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Mr. Churchill reikalauja 
“Apvienytos Europos” prieš 
Sovietų Sąjungą. Mr. John E. 
Dulles reikalauja taip pat 
'“let’s get together” j vakarų 
bloką prieš Sovietus.

Kaip visi demagogai karo 
ruošimą pridengia “taikos rei
kalais,” taip ir jie sako. Hit
leris pavergė Austriją, Čecho- 
slovakiją taip pat “taikos iš-1 
gelbėjimui.” Jis karą pradėjo 
prieš Lenkiją, Belgiją, Norve
giją, Holandiją ir Sovietų Są- | 
jungą taip pat “taiką gelbė- ! 
damas.”

j No. 19

sudarė 
kabinetą, 

spaudos

Paryžius. — Pranešama, 
kad francūzu 'kariuomenė 
atėmė iš Viet Namo patri- 
jotų vietas už 10 mylių nuo

Pauliui Ra-1 to krašto sost. Hanoi.—Viet- 
1 namiečiai pirmiau buvo ap
gulę Hanoi, bet francūzai
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Sausra Nudžiovino Derlinguosius 
Ukrainos Laukus- Bet Derliai 

[Kitur Išgelbėjo Žmones nuo Bado
Maskva. — Sovietų šalis 

praeitą vasarą skaudžiau 
nukentėjo nuo sausros, ne
gu bet kada per paskutinius 
50 metų, kaip pranešė vals
tybinė planavimo komisija. 
Sausra pietinėje Sovietų 

i Sąjungos dalyj nudžiovino 
• didesnius laukų plotus, ne- 
; gu 1921 ar 1891 metais. Bet 
j geri derliai Sibire išgelbėjo 
žmones nuo bado.

Sovietinė valstybinio pla-

Trumpa atmintis karo orga
nizatorių! Kaip tai jie grei
tai pamiršo, kokio galo susi
laukė Mussolinis, Hitleris, 
Gocbbelsas, Goeringas ir daug 
kitų žmonijos priešų. Jeigu 
laikiniai nuo kilpos išsisuko 
Japonijos imperatorius, tai dari 
per anksti iš to daryti išva-! 
das, kad ir naujo karo orga- Į 
nizatoriai ir kurstytojai to su-; 
silauktų. Liaudis visame pa-; 
šaulyje karo nenori. Liaudis ■ 
būtų rūsti prieš tuos, kas jį j 
išplėstų iš Chinijos, Indo-Chi- į navimo komisija sako: 
nu, 
karų

Graikijos ir Indonezijos , “Nuo ankstybo pavasario 
į visasvietinį. ! prasidėjusi Moldavijoj sau-

★ ★ * sra greitai apėmė pietiniai-
amerikiečių okupuotos vakarines Ukrainos sritis 

ir visas juodžemio ruožto 
provincijas, taip pat ir šiau
rines Ukrainos gubernijas” 
— beveik 1,000 mylių ilgio

Vokietijos zonos' atėjo žinios, 
kad tai veikiančių nacių yra 
obalsis peržiūrėti Lenkijos va
karines sienas, kitais žodžiais, 
atstumti Lenkiją 
upės i rytus.

To reikalauja ir naujas vo-! 
kiškas Hitleris 
macher. Už tai 
Byrnes rugsėjo 
te.

Bet Lenkijos 
jungos vyriausybės skaito, kad 
ta siena buvo nustatyta Pots-, 
d amo konferencijoj ir ten ji 
pasiliks, nepaisant, ar tas kam j 
patinka ar ne, nes tos terito- i 
rijos istoriniai yra slavų že
mės, kurias vokiečiai buvo pa
vergę.

Bet vakariniame Sibire, 
Kazachstane ir Altajų kal
nų apygardose derlius buvo 
pusantro karto iki dviejų 
kartų su viršum geresnis, 
negu paprastai. Be to, So
vietai vykdė griežtą maisto 
taupymo planą. Tokiu būdu 
ir išvengta bado plačiose, 
sausros nudžiovintose srity
se. ;

Drėgmei taupyti laukuo
se įsakyta tinkamai aptver
ti šios žiemos sniegą. Sovie
tų vyriausybė ragina darbi
ninkus pasmarkinti' trakto
rių, kombainų ir kitų žem
dirbystės mašinų statymą. 
To reikia, kad galima būtų 
aukščiau pakelti šiemetinį 
derliu, v

Paryžius.— Francijos sei
mas vienbalsidi (apart 60 
.susilaikiusių atstovų) pa
reiškė pasitikėjimą socialis
tui premjerui 
madierui.

Ramadier; jau 
naują ministrų 
kuriame, pagal 
pranešimus, bus 7 socialis
tai, 4 komunistai, 4 katali
kai respublikiečiai, 4 radi
kalai ir 2 politiniai nepri- 
klausomingi.

cūzū premjeras ' Ramadier 
žadėjo Viet Namui nepri
klausomybę Francijos vals
tybės rėmuose ateityj, bet 
dabar, girdi, francūzai “tu
rį gintis.”

nuo Oderio . , .. . _ vplotą iki Volgos upes zemu- 
| tinės tėkmės.

O tai derlingiausias So
vietų Sąjungos ruožtas, 

■; kuomet nestinga lietaus.

Maskva. — Pernai Sovie
tuose trimis milionais pa
daugėjo fabrikines pramo
nės darbininkų skaičius, ly
ginti su 1945 metais.

— Dr. Schu- i 
kalbąjo ir Mr.
6 d. Stuttpar- j

. r. 1 . r. . 4- Amerika Neišduos Sovietams K. Alekse
jevo, Kuris Apvogė Sovietinę Įstaigą Mek

sikoje ir Perbėgo Į Jungtines Valsti jas

Maskva Užtikrina Laisvę 
Korespondentams Keturių 
Didžiųjų Konferencijoj

Washington.—Sovietų vy-i _ ;__ ~___
riausybė duoda užsieni-1 tų Sąjungoj pagaminta 
niams k o r espondentams 
pilną laisvę be cenzūros ra
šyti iš ateinančios Keturių 
Didžiųjų konferencijos Ma
skvoj, kaip sako Amerikos 
valstybės departmentas. Bet 
dar nežinia, ar tiem kores
pondentam bus leista per 
sovietinį radiją skleist savo 
pranešimus.

Jungtinių Valstijų, Angli- 
jos, 
užsieninių ministrų konfe
rencija Maskvęje prasidės 
kovo 10 d. Jie svarstys pla
nus dėlei taikos sutarčių su 
Vokietija ir Austrija.

Pakilo Kasdieniniu Reikmenųv *-

Gamyba Sovietuose: Gerai- 
Veikė ir Sunkioji Pramonė

Maskva. — Pernai Sovie-

nuošimčių daugiau kasdie
ninio vartojimo daiktu, ne-j 
gu 1945 -metais. Be to, ke
turios didžiosios pamatinės 
pramonės viršijo planuotus 
dirbinių kiekius, atbilda
mos darbą šitokiais nuošim
čiais: Anglies pramonė 105 
nuoš., žibalo pramonė 103 
iki 105 nuošimčiais; chemi
kalų pramonė 105 nuoš. ir 

Sovietų ir Francijos elektrinės mašinerijos pra-

Ga. Studentai Pakorė 
Neva Gubernatoriaus 
Talmadge Pavidalą

‘Heil, fryrmanl’ Šaukė Studentai, 
Taikydami Nacišką Sveikinimą 
Kukluksiniam c Gubernatoriui ‘
Atlanta, Ga. — 2,500 stu- balsiai buvo: “šalin dikta- 

dentų čia demonstravo prie, turą!” “Mums reikia kons- 
Georgijos valstijos valdžios' titucinės valdžios!” 
rūmu ir reikalavo, kad ku- 
kluksas Hermanas Tal
madge apleistų gubernator. 
rūmus. Studentai iš

Demonstrantai reikalavo, 
kad Talmadge išeitų ir jiem 
pasirodytų. Jis buvo žadėjęs 

še- i priimti studentų delegaciją, 
šių kolegijų ir vienos vidų- bet paskui pabūgo ir atšau-
rinės mokyklos protestavo, kė pasižadėjimą. Studentai^ 
kad Talmadge per prievartą per radiją atsišaukė į de- 
užėmė gubernatoriaus vie- monstrantus, kad tvarkiai- , 
tą. • protesuotų. Jie sakė, pasaų-

Demonstrantai pagamino lio akys atkreiptos į šią 
Hermano Talmadge’iaus pa- Georgijos žmonių kovą dėl 

demokratijos. Kartu studen- . 
tai išleido atsišaukimą į 
valstijos piliečius: “Drąsiai 
ir viešai pareikškite savo 
jausmus šiame rimtame kri- 
zyje!”

Washington. — Sovietų 
ambasada Wash ingtone 

Generolas Chiang Kai-she- į prašė Jurigtines Valstijas 
kas iy vėl. “užsimanė taikos” : išduot Kirilą Aleksejevą, 
su komunistais. Tai jau sena. buvusį tarnautoją Sovietų 
vilko giesmė. Kada jam tik , prekybos įstaigos ^Leksikoj, 
nesiseka fronte, tai jis prašo Jisai apvogė tą įstaigą ir 
taikos, kaip f” 
jėgas, pasidaro i 
fronte, tai vėl į kelias savaites 
imasi išnaikinti komunistus.

Chinijos komunistai ir degini » i 
mokratai atmetė šį jo pasiūl^ JSlniSugC KSHflldStUO- 
mą. Jie sutinka pertraukti mū- •
sius tik tada, jeigu generolas (U, JCI Dilti] VCIK LlZglll“ 
Chiang Kai-shekas atitrauks »» T> 1 •
savo armija j tas pozici jas, i (g Negr3HlS DSlSUOtl 
kur ji buvo 13 d. sausio, 1946 
m., kada, generolui Marshal- 
lui tarpininkaujant, buvo pasi
rašyta pertaika.

tik pergrupuoja perbėgo į Jungtines Valsti-
► galingesnis jas, sa^0 sovietinė ambasa-

da. Iš Meksikos jis pabėgo

Atlanta, Georgia. — Her- 
I manas Talmadge, užgrobęs 
gubernatoriaus vietą, paju-

Indijoj anglų policija pra-; to žmonių pasipriešinimus 
dėjo masinį užpuolimą ant Ko- jam. Taigi jis neva pasisiū- 
munistų Partijos įstaigų. Iš , lė pasitraukti i^ gubernato- 
visko matosi, kad britai “de- rystės, bet su tokia sąlyga: 
mokratai,”'kurie taip bjauriai 
išnaudoja Indijos žmones, no
ri į požemį pavalyti komunis
tinį judėjimą.

Anglijos komunistų vadas 
Palme Dutt užklausė Indijos 
kongreso vadą J. Nehru, ką 
jis žino apie tuos užpuolimus. 
Nehru jam atsakė, kad Indi
jos vidaus valdžia nieko ne
turi su tais užpuolimais, kad 
tai yra anglų policijos darbas. 
Tokią britai “demokratiją” 
pripažįsta. Tokios jie nori ir 
Lenkijoj, kada siunčia proto* 
tų notas prieš liaudies vy
riausybę.

