECHIN, NORRISTOWN 8580

MANN MOTOR CO., 
BUICK DEALERS

Marshall & Markley Sts., 
NORRISTOWN, FA. ,, .

. (15)

Reikalingas
. INŽINIERIUS

PATYRŲ 
ROD MEN 

PRIE 5/16’K COPPER ROD
Kreipkitės į 

INTERNATIONAL 
WIRE MILLS, CORP. 
27 Kentucky Avenue 

Paterson, N. J.
' (18)

LDS Veteranams Bankietas
Sekmadienį, sausio 19, 6 va

landą vakare, Cambridge’aus 
Am. Liet. Piliečių Kliubo apa
tinėje svetainėje įvyksta šau
nus bankietas pagerbimui LDS 
narių, karo veteranų. Bankic- 
te dalyvauti yra užkviestos vi
sos didžiojo Bostono LDS kuo
pos, būtent: Cambridge’aus, 
Brightono, So. Bostono ir jau
ti uolių.

V yriausiomis gaspadinėmis 
yra apsiėmę: Grigaliūnienė ir 

■Stašienū su visa eile gerų pa- 
i gelbininkių, kaip tai: Frei- 
mantienė, Belekevičienė, Si- 
monavičienc, šapokienė, An- 
dreliūnienė ir dar keletas ki- 

. tų. Tas jau be jokiu abejonių 
j užtikrina apsčiai gero, skoriin- 
■ go maisto. O vyrai, išgavo 
puses, pasistengs svečius ki
taip palinksminti. Užtikrina, 
kad bus mažai kalbu, bet dau
giau muzikos. Kviečiami daly
vauti visi, seni ir jauni, LDS 
nariai ir ne nariai. Nesivėluo
kite, nes bankietas prasidės 
pažymėtu laiku.

Zavis.

Ligoninės Budinkui 
Reikalingas Tuojau

Turi būt patyręs vyrius, mokantis aptarnauti 
visą ligoninės liūdinki], kaip tai garo šilumą, 
plumbing, ir t.t. Gera pjoga tinkamam vyrui. 

Kreipkitės j 
Z Mr. Seawell

POTTSTOWN HOSPITAL
Pottstown, Pennsylvania.

<H)

Tuojau Reikalingas

GLAZIER
Dirbti Naktimis 

Unijinė Alga—Kreipkitės 
DIAMOND STATE TANNING 

718 W. 6(h Street, Wilmington, l>el.
(14)

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS | REIKALINGOS MOTERYS

“Mikšių Svajonė” yra trijų 
veiksmų tragikomedija. Vis
kas vyksta Lietuvoje. Lošėjai 
bus: Mikšis tėvas B. Muleran- 
ka, Mikšienė, motina O. vil
kienė, Paulina, jų (luktė K. 
Brazauskiūtė, Stasys, Paulinos 
vaikinas, J. Thomas, Amerikos 
kareivis, Mikšio brolis Karolis 

litis
Ameriko

►©4

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Newark, N. J.
Tol. MArkct 2-5172

426 LAFAYETTE STR.,

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8312

Egzaminuojam Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergrcen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergrcen 7-1661

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų.✓ Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervčlu.

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

2. Balanced 
atsibodo jums 
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradek vartoti Vcg. 
kuri yra sudaryta iš 10-tics įvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa- 
yo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

xvaru 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 
Bpaudirrth, 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 
Klaidas.

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

100 Tabletelių 
$12.00. Pašto išlaidas mos

Brand Veg. Broth. Jeigu 
kava gerti arba jautiesi vi-

Broth 
daržo-

taipg

■>

Matmew A. 
BUYAUSKAS

REKORDAI 
“Visokiu Rūšių”

Artilicialčs Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

Melody Lane Co.
4G5 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau su ame-! 
rikoniškais. Rei-| 
kalui esant ir| 
padidinu tokio- 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St,,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLcnnioro 5-6191

paveiks- 
k ra javus A/

-v<

Broadway Line

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš

dėsnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Amerikos Lietuvių Moterų Kl. su
sirinkimas įvyks sausio 16 d. Išgir
site raportus iš metinio veikimo, 
taipgi bus ir kiti svarbūs reikalai 
aptarti. Pradžia 7:30 V. v. Sachscn- 
heim Hali, 1400 E. 55lh St. Apatinėj 
saloje, antros lubos. Nepamirškite 
visos dalyvauti. —- A. Kelly, Fin. 
Sekr. (12-13)

HAMTRAMCK, MICH.
LED 188 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 19 d., 11 vai. ryto, 3014 Ye- 
rnans. Visi nariai būkįte laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių. —Sekr.

(12-13)

DETROIT, MICH.
Sausio 19 d.į 10:30 v. ryto, įvyks 

metinis susirinkimas LLD 52 kp. 
Draugijų salėje, 4097 Porter. Prašo
me narius dalyvauti susirinkime, nes 
bus rinkimas kuopos valdybos, taip
gi išduosime raportus iš kuopos vei
kimo iš 10-to apskr. maršruto. — 
Valdyba. (12-13)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvos Pagalbos Teik. Kom. viel. 

skyr. rengia paskutinį didelį Kon
certą, sausio 19 d. White Eagle sa
lėje, 8815 Kosciusko Ave. Bus išduo
ta raportai iš viso veikimo. Bus pra
kalbų, dainų ir vėliau šokiai. Pro
gramos pradžia 4 vai. diena. Už- 
kviečiame dalyvauti. — Reng. Kom.

(13-14)

PLYMOUTH, PA.
Plymouth© Kapinių B-vės kvote- 

rinis susirinkimas įvyks sausio 26 d., 
4 v. dieną. Stravinskio salėje, Ferry 
St. Prašome jsitėmyti,* kad laikas 
pakeistas nuo 2 vai. dieną jki 4 vai. 
Jeigu nckuric turės kitą susirinki
mą, galės suspėti. — O. Sinkevičie
nė, Sekr. (13-14)

MONTELLO, MASS.
Lietuvos Pagalbos Teik. Kom., viet. 

skyr. susirinkimas ir draugiškas pa
silinksminimas jvyks sausio 18 d., 
užbaigimui savo darbo. Liet. Taut, 
namo apatinėj saloje, 8 Vine St., 
7:30 v. v. Bus išduotas raportas kiek 
sukelta pinigais ir drabužiais Lietu
vos žmonėms. Visi lietuviai, kurie 
prisidėjote prie to kilnaus darbo ir 
simpatikai kviečiami dalyvauti. — 
Kom. (13-14)

MINERSVILLE, PA.
LLD 14 kp. susirinkimas jvyks 

sausio 19 d.. I vai. dieną, pas O. 
Seniberienej namuose.'Visi nariai da
lyvaukite, nes yra svarbių reikalų 
aptarti, taipgi užsimokėkite duokles 
už šiuos motus, nes laikas j Centrą 
atsiteisti —Sekr. , (13-14)

EASTON, PA.
Filmą iš Lietuvos. Pamatykite 

kaip Lietuva atrodo po 2-ro, pasauli
nio karo. Bus rodoma-sausio 19 d., 
Kailiadarbių salėje, 429 Northamp
ton St. Salės durys atdaros nuo 6:30 
v. y. Rodymas nuo 7 vai. Filmas ro
dys broklyhietis Jurgis Klimas, Kvie
čiame* vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. — Rengėjai LLD 13 kp. ' !

(13-14)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 26 d., 2 vai. dieną, po 151J 
Prescott Št., So. Kuopos nariai daly
vaukite, atsiveskite po naujų narį 
įrašyti j kuopą, nes mums reikia 
pasivyt Miamės kuopą. Tad j stokite 
prie darbo. —V. J. Stankus, org.

(13-14)
- -......... . ...

Boston, Mass.— CIO Kai- 
liasiuvių Unija Massachu
setts valstijoj laimėjo 15 
centų algos pakėlimą valan
dai penkiom tūkstančiam 
savo narių.

W ashin gton.— Kongreso 
atstovų rūmo komitetuose 
yra 280 republikonų ir 205 
demokratai.

BINGHAMTON, N. Y.
Sausio 19 d. jvyks paminėjimas 

d. Lenino mirties sukaktuvių. Pra
džia 3 vai. dieąą, 315 Clinton St. Buš 
gera programą/ Kalbės Bob Thomp
son, Now York valstijos pirminin
kas Komlmistų Partijos, dainuos 
Benny Asbel. Nepraleiskite progos, 
dalyvaukite. Padengimui lėšų, tikic- 
tai pardavinėjami po 50c. — Rengė
jai. (13-14)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

jvyks sausio 19 d., 7 v. v. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi de
legatai dalyvaukite, nes turime svar
bių reikalų aptarti. — F. Puodis, 
sekr. (13-14)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas jvyks 

sausio 16 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Drauges, visos dalyvaukite. — 
Helen Mattes, sekr.

NEBUS
Nuobodaus momento kada jūs dirbsit šį įdomų darbą

Ateikite ir Stokite į Mūsų Linksmą Atmosferą

LA RESISTA CORSET COMPANY
305 Railroad Ave., Bridgeport, Conn.