Po pasitraukimo jis, girdi, 
kandidatuotų pilietiniuose 
rinkimuose į gubernatorius, 
jeigu būtų negrams griežtai 
uždrausta dalyvauti nomi
nacijų balsavimuose ir jei
gu būtų aprėžtas negrų 
balsavimas pačiuose guber
natoriaus rinkimuose.

Suims dar 8 Vengrijos 
Respublikos Priešus

Budapest, Vengrija. —
* ★ j Vengrų seimas nubalsavo

pasiuntė Tarybų atimti parlamentinę nelie- 
ityfonių seimo 

narių, vadinamos “mažųjų 
savininkų” partijos atstovų. 
Taigi tie aštuoni galės būti 
areštuoti. Jie kaltinami už 
sąmokslą nuverst Vengrijos 
respubliką.

Anglija
Sąjungai notą ir protestą prieš ! čiamybę iŠ aš 
Pravdoj paskelbimą, kad An- i 
glija nesiskaito su jos ir So
vietų Sąjungos draugiškumo ir 
bendradarbiavimo sutartimi 
nuo 1942 metų,

Nėra* pasaulyje anti-sovieti-
V > (Tąsa 5-me pusi.)

Yokohama', Japonija.
Talkininkų 'teismas nuteisė 
japoną Morizo Shin j o 28 
metams į sunkiųjų darbų 
kalėjimą. Shinjo, būdamas 
stovyklos sargu, kankine 
karinius belaisvius.

tik po to, kai Sovieįų val
džią įsakė jam grįžt į Mas
kvą, kur jis būtų teisiamas 
kaip vagis.

Amerikos valstybės de- 
partmentas atmetė Sovietų 
prašymą išduot Aleksejevą 
deportavimui į Sovietų Są
jungą. - Valstybės depart
ment narys Ll, E. Thomp- 
sonas sakė, jog nėra sutar
ties tarp šios šalies ir Sovie
tų Sąjungos dėl vieno kraš
to piliečių išdavimo kitam. 
Todėl Amerika negali So
vietam išduot Aleksejevą. 
Thompsonas dar pastebėjo, 
kad net prezidentas negalė
tu išduot Sovietam Alekse
jevą be tokios sutarties ar
ba be kongreso išleisto įsta
tymo. ; . ‘

(Dabar Aleksejevas per iiBirkU11JUU p111“ 1UCV4, 
savo advokatą deklafrnuoja; “Jis.buvo persekiojamas 
prieš Sovietus.)

monė 106 nuoš.
k

Geležinių vmetalų planas 
įvykdytas 99 nuošimčiais ir 
puse, o negeležinių metalų 
99 nuošimčiais, kaip oficia
liai raportuota.

London. — Anglija veda 
derybas su Danija del pre
kybos sutarties. ,

ORAS. — Bus šilčiau.

komunistų vadai gailisi
NETEKĘ CHAS. KRUMBEINO
New York. — Amerikos ■ ras ir už komunistinę veik- 

Komunistų Partijos Na- lą; vieną kartą jis už tai 
cionalis Komitetas išleido | buvo nuteistas 6 mėnesius 

(gilaus ąpgailestavimo pa- j kalėti, o kitą kartą — 18 
reiškimą dėl partijos iždi- mėnesių, bet-dėl to jis ne- 
ninko Charles Krumbeino į sudvejojo, 
mirties. Komitetas sako:/

“Jis buvo didis liaudies 
sūnus, drąsus kovotojas, ga- i 
bus organizatorius. Charles 
Krumbein buvo pasišventęs 
draugas, kuris kiekvieną 
darbo valandą paaukojo 
mūsų partijai nuo pat -jos

i įsikūrimo pirm 28 metų.

“Jis turėjo šiltas žmoniš
kumo ypatybes, laikėsi tei- 

; sybės, vadovavosi teisingu
mo jausmu ir buvo draugiš
kas; todėl mes jį mylėjome; 
pamilo Jį ir visi, kurie tik 
jį pažino.
'‘Partijos centro ir valsti

jos komitetai nuleidžia že
myn savo vėliavas, reikšda
mi liūdną pagarbą šiam mi- 

. ir kalinamas už savo pažiū-- rūsiam mūsų draugui.”

I vidalą iškamšą ir pakorė 
po Tomo Watsono paminklo 
ranka. Čia jie prisegė ir 
svastikinę nacių vėliavą. 
Tai buvo vėliava, kurią vie
nas studentas karo vetera
nas parsivežė iš Vokietijos. __________

Demortstruodami, studen- i
tai gyvu žodžiu ir plakatais! New Orleans, La. — Per 
su panieka, naciškai sveiki- i operaciją atmestam fašisti
ne neva gubernatorių Her- niam senatoriui Theodorui 
maną Talmadge’ių: “Heil. Bilbui čia išpjaustyta iš 
Herman!” Kiti studentu c- burnos vėžio skauduliai.

*■

Lenkijos Valdžia Ketina Pasigailėti Ty 
Naminių Priešų, Kurie Pasitaisys ir 

Dirbs Savo Šalies Atstatymui
rė, kad Churchillas ir buvęs 
Amerikos valstybės sekime to
rius James,Byrnes “nuolai
dai! ja užpuolikiškiems Vo- 
kiet. elementams” ir tuo 
būdu stato pavojun Lenki
jos poziciją. — Mikolaiči- 
kas, suprantama, nebūsiąs 
priimtas į naująją Lenkijos 
valdžia, v

Repiiblikonai Perša, kad Atskiri Jungt. Tautų Kraštai 
Paskelbtų Karą Atomines Sutarties Laužytojams

Lake Success, N. Y. —: duoda veto-atmetimo įteigę 
Republikonų politikas John I kiekvienam nuolatin. Sau-
Foster Dulles su savo ben
drais sugalvojo pakeist vie
ną posmą amerikiniame Ba- 
rucho plane dėl atominės jė
gos pažabojimo ^pasaulyje.

Barucho planas sako: Kai 
Jungtinių Tautų Saugumo' 
Tarybos dauguma skirs bet 
kuriam kraštui bausmę už 
atominės sutarties laužymą, 
tas kraštas negalės bausmę 
atmesti-vetuoti.

Sovietai,, priešinasi šiam 
posmui..' jie nurodo, kad 
Jungtinių - Tautų čarteris

gurno Taryb. nariui—Ame
rikai, Sovietams, Anglijai, 
Francijai ir Chinijai. Sovie
tai sako, jog atimti veto a- 
tominiame klausime, tai 
reikštų draskyti Jungt 
Tautų čarterį.

Wall • Stryto advokatas 
■ i Dulles mėgina apeiti šį 

! Jiingt. Tautų čarterio punk
tą ir nuraminti Sovietų pa
sipriešinimą. Jis todėl siūlo 
štai ką:

Ne Saugumo Taryba, bet 
tarptąutinę atominių ins
pekcijų įstaiga praneš, kad

tam tikra šalis rimtai sulau
žė atominę sutartį ir todėl 
turi būti tinkamai nubaus
ta. Tada Jungtinių Tautų 
kraštai, “pavieniai” veikda
mi, galės paskelbt karą nu
sikaltusiai šaliai, nelau
kiant, kol pati Saugumo Ta
pyba pradės spręsti žygius 
prieš tą šalį.

Dulles tvirtina, kad šis jo 
sumanymas nereikalauja 
pakeist Jungtinių Tautų 
čarterį, kas liečia penkių di
džiųjų valstybių veto teisę. 
Čia, girdi, būtų panaudotas 
51-mas čarterio skyrius. Tai 
skyrius, J<uris sako, jog ir

Varšava. — Jokūbas Her
manas, vienas iš laimėjusio 
rinkimus demokratinių par
tijų bloko vadų, sa
kė: Jeigu fašistiniai tero
ristai liausis kovoję prieš 
valdžią, jeigu pasižadės pa
dėti valdžiai atstatyti šalį, 
tai valdžia pasigailės jų, 
kiek tik galima. Tokiame 
atsitikime valdžia pasigailė
tu ir Mikolaičiko su vadina
mais jo “valstiečiais”, kurie 
palaikė ryšius su teroris
tais, žudžiusiais valdininkus 
ir kitus demokratinius žmo
nes. t

Hermanas nurodė, jog 
St. Mikolaičikas ne tik drą
sino teroristus, bet siūlė su
grąžint Vokietijai tūlas va
karines Lenkijęs žemes,1 rėš štai' po kiek atstovų: 
kurias Krymo ir Potsdamo Demokratinių (valdiškųjų) 
konferencijos pripažino len- partijų blokas 383; Miko- 
kam. Bermanas taipgi įta-; laičiko “valstiečių” partija

'27, Darbo Partija 17, Nau
jojo Išlaisvinimo — Valstie
čių Partija 13; katalikų 3, 

; nepriklausomųjų 1. Viso y- 
ra 444 nariai. Teigiama,

. . . T 1_ i kad socialistas Osubka-Mo-. 
pavieniai Jungtinių Tautų; rawskį bus įr naujosios 
nariai turi^ teisę atremt , vaidžiOs premjeras, 
ginkluotą užpuoliką. ,0 Dul- ; ____
les su savo bendrais aiškina. I * i • • • n 1-
kad atominės sutarties lau AfiglHl £1311031 rUOlC 
žytoją jau “galima laikyti | n poh,::nhic 
ginkluotu užpuoliku.” Su DlirmOS rStriJOtUS 
Dullesu sutinka ‘Baruchas. --------
atominio Amerikos plano I Rangoon, Burma. — Ang- 
paruošėjas, ir republikonai I lų policija ir kariuomenė su 
užsieninių reikalų special's- , ašarinėmis bofnbomis ir ki-. 
tai. , * i tais ginklais puolė apie 1,-

Komercinė spauda numa-! 000 demonstruojančių Bur
to, kad Sovietai atmes šį' mos patrįjotų. Demonsrtan- 
pasiūlymą ir palaikys jį tik-jtai reikalavo Burmai nepri- 
tai bandymu užuolanka ap- ■ klausomybės nuo „Anglijos, 
eiti-Jungtinių Tautų čarte-1 Susikirtime sužeistą 50 iki

Kiek Įvairios Partijos 
Turės Atstovų Naujame

■ | Lenkijos Seime
I ‘ _________

Varšuva. — Galutinai ofi
cialiai apskaičiuota, kad 
naujai^ išrinktame Lenkijos 
seime įvairios partijos tu-

eiti-Jungtinių Tautų čarte-1 Susikirtime 
rį. . j 60 žmonių.
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.■T.4.M—a—I Brazilijos Lietuviai 
NudžiugoELLIOTT ROOSEVEI^O 

PASIKALBĖJIMAS SU 
STALINU

“Look” žurnale, išėjusia
me už š. m. vasario 4 d., 
telpa Elliotto Roosevelto pa
sikalbėjimas su ‘Stalinu.