Patyrusios Viena Adata Operatorės 
Arba Mes Išmokysime Pradines 

Nuolatinis Darbas
(17)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dolerių sukeltų Centro knygų 
leidimo programai.

Amerikos Darbo Federaci
ja sakosi be delsimo organi
zuosianti žemės ūkio darbinin
kus. Jų esą visi trys milionai.

Geriausio jai pasisekimo. 
Tegul tiktai organizuoja. Te
gul tik šis pažadas nepasilie
ka ant popierio! ,

Juozas Tysliava Naujus Me
tus pradėjo su didele ir pavo
jinga baime. Savo gazi«*ioje 
sausio 3 dieną jis pareiškė, 
kad Amerikos “komunistai 
tikrai ruošia revoliuciją,” ir 
kad jos yra išsigandęs.

Argi gali tokiam žmogui 
būti laimingi metai, kai jis 
juos pradeda su tokia baune? 
Dabar ištisus metus Tysliava 
kas mielą rytą ir vakarą gul
damas ir keldamas žiūrės po « 
lova, ar ten neguli bolševikas, 
kuris gali išversti jį“ iš lovos ir 
atimt iš jo visus milijonus!

t

Vieša Padėka 
Dr. Kaškiaučiui

Waterbury, Conn.
Iš LLD 28 Kuopos Veikimo
Sausio 8 dieną atsibuvo Lie

tuvių Literatūros Draugijos 28 
kuopos susirinkimas. Narių 
atsilankė geras skaičius ir pa
sinio k ėjo už šiuos 1947 metus 
mokesčius į centrą.

Kuopos Reikalus apsvars
čius, buvo perskaitytas laiš
kas, gautas iš Laisves Bendro? 

į vės, kviečiant išrinkti delega
tą į šėrininkų suvažiavimą. 
Bet didžiuma jiutarė delegato 
nesiųsti, ale suvažiavimą pa
sveikinti su penkiais doleriais. 
Mat, kovo mėnesį bus mūsų

■ Draugijos suvažiavimas, į ku
rį būtinai reikės siųsti dele- 

Įgatus pagal kuopos narių skai
čių, taip pat aukoti tam suva
žiavimui.

Pasibaigus susirinkimui, ku
ris užsitęsė gana ilgai, buvo 
skaityta paskaita “Maistas ir 
Vaistai,” parašyta Dr. A. Pet- 

įrikos. Buvo paskaityta tiktai 
puse paskaitos, kita pusė ati
dėta kitam susirinkimui. Visi 
paskaitos klausėsi atydžiai ir 
įdomiai. Dar buvo padisku- 
suota,xar paskaitos yra reika
lingos. Buvo pripažinta, kad 
reikalingos.

. Stasys.
t Mes, Los Angeles Laisvės 
skaitytojai, reiškiame širdingą 
padėką Dr. J. J. Kaškiaučiui 
už gražų ir nuoseklų aprašy
mą “Per Teksu ir KaĮiforni- 
jos Kraštą.” Tai fotografuo
tas raštas, kur skaitydami ma
tome,- kaip ant paveikslo tas 
aprašytas vietas ir ypatas. Dėl 
to kiekvienas su dideliu žin
geidumu skaitydavome tuos 
aprašymus i]’ laukdavome ki
to Laisves numerio, kad da- 
žinoti, kas bus toliau.

Reikšdami šią padėką Dr. 
Kaškiaučiui ir kitiems rašy
tojams, sykiu ii; atsakome 

i tiems “kritikams,” kuriems 
nepatinka jokios apysakos ir 
beletristika, kad kas jums ne
patinka, — neskaitykite, bet 
duokite teisę mums, dailiosios 
literatūros mėgėjams, pasi
skaityti.

Ačiū redakcijai ir rašyto
jams, kad suteikiat lengvesnio 
ir gražesnio pasiskaitymo. Tai 
prašome rašyti ir ateityj!

Laisvės skaitytojai:
M. ir O. Pūkiai, Ignas ir 

Anna Levanai, A. Talandge- 
vičius, Anna Babrauskas, W. 
Virbickas, P. ir K. Repcckai, 
Jonas ir Margaret Alvinai, 
Geo. A. Bernotai, Kazys ir 
Antanina Marcenkai, J. Drus- 
kis, J. Norkus,. M. A.'BusĮ), 
John J. Pupis, W. Raila. Ago-

New York. — Atsilankius 
čia Italijos premjerui de 
Gasperiui, protestantų va
dai prašė ji įvest religinę 
laisvę protestantams.

Anglijos valdžia žada ne- 
pripažint Sovietam karinių 
bazių Norvegijos salyne 
Špicbergene.

Viet Namo radijas prane
šė, jog vietnamiečiai suėmė 
20 francūzų kareivių ir 200 
civilių.

Varšava. — Kristyna Ko- 
siorek nuteista 10 metų ka
lėti kaip talkininkė šnipų, 
rinkusių valdinius ir kari
nius Lenkijos sekretus.

ta Blaškienč, J. E. Babicz, M. 
& Mrs. Mokslaveskai ir šeima, 
P. ir M. Krikščius, Paul ir Ju
lia Pupiai, S. Ida Petraučiai,. 
Paul Ivan.

Tai čia tik dalis Laisves 
skaitytojų, kurie buvo ALDLD 
145 kp. susirinkime. Ir tie, 
kuriems čia nebuvo progos pa
sirašyti, labai dėkingi apysakų

• ir įspūdžių rašytojams.
M. P.
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Alkani Greta Krūvos Brooklyn iečiai Įspūdingai
Pinigu Minėjome Knygos Sukaktį

Kas Išvalgo Kopūsto 
Vidurį?

žmonių taupumas kartais 
pavirsta į ligą, kaip atrodo iš 
policijos sekamo radinio.

Brooklyno policija praeitą 
pirmadienį buvo pašaukta pas 
“biedną šeimyną,” 247 Baltic 
St., Brooklyne. Taip ir atrodė: 
susiedija skurdi, apleista; Ed- 

’wards šeimos, pas kurią jie 
buvo pašaukti, butas dar skur
desnis. O hute gulėjo jau pa
styrąs. šeštadienį miręs Char
les Edwards, buvęs sienoms 
popiej’os firmos viršininkas, 77 
metų amžiaus.

Tenai pat rado jo seserį Au
na, 67 metų, išbadėjusią, o ki
tą seserį Delia. 6-‘> motų, besi
rūpinančią, kad tiktai apie 
juos “neparašytų į laikraš
čius.” Greta viso to, rado 
$175,000 turto padėliais ban
kuose ir sukamšytus po sku
durus ii- čiužinius visokiais 
bonais ir neiškeistais dividon-i 
dų čekiais.

Nuo to punkto jie išvažia-! 
vo kiekvienas skirtingais ke-Į 
bais: mirusis į lavoninę, Au
na į ligoninę, o Delia į Belle
vue ligoninės tyrinėjimų sky
rių, kadangi sesuo Anna skun
dėsi, jog jinai gulinti lovoje 
jau 15 savaičių, o sesuo Delia 
nedavusi jai maisto. Jinai ban
džiusi išlaikyti šeimą 
per, mėnesį, kuriuos 
kaipo brolio Charles 
laikomųjų pensiją, 
dar nelabai seniai 
dženitoriaus darbą.

Brooklyno ir artimųjų apy
linkių lietuviai gražiai paminė
jome lietuviškos pirmosios kny
gos '100, metų sukaktį su kon
certu ir paskaita sausio* 12-tą, 
puošnioje Schwaben Hali, Rid- 
gewoodc.

Su pirmąja knyga platokai 
mus supažindino Rojus Mizara,

nutolę, paskaitą iš jos labai 
daug sužinojome apie pirmosios 
knygos ir sekamų knygų ir jų 
autorių kilmę. Sužinojome apie 
knygas, jų gimimo vietas, prie
žastis, sąlygas.

gero

AUKOJO LITERATŪROS 
DRAUGIJOS REIKALAMS

Per May .Merk ir Juozą 
Kairį surinkta $73.95. Auko
jo :

Lietuvos Draugas $33.
Dr. A. Petriką $5.
Po $1 : P. Poškaitis, J. Ve

lička, A. šertvietyte, M. Kli-
V. Bovinas,m as,

Ta pačia diena, kada j ma-l 
no virtuvę “parėjo” žieminis 
kopūstas, turguje mokėtas po 
4 centus už svarą ir
kopūstas, mokėtas po 8 
tus už 
t u vėjo 
gavau 
sesers

vasarinis
cen- 

svarą (susiodijos krau- 
būtų buvę po daugiau), 
nuo farmeriaujančios 

laiško toki sakini apie

Mirė Leonas Grikštas i New Yorko Poniškieji
Anksti trečiadienio ryla sau- i I I j