Kaip žinia, Rooseveltas 
su savo žmona neseniai lan
kėsi Tarybų Sąjungoje ir 
ten, 1946 m. gruodžio 21 d. 
(Stalino 67-tą gimtadienį) 
buvo Stalino priimti ir su 
juo praleido apie porą va
landų. Su Rooseveltu buvo 
jo žmona; vertėju tarnavo 
žymusis Pavlovas.

“Look” žurnalas ši pasi
kalbėjimą copy righ fino ii’ 
dėl to mes negalime jo ci
tuoti, — kurie nori origi
naliai skaityti pasikalbėji
mą, teįsigyja patį žurnalą. 
Mes čia .tik savais žodžiais 
atpasakosime kai kuriuos* 
svarbesnius dalykus, Roo
sevelto pateiktus.

Pirmiausia: kaip Stalinas 
Juk buvo skelbta, 

net 
šėr
iau

Stalinas mano, kad Jung
tinės Valstijos, ir Tarybų 
Sąjunga gali draugiškai su
gyventi, nepaisant to fakto, 
kad pirmoji yi^a kapitalisti
nė o antroji socialistinė.

Jis mano, kad Jungtinių 
Tautų pasilaikymas ir pa
sekmingas gyvavimas vy
riausiai priklauso nuę to, 
kaip sugyyeris tarp savęs 
Jungtinės Valstijos, Tarybų 
Sąjunga ir Didžioji Britani
ja. Jei. jos draugiškai su
gyvens, tai ir Jungtinėse 
Tautose harmonija viešpa
taus.

Jis mano, kad didesnė

vyriausybės bendrai turėtų 
spręsti s Tolimųjų Rytų 
klausimus; abi šalys turėtų 
laikytis bendros politikos 
Chinijoj, Japonijoj ir kitur. 

,v Užklaustas, kaip Tarybų 
vyriausybė, žiūri į anglų ir 
amerikiečių politiką, — po
litiką, pagal kurią nėra 
ątnacinami vokiečiai — Vo
kietijoje, jis atsakė, jog Ta
rybų Sąjunga nealarmuoja 
dėl to, tačiau .nesmagiai žiū
ri, kuomet seniau patiekto
ji bendra programa 
gyveniman vykdoma.

Tokis, trumpai, to 
kalbėjimo turinys!
JEIGU BILBO/TAI 
KODĖL NE O’KONSKIS?!

Dienraštis Vilnis rašo:
“Mes .jau rašėm, kad du 

Wisconsino laikraščiai, Mil
waukee “Journal” ir Madisono 
“Capital Times” išstojo prieš 
kongresmaną O’Konski, kaipo 
netinkamą atstovauti Kongre
se dešimtą Wisconsino 
resinį distriktą.

'“Jei senatoriui Bilbo 
jamas kelias Senatan, 
O’Konskis įsileisti 
Butan? Tą išvadą priėjo “Ca
pital Times” ir su tuo pilnai 
sutinka Chicagos “Sun.”

“Tai jau trys stambūs ir 
įtakingi dienraščiai, gan kate
goriškoj formoj pasisakė prieš 
tą kongresmaną, kuris pamir
šo raportuot apie stambias sa
vo pajamų sumas ($28.285) 
1942, 1943 ir 1944 metais.

“Tokį kaltinimą jam pada
rė Wisconsino valstijos taksų 
departmentas.

“ ‘Chicago Sun’ dar pridu
ria, kad jam daroma kaltini
mas “naudojant federalius 
fondus apmokėjimui algų sa
vo laikraščio darbininkams, 
po tuo pretekstu, kad jie bu
vo jo, kaipo kongresmano, se
kretoriai.”

“Chicagos ‘Sun’ pataria 
Kongreso republikonams už
vesti tyrinėjimą prieš O’Kon- 
skį ir tuomi parodyt savo 'be
šališkumą.

“Jei demokratą Bilbo gali
ma tardyt ir priešintis jo bu
vimui Stenate, kodėl ta pati 
procedūra netiktų republiko- 
nui kongresmanui O’Konski?”

Aukos ir Pasveikinimai Lais
vės B-vės Suvažiavimui

Bridgeport, Conn.
“Gerb. Laisviečiai: ALD 

LD 63 kp. susirinkime nu
tarėm paaukoti arba pa- 

■ sveikinti Laisvės b-vės šėri- 
ninkų suvažiavimą su $7.00, 
nes kuopa pinigų neturi, tai 
nariai paaukavo sekamai: >

M. Mureikienė $1.50.
Po $1: A. Jocis, J. J. Moc- 

kaitis, A. Švėgžda, M. Va
latkienė, J. Yasiūnas.

P. Baranauskas, / 50c.
Draugiškai, A. Jocis.” •

Chicago, Ill.
“Draugai laisviečiai: Čia 

prisiuitčiu jums biskelį aukų 
kaipo sveikinimą Laisvės 
dalininkų suvažiavimui.

LDS 127 kp., $5.
Kuopos nariai — po $1: 

K. Batutis, A. Grigas, P. 
Juškienė. M. Bartninkienė, 
A. Chapas, W. Doren, J. K. 
Stalioraitis. Viso $12,

Draugiškai, J. K. S.” 
r Nuo pavienių asmenų 

organizacijų gavome seka
mai:

LDS 7 kuopa, Wilkes- 
Barre, Pa. (per Joną Zama- 
rą) $5.

LDS 26 kp., Bayonne^ N. 
J. (per A. Lukai tį), $5.

Kastancija Karlonienė, 
Maspeth, N. Y., $2.

St. Prenis, Ealjville, N.

nėra

generolui Peron’ui, sutiki
mą ir džiaugsmą lietuvių 
kolonijos, kad tapo nu
traukti diplomatiniai ryšiai 
su fašistais diplomatais se
nosios Lietuvos.” •

Be to, ta pati komisija, 
susidedanti iš žinomų Sao 
Paulo lietuviams nenuil
stančių demokratų veikė-' 
jų: Jeronimo Bubėno, Ja
cinto Mačiulaičio, Jono Pe
trausko, Juozo Ažuolionio, 
Bruno S 1 i v i n c k o, 
Jono Pranaičio ir 
Alfonso Kučinsko, taipgi tą 
pačią dieną aplankė ir ne
kurtas Sao Paulo dienraščių 
redakcijas pranešti, kad jau 
viena Pietų Amerikos val
stybė įvykdė Pietų Ameri
kos lietuvių troškimų dalį.

Sekančią dieną Sao Paulo 
pažangusis dienraštis “Ho- 
je” ir nepartinis kitas dien
raštis “Journal de Noticia” 
paskelbė netik Brazilijos 
lietuviams, bet visai Brazi
lijos, liaudžiai, kad Brazdi- . 
jos lietuviai džiaugiasi anti
fašistiniu Peron’o gestu. 
Tik gaila, kąd tuose laikraš
čiuose nesimatė, kad Brazi
lijos lietuviai ruošiasi to pa
ties prašyti ir pas Brazili
jos prezidentą generolą Du- 
trą, ypatingai, kai tarp 
Brazilijos lietuvių vyksta 
intensyvus parašų rinkimas 
ant prašymo tam tikslui.

J. Peroba.

1946 m. gruodžio mėnesio 
dienomis tarpe Sao Paulo 
lietuvių pasklydo žinia, kad 
Argentinos valdžia nutrau
kė diplomatinius ryšius su 
smetoninės Lietuvos diplo
matais. Tačiau gandas pasi
liko gandu. Bet štai: už sa
vaitės kitos atėjo į Sao Pau
lų Pietų Amerikos lietuvių 
organas “Darbas” 24-25 nr., 
kuriame, be kitko, Sao Pau
lo lietuviai taipgi randa, 
kad “Argentinos Respubli
kos vyriausybe nuo šio mė- 
sio > pradžios nepripažįsta 
Dr. Griaužinio “atstovauja
mos” Lietuvos.”

Kaip kiekvienas antifa
šistas lietuvis, taipgi sao- 
pauliškiai lietuviai tokiuo 
Argentinos pasielgimu nu
džiugo. Pirmučiausia, Pietų 
Amerikos lietuvių kongreso 
išrinktoji komisija sukvie
čia aktingesniuosius Sao 
Paulo lietuvius demokra
tus, išsirenka visi iš savo 
tarpo komisija, kuri sekan
čią dieną pilna džiaugsmo, 
vardu Brazilijos lietuvių 
demokratų, pasiunčia. Ar
gentinos ambasadoriui į 
Rio de Janeirą sekančią te
legramą: i

“Brazilijos demokratai 
lietuviai, per žemiau pasira
šiusią komisiją, kreipiasi į 
jus, aukštai gerbiamas am
basadoriau, kad perduotu- 
mėt Argentinos valdžiai ir

pasi-Į Laisvą ir Laimingą Gyvenimą!
Kaip ir tikėjomės, įvykę Lenkijoj parlamentariniai 

rinkimai,^pereitą sekmadienį, sausio 19 d., parodė, kad 
lenkų tauta eina ryžtai ir drąsiai pirmyn prie nepriklau
somo ir laimingo gyvenimo. Šiais balsavimais buvo susi
domėjęs visas pasaulis ir jie turėjo pasaulinio svorio 
reikšmės. Stovėjo'klausimas: kuriuo keliu Lenkija eis— 
liaudies ir demokratijos, ar pasaulinės reakcijos įtakos 
pagalba laimės tie elementai, kurie vedė senu keliu Len
kiją, kol privedė prie katastrofos?

Pilnų balsavimų pasekmių dar nėra, nes visi balsai 
bus suskaityti tik už kelių dienų, bet jau Demokratinio 
Liaudies Fronto laimėjimas yra aiškus. Balsų skaitliavi- 
mo komisija sako, kad liaudies blokas gavo nemažiau, 
kaip 37 nuošimčius balsų. Viso buvo renkama 444 atsto
vai į parlamentą. Liaudies bloko kandidatai laimėjo 383 
vietas, o p. Mikolaičiko “Valstiečių- Partija” laimėjus yra 
tik 27 vietas.

Ponas Mikolaičikas labai nusiminęs, nes jis. svietui 
blofino, būk lenkų liaudis eina su juomi, o dabar taip 
liūdnos jo partijai pasekmės. Tięsa, jis pats įeis į parla
mentą nuo savo partijos ir bandys vėl ardyti vyriausy
bės kontruktyvį darbą, bet jam nebus tokių progų, kokių 

•jis iki) šiol turėjo. Baisiai pikta ir nusiminus reakcija ir 
^užsienyj; turčių spauda vis tauškia apie “terorą” ir 
“sufabrikuotus balsavimus.”

/ Bet faktas yra, kad Lenkijoj balsavo apie 12,000,000 
S iečių, tai proporcionaliai daug didesnis nuošimtis, kaip 

Isuoja Jungtinėse Valstijose. Faktas yra, kad balsavi
mai buvo visiems lygūs ir slapti, kad kiekvienas pilietis 
galėjo balsuoti už tokius kūndidatus, kokius jis pasirin
ko. žinoma, pralaimėjdsĮ reakcija nenori to fakto pri
pažinti, bet tas padėties nėpakeičia.