šio 15-tą, mirė Leonas Grikštas,, LvIIiiui Olili!l|v
apie 70 metų amžiaus, buvęs ii-j Poniškųjų lenkų šaukta 
galaikis aidoblistas. Pastaruoju konferencija, kurioje dalyva- 
laiku Grikštas buvo tapęs na- į vo ir kitų tautų per beržyną 
riu rėmėjų dabartinio darbiniu-i į Berlyną bėgusieji, rozoliuci- 
kų judėjimo ir jo spaudos. joje prez. Trumanui reikala- 

Pašarvotas bus pas laidotu-! vo nutraukti ryšius su dabar- 
vių direktorių Šulinską. Apie jo tine Lenkijos valdžia. Ji, girdi, 
laidotuves matysite sekamose esanti neteisėta,* rinkimai bū- 
laidose. i šią neteisėti ir taip toliau, ir

■taip* per amžių amžius, amen.
Naujoji valdžia, mat, pri

pažįsta darbininkams jų tei
ses, ponuliams nebeduoda ga
lios darbininkus valdyti.

Konferencija įvyko sausio 
12-tą. 25 St. Marks Place,

Pagelbėkite Mums 
Didžiam Darbe

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyriaus 
paskuti n isw koncertas - balius 
įvyks jau šio sekmadienio po
pietį, sausio 19-tą, Ukrainian 
National Home, 218 'Grand St., 
Brooklyne.

Svarbu, kad visi Brooklyno 
lietuviai apie tai žinotų, galėtų 
dalyvauti. Laisvės spaustuvėje 
randasi atspausdinti lapeliai, 
bet ten pasilikę lapeliai nieko 
nepakviečia. Draugijų nariai ir 
visi talkininkai Lietuvai pagal
bos teikime prašomi pribūti į 
talkąjr šiam paskutiniam mūsų 
žygiui sėkmingai užbaigti.

Baliaus pelnas skiriamas 
Lietuvos paramai.

[Jrooklyno Skyrius.

Dar Apie LDS 1-mos 
Kuopos Baliu

Korespondento aprašyme 
baliaus, tilpusiame sausio 15- 
tos laidoje, greta atžymė.jimo 
gaspadmių, buvo pasakyta ir 
sekamas: S..Petkienė pagelbė
jo gaspadinėms ir vėliau pa
tarnavo susėdusioms prie sta
lų. ši korespondencijos dalis 
likosi pražiūrėta pas mus.

Viktorija Balkus paaukavo 
keksą. Dėkojame už auką. At
siprašome už praleidimą.

tai turime daug 
ystyti, bet uau- 
abai pigūs, t

kalauskas,’ J. Kaulinis, V. 
Tauras, J. Kairys, R. E. Miža
rai, J. Siurba, J. Andrušaitis, 
V. Skuodis, A. Malin, J. Kaza
kevičius, .J. Balaika, V. Kaz
lauskas, A. Adeikis, T. Lisa- 
jus. M. Sapiega, J. Razevičius, 
M. Merk.

Per Oną Pranckaitis i 
Malinauską $13. Aukojo:

J. Laurinaitis $2.
Po $1 : F. Krunglis, 

L Levanienė,
daitis, M. Misevičienė,

Ormanas, O. 
A. Malinauskas,

mažai. DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6808 
221 South 4th Street

Zmitraites Viešėjo
New Yorke

Bronė ir Viktorija Zmitrai
tes iš Johnson City (Bingham
ton), N. Yt> buvo atvykusios 
į New Yorką keliom dienom lyg 
ir atostogos, kviečiamos vieš
niose pas žymią kitatautę, kuriai 
lankantis Zmitraičių gražinimo 
salone jos susidraugavo.

Ta proga viešimos iš New 
Yorko buvo atvykusios į mū
siški knygos sukakties minėji
mą praeitą sekmadienį ir apdo
vanojo LLD knygų fondą. JI.

Frank Balch i, 25 motų, ta
po užmuštas ir keturi kiti su
žeisti jų mašinai atsimušus Į 
stulpą ant Little Neck Park
way, prie Little Neck L. I.

k u išvežti, negauname karų.
Tonas yra du tūkstančiai 

svarų. Farmcrys gauna tiktai 
aštuntą dalį mūsų mokamos 
mokesties. Gauna u z visų me
tų darbą. Jis turi įdirbti; Įtręš
ti žemę; pirkti, sodinti daig.us; 
laistyti, ravėti, purkšti apsau
gai nuo gyvių ir ligų, o dabar 
švariausia nuvalyti ir išvežti.

Perdaug kopūsto ir viso 
maisto vidurio išvalgoma pa
kelyje. O kada nors, įsivedus 
geresnę sistemą, kai maisto 
produktai eis tiesiai nuo 
mintojo pas vartotoją, 
šiem abiejiem geriau.

duol i ngumo, paskaita
skaitytojo-kalbėtojo skaitoma, 
dar pridedant vieną kitą pasta
bą greta skaitomojo rašto, išė
jo labai gyva ir įdomi. Mat, 
paskaitos sėkmingumas daug 
priklauso ir nuo to, kas ir kaip

■ ją skaito.
Daina ir Muzika Taipyi 

Sveikino Kny^ą ir 
Mus Linksni in o.

Mūsų menininkai irgi įdėjo 
didelį šėrą į lietuviškosios kny
gos 400 
mą.

Aido 
Jurgio 
programą su mūsų šalies ir Lie- 

’ tu vos himnais, taipgi sudainavo 
į kelias lietuvių liaudies dainas, 
Į o publikos prašomas — dar pri- 

i jiems sekmin- 
i gal, nors jų vadas, sakoma, tuo 
tarpu buvęs rūpestyje—ne apie 

' choro galimybes tinkamai su
dainuoti, tam jįs chorą gerai 

i paruošia praktikose. Rūpestis

metų sukakties minėj i-

ant $36
gaudavo 
ir jo iš-
C h aries
pametęs, fjgj0 Dainavosi

LPTK Prašo Talkos

van as,

A. Valandos: i <’2ry*,e( 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

K. Le- 
Ru- 
Ku-

Choras, vadovaujamas
Kazakevičiaus, pradėjo

Lietuvai Pagalbos Teikimo buvusi apie 
Komiteto drabužių ceptre, 417 pasibeldusį 
Lorimer St.,

nevičius, J.
Pranckaitis, 
A. Navitskas.

Per Vorą Bunkionę ir Frank 
Reinhardt surinkta $57.50. 
Aukojo:

G. Sutkus ir P. Kapickas 
po $10.

Bronė ii* Viktorija Zmitrai- 
tės ir D. M. šolomskas po $5.

V. O. Žilinskai, V. Čepulis, 
A. Skirmantai, L. šilerienė po

Po $1 : A. Glaubičius, V. 
Glaubičius, Pakštienė, Thom- 
sonai. S. Naudžius, Zikevičjai, 
Dilbienė, A. Skairus, B. Ma- 
kutėnienė. Z. Mozuraitis, W. 
Baltrušaitis, T. Tuodovisonie- 
nė, O. Paponis, J. Bimba, C.‘ 
Benderis, C. Yuknys, P. Gra-

’pasibeldusį pas juos į duris!
atsirado darbo, kaip tik tho laiku, kada Kazako-1

Dirbs šio penktadienio vakarą,! viciui 
17-ta. Prašo visus ateiti 
ką.

surinkta $49.88.

ga
bus

Supimas už Dyką
Didlaivis America praeitą 

pirmadienį atpaukė iš Angli
jos į New Yorko portą virš 
dvi ir pusę dienos pavėlavęs. 
Tūkstantis su virš jo keleivių 
atvyko labai linksmi. Jie gavę 
visus patarnavimus per ilges
ni laiką, negu buvo užmokėjo 
ir dar šauniai pasupti.'Ne dėl .dainas 
to pasupimo jie taip džiaugė
si, nors jį gavo visai už dy
ka. Jie 
tuo, kad nepasupo

’ —vilnys 
60 pėdų

džiaugėsi

siekusios

labiausiu, 
po apači t 
po 5.0 ik:

viršininkas

ant juru

pribūna
bent ko-

reikėjo išeiti su choru. |
tai- Kadangi menininkai yra disci

plinuoti žmonės, jisai išėjo su 
choru, o žmona ligosi laukti sve- 

'. čio.
Grįžtant prie programos —
Vyturėlis, orkestrą, vadovau-

i jama židžiūno-Sidney, 
kelis numerius švelnios

' kos. Suzanna Kazokytė,
binanti orkestroje, 
daina solo vienoje 
skambinamų dainų.