».. • /

Ko^ėl Lenkijos demokratinis liaudies frontas laimė- 
- jo? Jis laimėjo ne todėl, kad kas būtų po prievarta visus 

piliečius išvaręs balsuoti ir balsuoti už “komunistus”, 
kaip sako turčių spauda. Jis laimėjo todėl,, kad demokra
tinės partijos priešakyj su Darbininkų (Komunistų) Par
tija darbais įgavo Lenkijos liaudies pasitikėjimą ir-prita- 
rimą.

Kada Raudonoji Armija išlaisvino Lenkiją, tai ji 
buvo baisioj padėtyj. Daugelis manė, kad ten bus badas, 
nes keliai suardyti, tiltai išsprogdinti, fabrikai sugriauti, 
o kurie likę, tai neturėjo žaliadaikčių gamybai, gyvenna- 
mių didžiausia stoka, valstiečių ūkis be arklių, mašinų 
ir grūdų, Varšava atrodė, kaip kapinynas; finansinis 
krachas grūmojo.

Bet laikinoji vyriausybėj kuTi susidarė daugiausiai 
iš Komiteto Lenkijos Išlaisvinimui, energingai ėmėsi dar
bo. Kas tik galėjo, buvo statomas darban, valyti miestus 
ir fabrikus, atstatyti tiltus. Ir, gaunant iš Tarybų Sąjun
gos pagalbos, kaip tai, grūdų, maisto ir technikos, lenkų 
liaudis parodė stebuklus šalies atbudavojime.

Ir tai atsiekta einant nauju keliu — žemės atimtos 
nuo dvarponių ir atiduotos valstiečiams, tiem#, kas jas 
dirba. Stambioji industrija nacionalizuota. Lenkija,atga
vo senas savo teritorijas nuo Vokietijos iki Oderio ir Nei
sse upių. Ten iperkraustė kelis milionus lenkų gyventi. 
Susitarė su tarybinėmis respublikomis — Lietuva, Balta
rusija, Ukraina' apsikeisti tais gyventojais, kurie įjori 
vykti į savo tėvynes. Lenkijos liaudies Vyriausybė atsisa
kė nuo svetimų teritorijų, kaip Vilnijos, ji nori apvienyti 
tik savo teritorijas ir, ten kurti laivą ir laimingą gyve
nimą. ,

įL* ‘ t /

Ir šiandien Lenkijos piliečiai mato savo vyriausybės 
pastangų vaisius. Varšavos jau negalima pąžinti — ji 
smarkiai atsistačius, tas patsai su Krokuva, Lodziumi, 
Liublinu, Radomu ir kitais miestais. Fabrikai dirba, ang
lies Lenkija jau iškasa daugiau, kaip bent kada pirmiau 
Istorijoj — jos anglį perka Švedija, Norvegija ir kitos 
šalys. Žemės ūkis jau daug atsiekė. Štai kodėl piliečiai 
balsavo už demokr. liaudies bloko kandidatus.

Jeigu ne fašistų terbras, sabotažas ir užpuolimai, 
kurie užsienio reakcijos palaikomi kenkia, tai Lenkija 
būtų dar daugiau atsiekus. Tą supranta kiekvienas išti
kimas Lenkijos pilietis. Ne veltui jie stato klausimą: Ko 
nuo mūs nori Anglija ir kiti?

Angliją ne vien palaiko generolo Anderso fašistus, 
bet laiko užgrobus Lenkijos auksą, kuris dabar taip la
bai reikalingas šalies atbudavojimui. Jofe atstovai Lenki
joj susirišę su pogrindiniu veikimu prieš (Lenkijos liaudį.

Rinkimai praėjo. Reakcija nugalėta. Iš to turėtų 
pasimokyti ir užsienyj jos globotojai. Lenkijos gerovė ir 
pasaulinė taika reikalauja, kad užsienio imperialistai pa
liktų Lenkijai pačiai tvarkytis, kad baigtų tą politiką, 
kuri siekė Lenkiją pavergti.

*

•*
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sergąs, — tūli O U ’
būk “mirtinai
jam įpėdinius

atrodo? 
kad jis 
skelbė, 
ga”, ir 
skyrė...

Pasirodo, jog 'priešų ple
palai — plepalais ir pasili
ko: Stalinas atrodė, sako 
Rooseveltas, puikiai. Jis tik 
ką būvo grįžęs iš atostogų 
ir pasakojo Rooseveltui, jog 
būtų sugrįžęs anksčiau, bet 
Stalino gydytojas įsakė jam 
sumenkėti, numetant apie 4 
kilogramus (amerikoniškai: 
apie 9 svarus). Pildydamas 
gydytojo įsakymą, Stalinas 
išbuvo atostogose, kol sulie
sėjo.

Rooseveltas mano, kad, 
stebint Staliną, neatrodo, 
jog tai vyras,; sulaukęs 67 
metų amžiaus — atrodo kur 
kas jaunesnis. Vadinasi, 
šis Roosevelto posakis, Sta
lino priešams neleis ramiai 
miegoti per daug naktų!

Be kitų pokalbių, Roose
veltas buvo nusivežęs 12-ką 
klausimų, p a d i k t u o tų 
“Look” žurnalo redakcijos, 
ir prašė Stalino, kad jis į 
juos atsakytų. Stalinas mie
lai sutiko tai padaryti; taip
gi sutiko neskelbti pasikal
bėjimo tarybinėje spaudoje, 
kad/suteikus Rooseveltui 
progos būti pirmutiniam 
pasauliui paskelbusiam Sta
lino nuomonę.
. Ko gi Rooseveltas Stalino 
kiauše? Daugiausiai jam 
statė klausimų lipie Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos 
santykius, apie taikos prob
lemas, apie Jungtines Tau
tas.

prekyba tarp Amerikos ir p 
Tarybų Sąjungos sudrūtin
tų bendrus santykius tarp 
šių kraštų.

Atominės pajėgos vartoji
mas, Stalino nuomone, gali 
būti kontroliuojamas Jung
tinių Tautų visose šalyse.

Kai' Rooseveltas užklausė 
Stalino, ką. jis mano dėl su
šaukimo kito trijų didžiųjų 
mitingo, t. y., tokio, kuria
me dalyvautų prez. Truma- 
nas, Stalinas ir Attlee svar
biesiems pasaulio klausi
mams aptarti, tai Stalinas 
atsakė: reikalingas ne vie
nas, bet keletas tokių mitin-

Dėl republikonų laimėji
mo praeituose Amerikos 
rinkimuose, Stalinas mano, 
kad jie įvyko dėl to, kad da
bartine (prez. Trumano) 
vyriausybė nevykdė pasiry
žusiai prez. Roosevelto pro
gramos.

Kiek tai liečia naujo ka
ro pavojų, tai Stalinas ma
no, kad tas pavojus nėra 
tikras, jis yra perdėtas. Nei 
vienos valstybės žmonės ka
ro nenori. Liaudis (bet ku
rioje šalyje) yra didžiai ka
ro išvarginta ir ji atsisaky
tų eiti kariauti, jei būtų 
šaukiama naujan karan, to
dėl, nepaisant, kaip kas šū
kaloja, rėkdamas už naują 
karą, karo šiuo metu ne
bus, nes, jei žmonės atsisa
kys kariauti, tai valdovai 
negalės patys be žmonių ka
rą, vesti.

Rooseveltas užklausė Sta
liną, ar jis mano, kad būtų 
gerai, jei Ameyika su Ta
rybų Sąjunga 'apsimainytų 
kultūrinėmis ir mokslinėmis

u ma
ar- 
ir

informacijomis^plači 
stu), taipgi studentais, 
tistais, mokslininkais .
profesoriais?

Stalinas į-tai atsakė: 
noma!

Stalinas mano, kad Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos

Elliott Roosevelt, sūnus velionies prezidento, su žmo
na Faye Eiperson, aktore, LaGuardia lėktuvu stotyje. 
Jie sugrįžta iš Tarybų Sąjungos, kur jiedu išbuvo sep
tynias savaites. Rooseveltas pareiškė reporteriams, kad 
jis ir ateityje priešinsis Trumano administracijos “tū
liems užrubežinės ir namu politikos” veiksmams.

MUI

kong-

pasto- 
koclel 

Atstovų

ir

Širdingai dėkojame vi
siems. • • ' * - *
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ĮDOMUS LAIŠKAS ’ pirosų, tai ir iš tolo ir ma- 
*Drauge gydytojau. Aš ne- tyt nenoriu tos bjaurybės, 

mėgstu girtis ir, atsibost vi- Kai dėl gėrimo, tai aš irgi 
siems. su savo ligomis. Bet! nepaisau. Man gydytojai 
aš noriu jums parašyt tei- Į net patardavo po truputį 
sybę apie save. Tegul ir kiti' 
pasiskaito, tai gal ir jie 
taip padarys, kaip ir aš.

Aš jau senas gaidys, arti 
79 metų amžiaus, bet dar 
nepasiduodu. Prieš septyne
tą metų suėmė mane širdies 
mušimas, ir gydytojai mane 
gydė ir globojo bent porą 
metų. Neleido man vaikš
čiot laiptais, neleido nieko 
dirbt ar kiek pasimuisfyt. 
Buvau visai sukritęs inva
lidas. Kvėpuot buvo sunku, 
sunku orą atgaut, net ir be- ' 
kalbant užimdavo man kva
pą, i 1

Aplankė mane vienas kai
mynas, devyniais metais už 
mane vyresnis. Išbarė jis 
mane, išsarmatijo. Liepė iš
mest tas visas bonkas ir 
bonkutes, i 
bet pradėt- judėt ir vaikšti 
net po orą.

Tai aš taip ir padariau. 
Jis kasdieną vesdavo mane 
kartu su"jtw) pasivaikščiot. 
Iš pirmo aš negalėjau su juo 
suspėt, ir vis turėjau stab- 
čiot ir pasilsėt. Bet, laikui 
bėgant, įpratau ir pasida
riau miklesnis. Ar giedra ar 
lietus, ėjom mudu kasdien t 
vaikštinėt.; Pasėdėdavome* 
parke ant suolo, pasiūtaro- 
davom gražiai, ir tas išvarė 
man nuobodumą, pradėjau 
vėl gyvent ir krutėt ir tė- 
myt gyvenimą. *

Ir aš nuolat jaučiau, kad Į 
aš einu stipryn iiųgeryn. Ir 
visą laiką imu vitaminus, 
bent kelią rūšių ir sočiai 
sau pavalgau. Ir viduriams 
išjudint bbtago nebereikia.

Aš nekenčiu rūkymo, nors 
ir esu rūkęs liuljką kadaise 
pirmiau. Ir dabar» kai kada 
suima mane pikta pagunda 
papapsėt liūljkelę, bet atsi
laikau, nesiduodu. O kai pa

sriubtelt, kad pataisius ūpą. 
Bet man ūpas ir be to dabar 
pasitaisė. Tegul sau girkš- 
noja kokie suklebę seniai, 
bet aš dar palūkėsiu iki 100 
metų.

Iš patyrimo žinau, kaip 
veikia tie svaigalai. Kada 
tiktai išsigerdavau, tai vis 
tuėdavau paskui atkentėt. 
Tai kam to reikia. Reikia 
dasiprotėt bent ant senat
vės.