Aido Choro Merginų Sekste- kaila, Joneliūnas, J. Kalvaitis, 
'tas, su Alice Stasiūnaite prie,B. Domsey, O. Rainardt, Ka- 
piano, sudainavo kelias liaudies i marauskas, Kazakevičiai, Po- 

i į deris, J. Laukaitis, Kavaliaus-
Lillian Bastytė irgi sudaina-i kas, J. Ui, Petrikienė, Pužaus

ko kelias dainas. ' kas, Nagulevičiutė. V. Karlo-
Lilija, jaunutė solistė, jautu-'nas, J. Vitkūnas, P. Višniai/s-

i gražų rinkinį lietuviškų dai- kas, N. Zeakas,
;ų. Seksteto jaunuolės taipgi
•) i -a t u rt ė j u s i os dainomis
•lirmo pasirodymo. Ne veltui tošį K.
mergaitės atbėga į Aido Choro $5.
praktikas anksčiausia. Tą eks-
ra pusvalandį ar valandą jos
nokinusi naujų dainų, kad jO- 
nis įnešti ką'naujo į mūsų pra
mogas.

Aido Vyrų Choras,, vado-į lėnas, L. špokas, 
vaujamas Roberto Feiferio

se ima $5.

A ti

I’.

Liepų
G. Diržuvaitis, G. Wareson, 

ir N. Venta, Urbonas po

J. I.itvinskas, Kuko- 
žurinskas, S. Grisi 

skani- Skubiiskas, Al. žurinskas, 
išstojo su j Petrauskas, Kuraitis. Taras, 
orkestrus i Urbonas, Steponavičius, Ru- 

jšinskienė, Venskunaitė, J. Mi-

muzi-
Po $1 : 

n is,

SVIESTAS TURĖS BŪTI
PIGESNIS

šeimininkių u ž s i s pyrimas 
nepirkti perkainuoto sviesto 
pagelbėjo jį šiek tiek pasukti 
atgal iš dausų link žemes, bet 
dar ne ganėtinai. Kelios kom- 
paniškų krautuvių firmos pa
skelbė pardavinėsianČios jau 
po 70 centų svarą, viena fir- 

į ma paskelbė parduosianti po 
' 69c.

šios kainos būtų tiktai cen
tu ir dviemis aukščiau buvu
sių paskiausių lubinių ir 11 ir 
19 rrmtu daugiau buvusiu lu- V • » C. •

įbinių kainų pirm paskiausio 
OPA leidimo pakelti po 10 
centu švara. Paskiausias OPA 
leidimas šokdinti aukštyn kai
nas anaiptol nepasotino pelna- 
grobių. Juodojo turgaus kai
nos buvo iššokusios iki $1 už 

o visiškai panaikinus 
spalių 10-tą, nekontro

liuotos kainos buvo pašoku
sios iki $1.04 turguose ir dar 
aukščiau tūlose susiedijose.

Šeimininkės, vienos savo su
sipratimu, . o didžiuma neišga
lėdamos tokiomis kainomis 
pirkti, privertė kainas pama
žu leistis žemyn.

MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
svarų bonkose.

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

Laisvės Adm.

PRANEŠIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo metinis 
svarbus susirinkimas jvyks šį ket
virtadienį, sausio 16-tą, 8 vai. vaka
ro, 419 Lorimor St., Brooklyne. Kvie
čiame ir no nares . ... Valdyba.

(12-13)

P. OPA,

A Bimba.
Per Mary Wilson ir Antąną 

nuo Balčiūną $37.30. Aukojo:
Depsas, A. Bepirštis po

MilenRevičius, V. Bun- 
J. Purvenas, A. Balčiū-

M an n i n g 
sako, kad jam nebuvę teko 
įbėgti į tokias vilnis visu jo 
tarnybos laikotarpiu 
—per 34 metus.

, Kiti laivai taipgi 
pavėlavę. Turėjusieji
kių greitų planų atvykstantieji ;
ir jų laukiantieji apsivylę, kad stipriai ir, kaip paprastai, mū- 
vilnys nuplovė jų visus planus, sų publikos šiltai įvertintas,

LEGAL NOTICE
SUPREME COURT
OF THE STATE OF NEW YORK, 
NASSAU COUNTY.
ANIELE SALASEVICUITE ŠILEIKA, 
Plaintiff against
JONAS ŠILEIKA, Defendant, 
(ACTION TO ANNULL MARRIAGE: 
TRIAL DESIRED IN NASSAU COUNTY) 
TO THE ABOVE NAMED DEFENDANT:

YOU ARE HEREBY SUMMONED to 
answer the complaint in this action and to 
serve a copy of your answer, or. if the 
complaint is not served with th's summons, 
to serve a notice of appearance, on the 
Plaintiff’s Attorney within twenty (20) days 
after the service of this summons, exclusive 
of the day of service; and in caset of your 
failure to appear, or answer. Judgement will 

.be taken against you by default, for the 
relief demanded in the complaint. Dated 
October 1st, 1916.

MAXWELL V. LOVINS 
Attorney for Plaintiff 
Office & P. O. Address 
50 Court Street. Brooklyn 

York.