Aš dar nepamečiau domė
tis gyvenimu ir nenulindau 
pašalin kur užuvėjon. Nie- 

1 ko panašaus. Man dabar vi- 
I sa kas įdomu, ir man sma- 
I gu tėmyt gamją ir žmones 
ir kas dedasi aplinkui. At- 

! leiskite, kad taip užsikalbė- 
nebeimt vaistų, /V' kam bus ant
iudet ir vaikšti- ‘

Patemijittias. Labai dė
kui, Drauge, už tokį nepa
prastai įdomų laišką. Tai 
teikia įkvėpimo. Daugelį ži
nau-draugų, kurie kur kas 
pirma laiko atsišalino nuo 
gyvenimo, manydami, kad 
pilnas poilsis, nieko nevei
kiant, sutaisys jiems pašli
jusią sveikatą. Su kitais ir 
susikalbėt nebegalima. To
kie pasidarė užsispyrėliai, 

‘ pikčiurnos, niurgzlūs sutvė
rimai, nemieli nei kitiems 

i nei patys sau. Gal šitas Jū
sų laiškas sugebėtų tokiems 
įkvėpti noro išsijudint iš 
sukempėjimo ir pasekt Jū
sų, Drauge, pavyzdžiu. Nu
sistatymas, nuotaika reikia 
tokiems pataisyt, kad nu
mestų sugargažėjusią kau
kę nuo veido ir proto.

Oakland. — Nukritus lai
vyno lėktuvui, 1 asmuo už
mušta, 20 sužeista.
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

Worcester Aido Chorus 
Plans Annual Banquet

Laisve Shareholders Meeting 
This Sunday to Discuss How 
to Improve English Section

One of the important events pile of bodies uncovered in a 
of 1947 among Lithuanians of forest. This scene is suppos- 
this country will take place on j edly taken in Lithuania and 
March 30th in Brooklyn, N. illustrate horror brought to 
Y. On that date the Third Na-i Lithuania by the Soviets, 
tional Convention of Demo-Į There is no proof, in the first 
cratic Lithuanians will be held place, that this photo was or

my new duties. I pre-

was not taken in Lithuania.
What can the picture be? 

First it can be a German pro
paganda film which has been 
used during the occupation of 
Lithuania.'The only other pos
sibility is that the producers, 
“Motuzą Brothers,” purchased 

i a reel of German atrocity 
I films in any shop that sells 

fyould Lithuanian 1 (f mm. movie film and are 
prepare for the palming1 it off as authentic 

I film of an “Atrocity Commit- 
of Lithuanian ted by the Soviet government 

The burden of 
proof lies with the Motuzą

and democratically inclined 
Lith organizations from var
ious parts of U.S.A, will ga
ther to formulate a program 
for future activities.

On the program of the 
Convention, which is expected 
to attract several hundred 
elected delegates are the fol
lowing three main points:

1. How si 
Americans 
1948 presidential elections.

2. Activities
Americans to better their eco- in Lithuania, 
nomic status.

3. Marking the 400th anni- Brothers that the pictures are 
versary of the Lithuanian book ; authentic.
and the future of the printed 
word among Lithuanians in ‘ 
America.

Every Lithuanian organiza
tion in the Country is invited 
to send its representatives to 
this convention, and a broad 
program for the future action 
of democratically minded 
people will be hammered out. 
It is to be noted that when the i I 1
word “democrat” or “demo
cratic” is used in connection

There is a strong “Anti-Red” 
i campaign now on in this coun
try and all the evils of our I 

.country are being blamed on 
the so-called “reds.” Labor 
unions are also classed as al
most as bad. Then come fra
ternal organizations, religious 

! minorities, racial minorities, 
and others, the Jews, the Neg- 

! roes and the foreign-born. It 
■ is no accident that the same 
I people are involved in all

WORCESTER, MASS. — 
Being a new correspondent, I 
think it is about time -to as
sume
sumo we are all aware of the 
good deeds and also the mis
takes of the past. Let’s bene
fit by these mistakes and not 
have any in 1947.

Our teach er, Josephine Cor- 
sak. began 1947 very enthu
siastically. She predicted a 
very promising new year with 
a lot of work. If we all get be
hind our beloved teacher and 
really work. I’m sure we will 
be very successful.

At the annual meeting, 
which took place January 5, 
1947, we elected the follow
ing officer^: Helen Yusk pre
sident, Pvt. Richard Janulis, 
vice president, William Dup- 
sha secretary, and Joseph

Korsak treasurer. In addition, 
the music committee consists 
of Helen Janulis and Helen 
Kizyą. Our correspondents are 
Mary Sukaskas and Helper. I 
am sure we will all strive for 
a larger and bettor chorus for 
1917.

At our last meeting Jan
uary, 15th it was announced 
that a skating party was sche
duled 
19th.

At 
made
banquet to take place Feb
ruary 2. Besides a very deli
cious meal, the Aido Chorus 
will entertain its guests (as al
ways) with a musical pro
gram. 1 do hope you will ac
cept this invitation and join 
us in a wonderful time.

Helper.

for Sunday, January

this same meeting, we 
plans for our annual

For Those Who Want to Know 
sMore About the Soviet Union

with this conference, the type these hatc campaigns. strik-
of thing referred to is'usually i ]y'gimilal. is the' history of 
spelled with a small d. It, thp Nazi ,.ise to power in 
does not represent the Lith-, Germanv, who stai.te(l out 
uanans who are m the Demo-; wjth ,.ubbing out the "reds” of 
ciatic Party, necessaiiy, al-, Qermanv then went on to the 
though there wdl be many of į socialists> laboi. unions> ,tacia| 
that type of democrats pre- j minol.ities; chiefly the Jews, 
son„ ?0’ „ , . , , , i fraternal organizations, etcReaders of thls cohlmn who, Th()se who are sailing with 
are members of any type of jthp win(] likp lpaves t|iat fa)] 
t.ithuaman American orgam-ifrom a t).ee jn th(? autumn 
zation, should see to >t that, shouk, ta|(e stock Thcy are 
their organization is well re- į ,.epeating the same mistake 
presented here. Ithat thp Gei.man people did,

The program that will be i fo,, which we eonflemned them 
.worked out wdl be far-reach-bjtter|y on) a short tim0 
ing in effect, and the program ■ o 
adopted will, doubtlessly be a ' ‘

• firm progressive one that will i
rally Lithuanian Americans to Mpur I Jfk Haqw 
the cause of progressive ideas HvdVy

and ideals* * * Defends Newly Won
We see by the January 14th 

issue of Naujienos (Chicago) 
that of the so-cąlled “Lithua
nian-underground” has- about 
1.000 Germans and

rown in Kaunas

i

In my opinion, it would 
very proper for us to organ
ize a panel of the readers of 
ES at this convention for the 
discussion of our problems.

Furthermore, those of our 
younger generation who have 
not yet become shareholders 
of the Laisvo Cooperative So
ciety, should, without Jdelay, 
do so. For $10 you can be
come one of the owners of 
Laisve with full rights to vote 
and to bo elected on the board 
of di rectors. #

It should not be forgotten 
that our paper is an institu- 

solution. į tion owned by nearly 2,000 
we hoped individuals. Even if you do not 

that, when our men come back speak or read Lithuanian well,

beagree with me that the Eng
lish Section of Laisve is an 
'indispensable instrument 
through which those people of 
Lithuanian descent who do 
not read Lithuanian may be 
informed of what is happen
ing in the “Lithuanian World.” 
Therefore, We must maintain 
it, by all moans!

Not only that — we have 
to improve its contents so the 
reader would always find in 
it something which he fails to 
find in other daily papers.

The editorial board of Lais
vo discussed this problem ma
ny times, yet it could not ar
rive at a definite 
During the war

By MIKAS PLIKAS
The Laisve 

annual meeting ’will be held 
on the 26th of January, and 
it is time to give some tought 
to our English Section.

What shall we do with it? 
How can we improve it?

We have experimented with 
our English Section for more 
than 15 years. I say “exper
imented” because we have ne
ver had a continuous English 
Section with a permanent edi
tor or permanent contributors.

Let us bo frank and admit 
that this weakness of our ES 
comes mainly from the fact 
that we never had a person/ 
who would be able to do. the 
editor’s job continuously-, 
without interruption. We tried 
various ways and means to in
duce young people to under
take the editorship of this 
Section by combining his or 
he)’ work on fifty-fifty basis: 
to write English and to learn 
to write Lithuanian in order 
that in the future ho may be
come an “all around” editor 
of Laisve. At present our bud
get is far too inadequate to 
allow us to maintain a fully 
paid editor for the English 
Section alone.

I assume, the reader will

shareholders’

home, we could reestablish you, as a shareholder, can be
our English Section on a sound one of the progressives who 
and permanent basis and con-[has been maintaining Laisve 
tinue publishing it-for years for over 3|5 years.
to come. I r i 4.1 j -n

w a .. , i I hope the reader will un-
• demand how much is m- 

For some time,we published volved in maintaining Laisve 
dail.y column edited by Matt and I think that all of us col-

Sholomskas. However, we. lectively can achieve more 
soon discovered that this was . than some skeptics think in 
nowhere near sufficient, since this respect.
it did not satisfy those of our 
people who are

a

in-practically 
dustry. By 
they will 
4,500,000,

Millions of American peo
ple are keenly interested in 
what is going on in the Soviet 
Union. Some of them, who are 
filled with hatred, would like 
to find some new “reason” to 

’fight that country while others 
are earnestly striving to get 
as many reliable facts as pos
sible, in order to get a clearer 
picture of the actual situation 
in this vast land of Social
ism.

For the latter my advice is 
to read the magazine “Sov
iet Russia Today.”

Let us take the January is
sue of this magazine. Besides 
political comments and artic
les, we find much material 
to give one a clearer vision 
of the life inside the USSR — 
facts presented by American 
Writers.

Take an article by William 
Mandel — “Soviet Postwar 
Economic Policy,” —-which 
deals mainly with the Fivp 
Year Plan the Soviet Union is 
relentlessly carrying out at 
the present time. Mr. Mandel 
is the author of two books on 
the Soviet Union; he has lived 
in that country and is a close 
student 
cultural 
coi ding

all branches of 
the end of 1950, 
graduate another 

thus providing
nearly sixty per cent 
new workers required 
Five-Year Plan.” «

Mr. Kournakoff’s

of the 
by the

Therefore, be at the Laisve 
anxious to shareholders’ annual conven- 

write in English about various tion!
organisational, cultural and ------------------
sport activities. ♦

Now, thanks to Johnny Or
man (who took it on tempor
arily) we again have a full 
page English Section, and we 
wonder what the reader thinks 
of it. Is it interesting enough 
or should its contents be 
changed? How?

We would like to hear from 
our readers.

On Sunday, January 26th, 
the Laisve Shareholders’ Con
vention will be held right here 
in Brooklyn. Is it too much to 
ask of the readers of the ES, 
living in Brooklyn and its vi
cinity, to be present?