Sy

City of New 
TO JONAS ŠILEIKA:

The foregrointr summons is 
you by publication, pursuant 
of Hon. Cortland A. Johnson, 
the Supreme Court of the State of New 
York, dated the 13th day of December, 1945 
and filed with the complaint on Decemlier 
13th, 1946, in the office of the Clerk of 
Nassau County-at County Court House. 
Mineola, New York.
Dated December 16th, 1946.

MAXWELL V LOVINS
, Attorney for Plaintiff

Court Street, Brooklyn 
City of New York.

served
to an
a Justice of

upon 
order

60

šiltai
1 užbaigė’ programą.

Mūsų Aidas su savo grupė
mis, taipgi jaunas, bet greit 

į pašokęs į. senio laipsnį Vyturė
lis, tapo nepavaduojamais fak
toriais mūsų gyvenime.

Sylvija Pužauskaitė akom
panavo Aido Chorui, Bastytei 
ir Aido Vyrų Chorui.

Atidaromąjį žodį, beje, pa
sakė Fva Mizarienė, pirminin
ku pakviesdama Antaną Bim
bą, Lietuvių Literatūros Drątn 
gijos pirmininką.

Programos pertraukoje. A. 
Bimba atsišaudė į susirinku
sius šį pirmosios knygos minė
jimą atžymėti su parama dau
giausiai nusipelniusiai Ameri
kos lietuviuose knygų leidime 
Lietuvių Literatūros Draugija,. 
Taipgi prašė narius pasimoky
ti duokles į draugiją tuojau, o 
visus, 
įstoti 

j aukų

K. 
k u s, 
nas po $2.

Po $1 : A. Mureika, A. Ve
lička, K. Balčiūnas, V. Miku- 

Raud orios
Armijos veteranas, N. Kisie
lius, P. Bieliauskas, P. Rainys, 
J. Balčiūnas, S. Vilkas, S. 
Ūsaitis, A. Kulakauskas, J. 
Žilinskas, A .Šidlauskaitė po 
50c.

Per E. Vitart ir P. BabarsT- 
ką $31.85. Aukojo:

W. Lukmin, S. Sasna po $5.
A. Giedra $2.
Po $1 : F. Repšys, J. Kai- 

ryą, A. Bagdonas, J. Jotautai- 
tė, J. Juška, 
Venskunas,
Mažilienė, K. Jankaitis, K. šo- 
lomskienė, B. Litvinas, M. Ku- 

' likas, J. Kruminas, L. Stankus, 
Į F. Bepirštis, R. Feiferis, P. 
Babarskas, E. Vitartienė, Bill 
Malin.

Viso 
komis, 
taipgi
stambiomis 
ros-knygų leidimui suaukota 
$264.48. Padengus šio susirin
kimo lėšas, pirmos knygos mi
nėjimas bus suteikęs dar ge
roką saują dolerinių, seka
moms knygoms leisti/

A. Merkis, V.
V. Paukštys, F.

su smulkesnėmis au- 
kurios neužrašineta, 
nepadavusi^ vardo 

aukomis literatu-

dar neprisirašiusius, 
Tad ir buvo parink-a 

šio susirinkimo lėšoms 
j padengti ir knygų leidimui.

Bernice Shaw, 32 m., nuvež
ta į Bellevue, po atradimo ap
sinuodijus miegui tabletėlė- 
mis jos kambaryje, 309 W. 
57th St., New Yorke.

DIENRAŠČIO LAISVĖS
Prenumerata 

Jungtinėse Valstijose ' 
$7.00 Metams 

$3.75 Pusei Metų 
Kanadoj ir Pietų Amerikos 
Valstybėse $8 Metams ir 

$4.00 Pusei Metų 
Europoje ir Kituose Toli
muose Kraštuose $9.00 Me

tams; $4.50 Pusei Metų

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų lopkoutų 
ir ovorkoutų 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 pirksi te dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

Notice is hereby given that Betty 
Lou Underwear Company, Inc., of 
Brooklyn, N. Y., has registered its 
trade-mark “Betty Lou” with the 
Secretary of State of Now 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 he used on foods.

BROOKLYNO ’ LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES V1GŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Peter Kapiskas

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. RVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTf APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612'• . 6

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių jr 

kitokių Daiktų
DEAN

PATRICIA
. . $2475

CAMBIUDOE
Uhw«ii . . . .

UATMCf

I ROBERT LIPTON, Jeweler
E 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
U TftL ST. (Art! Grxtwn Ar-»4 attiars iT&karaU.