Buil DerS Dance 
On March 29th

The Brooklyn LDS Lodge 
known as the Builders are 
planning to run a big dance 
on Saturday, March 29th at 
the Imperial Palace Ball
rooms, 790 Broadway, near 
Flushing Ave. station on the 
Broadway BMT. Mark a red 
ęircle on your calendar for 
this .{late because
hear more about it as time 
goes on. It will be the biggest 
affair ever sponsored by the 
Builders!

laisve Banquet & 
Dance This Sunday 
in Brooklyn, N. Y.

article 
should be read especially by 
young Americans who «are in
terested in the life of the 
youth of the Soviet Union.

Dorothy Brewster j writes 
about her impression^’ while 
visiting the USSR last Sum
mer in her diary published in 
the January number of “Sov
iet Russia Today.” . ,

> j V
Dr. Harry F. Waikl exam

ines “the underlying Identities 
between American and Soviet 
forms of democracy.” This is 
a particularly timely and in
formative article. ,
. There is Andrey Vishinsky’s 
speech which, he delivered on 
Dec. 2, 1946, at the Madison 
Sq. Garden mass meeting in 
New York.

All in all, I believe the cur
rent issue of “Soviet Russia 
Today” is rich in facts and 
instructive reading for every 
American.

My advice—get it!
7—Mikas Plikas.

BROOKLYN, N. Y. — The 
annual Laisve Shareholders 
Convention will be held on 
Sunday, January 26th at the 
Grand Paradise Ballrooms, 
corner Grand and Havemoyer 
Streets in Brooklyn.

In the evening, as usual, 
there will be the annual Lais
ve Banquet fori which admis
sion will be $3.00. Tickets are 
to be purchased in advance 
and there will be a i;eal treat 
for all. After the banquet, 
there will be dancing in the 
main ballroom to the merry 
tunes of Pavidis Band. The 
admission to the dance alone 
will be 60 cents.

It will be a great gathering 
of Lithuanians from the whole 
New York area and everyone 
is invited to have a good time.

you will

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares
The first game of the Sec

retaries vs. Directors started 
out a bit slowly on both sides 
and ended up in a tie which 
was rolled off, the Secretar
ies taking the first tilt. Both 
sides did better in the second 
game and the Directors took 
the tilt. In the third, Helen 
Yeskevich rolled 133 which 
could not match by Charlie 
Young’s 153 for the Directors. 
The single win, however, gave 
the Secretaries a toe-hold on

of its economic 'and 
developments. Ac

to the author':—-KAUNAS, Lithuania. — 
After a week of rest, the new 
Lithuanian heavyweight Šoci
kas scored another victory, 
this time during series of ex
hibition bouts between the 
Vilnius Žalgiris Sports Club

the 
last 
the 
and

new Five Year Plan 
the

many 
Poles. We had a story about 
the type of characters in 
“Lithuanian-underground” 
week when we discussed 
case of. Jonas Semaška
Algis šertvytis. If we are to Į and the Kaunas Youth Sports 
take the news which Naujie- i Academy. Šocikas defeated 
nos printed on Jan. 11th at ■ Zaboras of the Žalgiris Club 
face value, we would find that į after a heated three round’ 
one out of ten members of'battle, by points. Šocikas is 
the “Lith-underground” is' a j rapidly becoming the most 
former Gerrhan soldier or SS-iPopular boxer in the country, 
man. Most likely he is the 
squad leader. And the other 

Liths, ei-

Other bouts produced- the 
following results:

Bantam weight: Zujus (Vil
nius) outpointed šarakauskas.

Featherweight: Polinauskas ' 
(Vilnius) over Pacevičius, 
round t.k.o.-

Lightweight: Podbereckas 
(Kaunas) over Medvedevas, 
3rd round t.k.o.

Welterweight: H V i e' k š n a 
(Žalgiris) 
(Kaunas) -

Middleweight: Mickevičius 
(Vilnius) over Morkūnas, k.o. 
1st round.'

Light Heavyweight: Šimkus 
(Kaunas) ' over Gudelis, k.o. 
1st round.

Heavyweight: Šocikas (Kau- 
, . _ inas) outpointed Žabotas. •. with their Ger-' ______ ._ ___

upon Lithuania’s ! KAUNAS. — In the motor-
I cycle races conducted here on

★ ★ ^November 18th, the following
We recently spoke to a per- were winners in their categor- 

son who viewed the motion

nine are not kll 
th er, because, as Naujienos 
says, there are many Poles; 
there, t»o. s

These stranded remnants of 
the Wehrmacht, who missed 
the bus and comparative safe
ty in the American and Bri- Į 
t>sh Zones of Occupation of j 
Germany a re nothing more 1 
than desperadoes hiding in 
the woods from justice for the' 
crimes the£ had committed at 
the behest of the German oc
cupants. That their number 
does not reach 10,000 is cer-' 
tain as there could not be that • 
many traitors there when most | 
of tliem fled 
man masters 
liberation.

‘The 
calls for the attainment of 
prewar (1940) all-time high 
in Soviet production by 1948, 
indicating a setback of eight 
years. But by 1950 output\ is 
to' be at 48 percent over 1940 
level. However, even the 1950 
goals, which it will require 
the utmost effort to attain, 
w’ill only bring the USSR to 
two-thirds of the output level 
which the USA had reached 
37 years earlier, with a much 
smaller population. True, the

1 USSR will most probably re- 
| quire half that period, or less, 

ri; 3rdJ thereafter to close the gap.
j This is so because of the 
I planned nature of the devel
opment of Soviet economy and 
because of the vast natural re
sources that still remain un- »

and Bartasevičius itapped<
- draw. > Sergei Kournakoff. one of 

the most prominent American 
military analysts during the

i ies: Burševičius, Balnius and 
picture currently being toured Sadauskas. The course chosen 

for the races was a difficult? by the “Broliai Motuzai” en
titled “Kodėl Mes Bėgome.” ! one, with many sharp turns 
There is a scene showing a I and steep climbs.

Newark Sietyno Chorus 
Plans Operetta ‘Sylvia’

last war and author of several 
books, recently visited the So
viet Union. In the article 
“Building the Builders,” Mr. 
Kournakoff describes his visit 
to the Administration of the 
State Labor Reserves, a gov
ernmental department which 
maintains and supervises the 
Soviet Trade Schools.

“These schools were first 
organized in 1940,” writes 
Mr. Kournakoff. “During the 
war years they turned out 2,- 
400,000 skilled workers for

NEWARK, N, J.—It’s come' 
at last! This week we start 
rehearsals on our new operet
ta “Sylvia.” I’ve gone through 
the score, and. take it from 
me, the music sings itself. I 
am sure we’re going to have 
a good time putting it on, but, 
again, I’m putting out a call 
for all our old members 
more new ones to join us. The 
operetta is translated so 
words are in simple everyday 
Lithuanian, and would afford 
good practice for the younger 
Americans. The story is a de
lightful mixup between far
mer boys and girls, a princess 
and a poet. , 1

A former popular chorus 
member, Wanda Stočkus, will 
be married. Feb. ,2. ' Wanda, 
when you and your John have 
settled, how about both of you 
coming back into the fold! 
Sister Eleanor too.

Adele Rudis will soon be 
off to Florida on the Champ
ion Flyer to spend her vaca
tion with some very good for
mer Sietynites, Joe and Mary 
Paukštaitis. We sure miss 
those two, and if a few more 
families move down to Miami, 
I wouldn’t be 
hear of a new 
nas.

call 
and

the

surprised if we 
addition to Me-

We’re glad to see 
Mitkus come through 
from a siege of Strep-throat. 
Take care of that alto, Marion.

I hear Eddie and Arthur 
took in the Gilbert & Sulli
van operetta, “The Mikado,” 
current at the Paper Mill 
Playhouse. How about a short 
report on its merits to the rest 
of us? Perhaps a group would 
like to make the show before 
it closes. <

I wonder if it’s known that 
Katherine Žukauskas, the win
ner of the “Laisves vajus,” is 
a member of our chorus and 
has been most active for more 
years than I can remember. 
And her son Bob is following 
in her foot-steps It was Bob 
who had the brain storm that 
led to the formation of the 
Octette. The boys have been 
practicing diligently , and I’m 
anxious to hear their version 
of the famous “Winter Song.” 
Perhaps 'Elizabeth will get a 
preview of it when we sing 
there February 22. The boys 
have also promised to enter
tain ^everybody with their 
songs and shenanigans at our 
Card Party and Social Feb
ruary 9 in Harrison.

^(Continued next week)
—Mildred.

Marian 
alright

tied the Audi- 
place when 

took two out of three 
the former first-place 
which was dislodged 
the top by the onrush 

Treasurers group two 
The Secretaries

Last Thursday night, the 
Treasurers strengthened their 
position on first place in the 
Brooklyn LDS Bowling Lea
gue when they took three 
straight from the Presidents. 
The Trustees
tors for second 
they 
from 
team 
from 
of
weeks ago. 
copped fourth place by one fourth place, and placed the 
game when they took one of Directors only one game be- 

played ' hind the Presidents, two 
games behind the Secretaries,' 
and five games behind seednd 
place.

Our League jointly congra-1 
tulates George Kazakevich 
and Valerie on becoming par
ents of a beautiful baby girl.

We take this opportunity to 
invite all . Lithuanian bowl
ers wrho want to take part, t() 
come over to Schumachers 
Bowling Alleys, corner Myr
tle and Broadway in Brooklyn 
on Thursday evenings from 8 
p.m. and bowl with us. There 
are 
.yet

the three games 
against the Directors.

It was the Treasurers all 
the way in their games against 
the Presidents, with the ab
sence of Tony Navikas keenly 
felt last week. But he would 
have to. have bowled, pretty 
good to ‘keep the Treasurers 
down. As it was, Charlie Si- 
p’awitz bo.wled above his aver
age for the first two games 
to no avail. Dobinip is defini
tely out of his slump and Or
man’s average is due to rise, 
also, when the scores are fig
ured agaih. Amelia Burba’s 
fine bowling helped a lot, too.-

The Trustees, who are now 
in a deadlock for the second 
position went to town, too, 
when Helena broke her pre
vious high of 159, rolling .166 
in the first league game and 
Bill Malin scored a 141. This 
combination held out for only 
two games, however, until Al 
Purvenas rolled 190 in the 
third, coupled with Siurba’s 
117, to take the only win for 
the Auditors, that evening.

a couple of openings 
for the League.
TEAM STANDINGS

left

Presidents vs. Secretaries 
Directors vs. Auditors.

W. L.
Treasurers 21 9,
Auditors 16 14
Trustees 16 14
Secretaries 13 17
Presidents 12 ' 18
Directors
Games Tonight:

11 * 19

Treasurers vs. Trustees;

i
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) k ★ ★ ★t . *

• .ui ..iū.mTTTi-Ti- ;;; —Parašė Petras Cvirkai ....... ...

(Tąsa)
Dieviškoji trejybė, — tėvas, (motina ir 

sūnus — išlydėdavo kdnigą, prįpylę į jo 
maišus keletą sykelių kalėdos javais, du 
gerus kumpius, žąsį. Ko daugiau reikėjo 
norėti?! Taika ir ramybė.įsiviešpatauda
vo po to. Zidoriaus sapnai būdavo lengvi, 
sapnininkas juos aiškindavo palankiai. 
Iš ryto atsikėlęs Krukelis skaitydavo: — 
Sapnuoti andaroką arba sapne matyti bo
bos sijoną, — saugokis pletkų, nes jie 
tau sugadins gyvenimą ir užsitrauksi ne
malonumų ant viso žyvato savo, ir nebus 
rami dūšia tavo ... Sa-sapnuoti... — 
au! — nusižiovaudavo Zidorius, kadangi 
tai būdavo dar ankstus rytas, — Sapnuo
ti kvalduotą sijoną ant pačios savo, — be 
vargo apturėsi didelius pinigus.

Kitą rytą sapnai būdavo dar geresni. 
Kokie vėjai, kokie debesys tuos laimės 
sapnus skalavo, ginė į Zidoriaus galvą!

— Palauk, motin, rasi, ką gero būsiu 
susapnavęs. Ar tu neatsimeni, ką reikš
tų degančius pinigus matyti? Aja, — 
pinigus degančius sapne matyti, — ne- 
sikliauk perdaug tuščiomis žmonių kal
bomis . .. Šit, kaip!

Zidoriaus gyvenimas plaukė paskum 
sapnininką. Viskas, rodos, rietėsi gerai, 
pasitaikė kartais net gana įmanomų sap
nų. Matė jis per miegą kaip jo sūnus vys
kupu pasidarė ir laimino iš bažnyčios 
bokšto septynias, ar aštuonias parapijas, 
mosuodamas juodu kryžiumi į keturias 
šalis. Paskum, kažkaip, jis pakilo, su
plasnojo ir nuskrido. Sapnas buvo su blo
gu galu, bet nenorėdamas drumst sma
gaus to sapno kvaitulio, visai nežiūrėjo į 
sapnininką. Ne kartą ir 'sapnininkai Zi
doriui suteikė rimto rūpesčio. Jis turėjo 
dvi-storokas knygas: “Išguldymas sapnų 
pagal naujausią mokslą ir Aigipto gal
vočius,” antroji: “Naujausias orakulas 
ir sapnų išaiškinimas su priedu apie ku
melių ir kitų galvijų ligas”. . . . Viena 
buvo pirkta labai seniai, labai stora, — 
tos Krukelis daugiau ir laikėsi. Ten dva
sišką ypatą matyti, ženklino laimę; vys
kupą susapnuoti tai buvo nepaprastai 
stambi žuvis: žadėjo turtus, pinigus ir 
pagarbą. Bet antras sapnininkas, pirktas 
vėliau, žymiai plonesnis ir su paveiks
lais, — visai kitaip rodė. Sapnuoti kuni
gą, reiškė, kad žmogų apstos velnias;ma
tyti kunigą moterų kompanijoje — reiš
kė baisų liežuvavimą, pletkus ir net iš
tvirkimą; o vargonininką ir zakristijoną 
sapne, regėti — reiškė, kad pasiutęs šuo 
apries gyvulius, dar reiškė smulkų pini
gą ir įidelį pasigėrimą.

•Pastarasis sapnininkas pradėjo taip 
nepalankiai rodyt, kad Zidorius jį nunešė 
kasant bulbes ir užvertė žemėmis.

Vieną kartą, tą pačią vasaros pabaigą, 
kai* pristavui išmušė kažkas dantis, se
nasis Zidoriaus sapnininkas parodė nere
gėtą, nelauktą dalyką: — šešką- sapnuo
ti, ženklina didelę nelaimę, ligas namuose 
ir tarp gyvulių. Lupti šeško kailį — reiš
kia tuose namuose didelę nelaimę, ar 
mirtį...

Zidorius galvojo šit ir fit, kaip, ir iš 
kur galėjo atsirasti sapne šeškas. Elzė 
s^avo klausimais jį dar labiau slėgė:

— Gal tu nelupai to šeško?
— Ot, kad lupau, Elziūk!
— Na, kam tau reikėjo lupt, galėjai 

kaip nors kitaip!... O gal ne šešką sap
navai? / ‘ .

— K^ip ne šešką, — šoko iZidorius 
mesdamas sapnininką,—sakau, kad šešr 
ką. Rodos, lupu, o .dvokia — negaliu pa- 
kęst. Ir vis kruta, nelabasis.

Tą patį vakarą, nuščiuvęs kaip per
Ok dieną siautęs vėjelis, Zidorius padžiovęs 

( liesas blauzdas ant lovos, briaunos, leng- 
Nh vais atdūsiais graudeno pačią: '

— Mirsiu, Elziut... Jeigu jau šeškas 
— tai ir nebėr gyvenimo. Alytelių Bal- 
tručiui šeškas tik šmekšterėjo uodega 
sapne, — ir sveikas, tvirtas vyras išvirto 
skilandį valgydamas.

— Nemirk, Zidoriau, nepalik manęs 
našlės, kur aš pasidėsiu, kur galvą pri
glausiu ... ' .

Elzei gerokai prisižliumbus, Zidoriui 
kažkaip geriau, miela ir lengva buvo. 
Miela i*r šilta po oda, kad yra namuose 

I gailestis, kad bus kam jį apraudoti.
— Dar nemirsiu. Ir nenoriu. Pranuką 

vyru norėčiau palikti. Iškryps be manęs.

v *

E-’"

Antroji Puse "Saulėtos 
Floridos”

tuoš 7 lietuvius irgi, pasigavo' įfc ! £ I ;ofIlvAe
agentai -Detroite su tokiais šū- {/illllUb lb LIvLUVUb 
kiais — “Saulėta Alabama.” 
žiemos laike tie agentai mus 
ten nuvežė. Jauni buvome ir pa- CINKO DAŽŲ

Nežinau į ką atsigimė, — žioplinėt pra
deda po kaimą. 6

Tą pačią naktį žmona pakasė nugarą, 
— ir šeimyninė laimė lengvo šilko ant
klode suvystė palaimintąją porą.

Anksčiau, dar kai Pranukas buvo vi
sai mažas, kai mūsų jaunavedžiai buvo 
beveik jauni, Zidorius nakčia pabudęs, 
jei žmona nemiegodavo, mėgo paklausti:

—Ką tu darytum, Elziut, jeigu aš im
čiau staiga ir numirčiau?

— Še, kas tau dabar čia užėjo, r— gąs
dint mane!

— Ne, taip tik klausiu. Duokim nu-

tum ?
— Nekalbėk verčiau ... nežinau ką, 

— iš proto išeičiau!. . . Ką jau — pul
čiau į duobę drauge. Nesuprantu, kam
tokios šnekos!

— O grabą tu gražų man nupirktum?
— Gražu . .. Nekalbėk, Zidoriau ... t 7

kam dabar nakčia prasimanei!
— Duokim, Elziut, aš numirčiau. Na, 

va guliu negyvas, kaip šit... Palauk, 
kodėl nepakalbėt, juk sveiki esam. Tai tu, 
turbūt — šmakšt už naujo vyro ... Ė!

— Nei jau šmakšt, nei ką! Našle bū
čiau, užauginčiau vaiką. Prie kapo pra- 
rymočiau.

—Palauk, kodėl nepakalbėt. Šit! Duo-, 
kim, tu ištekėtum už kito, o ar žinai, ką 
aš tau daryčiau tada atsikėlęs iš grabo, 
a?, •

— Nežinau. Ale, ką čia bliurbi, juk aš 
netekėčiau.

— Duok man pasakyt. Žinai, ką aš pa
daryčiau, — agi, šitaip... — tuo tarpu 
Zidorius paruošęs gerai nagus taikėsi į 
Elzės blauzdą,- ir sulig tais žodžiais — 
kapt už kojos! — jis griebė jai taip, kad 
ji lyg įdurta'suspiegė.

— Tfu, tfu, išgąsdino kaip velnias! 
Begėdis, jau tu, Zidoriau. Žiū, per tave 
ir vaiką pažadinau.

Zidorius mikeno ir džiaugėsi, kad taip 
iš grabo sugrįžęs nugąsdino pačią, išėju
sią už kito vyro. Bet dabar, kaip susapna
vo šešką ir pats po tiek metų gerokai su- 
šeškėjo — negalima buvo juokus krėst 
su grabu. įš tikrųjų būtų buvę skaudu j 
Elzei ir jam pačiam.

Mielas skaitytojas turės gražios progos 
įsitikinti, kad sapnininkas labai dažnai 
nemeluoja. Zidoriui sapnas daug ką Iš
guldė, ir jo gyvenimui buvo lemta plaukt 
pagal sapnininką. Atsitiko tatai vieną 
rudenį, kiaulę skerdžiant. Šimtai žino, 
kaip ir kokiu'būdu iš visos padorios Kru
keliu kiaulių giminės išaugo viena išdy
kusi, jau neapsakomai neklaužada veisli
nė kiaulė, lyg joje ištikrųjų būtų pats 
velnias sėdėjęs ir vizginęs uodega bei vi
sokias negeroves Krukeliui sugalvojęs. 
Kuilys, rodos, visai žmoniškas užgriebė 
penime. Visuomet Zidoriaus kiaules bū
davo baltos, o šita degla, lyg derva, ar 
smala nutepta. Paršiukų, tiesa, vedė po 
dvyliką, bet pusę iš jų nuguldavo, kelis 
net pati suėdė. Jei tik palikdavo pirkios 
duris atviras, kiaulė tikrai įbėgdavo, iš
vartydavo suolus, stalą, o vieną kartą, 
Zidorius grįžęs iš pūdymo rado deglę 
begulinčią lovoje, o aplinkui — (Reikia 
pridurti, kad Krukeliu lovos visuomet že
mos buvo, taip, kad įlipti vikresnei kiau
lei — vieni niekai) o, tu Dievuli! — kru
ta iš vieno: deglų, pudeglių ir net baltų 
paršiukų! Pilnas dėkingumo ir tėviško 
džiaugsmo, Zidorius pasišaukė-žmoną:

—Tik tu žiūrėk, kaip ponia,, kaip 
’.žmogus. Ir galvą žino, kaip ant pagalvio 

reikia padėti. Jau tikrai, Ekiuk — gu- 
drumėlis! •

• Suskaitė, — paršiukų buvo dvylika, 
tik keturi jau nugulti, Kai kiaulę bandė 
išprašyt iš lovos, išdidžioji pana tarškė 
dantimis, nes taip jos visa giminė buvo 
išlepinta, kad paršuojantis visuomet Zi
dorių kiaulės buvo apgyvendinamos šil
tesnėse ir minkštesnėse vietose. Zidorius 
su Elze nutarė kiaulę porą dįenų palikti, 
viduje, o patys’" pasikloti virtuvėje, ar 
svirne. Ė, koks nedėkingumas! Kitą ry
tą kiaulė suėdė savo vieną vaiką ir i|žsL 
gardžiuodama sukramtė šventadieninį 
Zidoriaus švarką su kaulinėmis sagutė
mis. Švarke buvo odinė piniginė ir kelios 
dešimtys popieriniais.

(Bus daugiau)-

kitokius 
Abiejų 
baisiai 
davo. "

Man

nome. Tai trys iš mūsų pagyve
nę po kelis metus pradėjo jaus
tis silpnai ir daktarai jiems lie
pė išvažiuoti/ant kiek laiko ten, 
kur yra žiema, tai tas silpnu

mas išeis.
O dabar, koksai ten yra dar

bininkų ir mažažemių ūkininkų 
gyvenimas? Tais laikais kada 
aš ten gyvenau, tai ten darbi
ninkų ir mažažemių ūkininkų 
gyvenimas buvo du sykiu pras
tesnis, kaip rytinėse ir vakari- 
hėse valstijose. Aš darbinin
kams nepatarčiau ten važiuoti 
apsigyventi štai dėl ko: Ten, 
duokim sau, jūs nusivešite ko
kį $10,000. Tai darbininkui at
rodo dideli pinigai. Bet ką jūs 
ten nupirksite už tą $10,000? 
Kokią lūšną nusipirksite, o iš 
ko pragyvenimą darysite? Tu-i 
rėsite eit dirbti, o tuomet užmo
kestis bus kokia 50 centų į va- 

‘ landą. Tuomet, drauge darbi- 
/ ninl<j, tavo gyvenimas bus ap

verktinas. Toks bus, kaip mūsųi 
! tų 7 lietuvių .. tenai 
buvo.

Darbininkai, būkite 
vasaros laike dideli; su ta saulėta Florida!

taip lengva pradėti ūkininkauti, 
tai ir pradėjome ūkininkauti. 
Bet kada sugrūdome savo pini
gus į tuos Alabamos kelmynus, 
tuomet jau patyrėme, kad agen
tai mus apgavb su fe “saulėta” 
Alabama.

Tai dėlto aš perspėju /darbi
ninkus šalintis nuo tos saulėtos 
Floridos. Drg. Simanauskienė 
sykį parašė tikrą teisybę apie tą 
saulėtą Floridą, kaip ten išnau
doja. Aš kitą kartą parašysiu į 
“Vilnį” plačiau apie tas saulė
tas valstijas, kaip ten mus ūki
ninkus ir 
išnaudojo 
stebėsitės, 
Amerikoj
naudoti mažažemius ūkininkus. 
O taip tikrai buvo.

J. Juodaitis.

Kauno dažų fabrikas Nr. 
1 baigia įrengti cinko dažų 
gamybos cechą.

Cechas bus perduotas ek
sploatacijon šio mėnesio pa
baigoje. Jis gamins po 1,000 
kilogramų cinko dažų per 
papiainą.

darbininkus baisiai 
pelnagrobiai; jūs 
kad taip laisvoj

galėjo kruvinai iš-

Man yra labai gerai žinoma 
ta saulėta Florida, taipgi ir 
Alabama. Tos dvi valstijos vie
na su kita susieina rubežiais.

Foley, Alabama, aš išgyve
nau 7 metus. Turėjau ten ūkį. 
Aš ten nuvažiavau ūkininkauti 
1911 metais ir 7 metus aš ten 
išbuvau laisvu vergu. Po 7 me
tų tos vergijos pasitaikė proga 
tai ir pabėgau iš tų saulėtų 
Alabamos ir Floridos valstijų. 

Kodėl aš sakau iš Floridos? 
Mat mano 7 metų gyvenimas 
ten buvo surištas su abiem val
stijom : Alabamoj ūkininkavau, 
o į Floridą veždavau bulves ir 

produktus -parduoti, 
valstijų pelnagrobiai 

mus ūkininkus išnaudo
ki 

yra stebėtina skaitant
tų draugų korespondentų apra
šymus apie saulėtą Floridą, kad 
taip ten malonu gyventi. Iš jųi 
aprašymų atrodo, kad ten tai}) 
gerai gyventi, kaip išsvajotam 
rojuj, žinoma, buržuazijai su 
pinigais ^tenai arti prie jūros; 
smagu gyventi. Bet toliau nuo! 
vandens Alabamos ir Floridos; 
valstijose 
karščiai būna: taip nukamuoja draugai korespondentai nepara- 
ūkininkus ir laukų darbininkus šo tikros teisybės, kaip ten dan
tie karšęjai, kad d'" j......  -•
žmogus, o jau atrodo kaip mū--maždaug kiek reikėtų pinigų? 
čelninkas. 
nuvargina darbo žmogų, kad ■ $20,000,. 
kaip tik kojas paneša išdirbęs i apsigyventi, 
per vasarą. Įkišę savo sunkiai uždirbtus pi-Į

Kurie ten gimę ir augę, tiems nigus., 
lengviau tuos karščius pakęsti,! Tie gražūs korespondencijų 
nes jie pripratę. Bet kurie nu-: antgalviai “Iš Saulėtos Flori- 
važiuoja* iš rytinių ar vakari-, dos” daug darbininkų paakstina 
nių valstijų,/tai tiems pusėtinai svajoti apie tą saulėtą Floridą, 
yra sunku priprasti. Pavyz- Atrodo, kad senatvėj būtų ten 
džiui, mes ten 7 lietuviai gyve-! smagu pabaigti^gyvenimą. Mus

• < * • Ilgas Peilis Išimtas iš 
Moteries Smegenų

Alexandria, La. — Vienai 
. Į negrei piktadaris įvarė peilį 

* I 8 colius 1 smegenis. Gydyto- 
j jai išėmė peilį, ir moteris 

atsargūs' sveiksta.
Kodėl tie __ _______________________

Viršumplaninė Produkcija
PANEVĖŽYS. — “Kanapės” 

artelės kolektyvas dar Spalio 
revoliucijos metinių išvakarėse 
įvykdė savo bendrinį metinį 
planą su kaupu — 115 procen
tų. Duota virvių ir kitų gami
nių už pusantro milijono rub
lių.

| Artelės nariai, įkvėpti vyriau- 
j sybės š. m. lapkričio 9 dienos 
I nutarimo duoti darbo* žmonėms 
daugiau pirmojo pareikalavimo 
prekių, nutarė jki *§ių metų ga
lo duoti viršumplaninę produk
ciją 400 tūkstančių rublių su
mai. Taip pat pasižadėta pato
bulinti produkcijos technologi
ją, plačiai išnaudoti gamybos 
atliekus ir tuo būdu sumažinti 

1 gaminių savikainą 3 procentais.

dar jaunas bininkas galėtų apsigyventi ir 
?

ikiTaip ta saulute ten Aš sakau, .jeigu neturite 
darbo žmogų, kad’i $20,000, tai nevažiuokite ten 

nes gailėsitės su-

'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

SHENANDOAH, PA

PUIKUS BALIUS
Rengia L.D.S. .34 Kuopa

Įvyks šeštadienį

Vasario 15 February 
Mainierių Saleje 
Kampas Main ir Oak Sts.

WALTER COOPER’S ORCHESTRA
, Gros šokiams

Šis parengimas yra dienraščio Laisvės naudai.- 
Laike vajaus mes nesuspėjome parengti ką nors 
sustiprinimui Laisvės biudžeto^ tai rengiame da
bar. Visa plačioji Shenandoah apylinkė privalo 
dalyvauti šiame parengime ir tuomi paremti 
dienraštį Laisvę.
Įžanga 50c Asmeniui. —Rengimo Komisija.

IlfAWAWflWnWWAWWMmAWAMWIfAW

VILNIES
KALENDORIUS 1947 METAMS

Svarbus šaltinis mokslinių raštų ir visokių 
informacijų. Taipgi gausiai yra dailiosios lite
ratūros poezijoje ir prozoje. Tai kūrinys, kuris 
supažindins jus1 su daugeliu mokslinių, techni
kos ir meno dalykų. . 1

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
Prirengė L. Jonikas

Išleido Dienraštis Vilnis
Kaina 50c.

Tą svarbų kurinį galite gauti dienraščio Lais
vės knygyne. Laisvė duos 20% nuolaidos platin
tojams, 
giau. •

kurie ims po 5 egzempliorius ar dau-

z Užsakymus prašome siųsti:

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

So. Boston, Mass

BANK
DIENRAŠČIO LAISVĖS 

NAUDAI

ĮVYKS SEKMADIENĮ

• 318 Broadway
Pradžia 5 vai. vakare.

Skanus namie gaminti 
valigai. Ir graži muzikalė 
programa. Dainuos: Ig
nas Kubiliūnas, Ruth Gi- 
tzus ir Ema Chuląda, pia
nistė, iš Bedford, Mass.

ETAS

★ ★ ★ Ig Kubiliūnas
Rengia ALDLD 2-ra kuopa. Kviečia dalyvauti, 

paremti savo mylimą dienraštį Laisvę ir smagiai su 
draugaiš praleisti vakarą. Tikietas $2.

Rengėjai.

RONKONKOMA
8634

' j

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
»

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- 

, su šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 .

■ 1 -



Ketvirtadienis, Sausio 23, 1947

BALTIMORE, MD j HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Kaip šviesios yra Baltimorės 
Gatvės ?

Baltimorės gatvės apšviečia
mos su 41,441 lempa. Nuo 1932 
m. iki dabar dadėta 3,500 dau
giau lempų stulpų. Bet šviesa 
sumažinta 400 ant 1,500 žvakių 
jėgos, šiandien trys lempos 
duoda tiek šviesos, kiek 1932

pas. šiandten 24,714 lempų yra 
elektrikinės^ o 16,727 gesinės. 
Vienam žmogui reikėdavo pri
žiūrėti 50 lempų. 1915 m. į 
j lempas įdėjo automatiškus už- 
žiebėjus. Nuo to laiko vienam 
žmogui reikia prižiūrėti nuo 
300 iki 600 lempų.

Kaip ii’ visu? kitur, darbi- 
su ma

žiausia alga, darbininkai turi
metais davė viena lempa, ir tai ninkai apkrauti darbu, 
tik geresnėse mieste dalyse. Lu-
šnų miestą dalyse,Įgalima šaky- sunkiai di‘rbti. Aukšti valdinin- 
ti, kaip ir visai tamsu. Nelai- kaj sugda žmonių sumokėtus pi- 
mingi darbo žmonės, kurie turi 
ten gyventi. Nieko malonesnio
ir prakilniesnio nėra nei tuose Miesto darbininkai išnaudo- 
‘namuose,” nei ant gatvės. įjami, miestas tamsus, nešvara 

Per tą 15 metą laikotarpį,laidelė, vandalai daug lempų su- 
buvo sučėdyta $2,000,000 ant 
šviesos. Bet taksai kilo gana 
smarkiai. J932 m, miesto biud
žetas buvo $42,876,276, o da
bar jau yra $76,496,776.

150 metų atgal aliejum buvo

daužo, labiausiai parkuose. 300 
lempų stulpų automotbilistai 
sudaužo per metus. Miestui rei
kia 100,000 lempučių (bulbs) 
per metus .— išskyrus tas, ku
rias ’vandalai sudaužo.

deginamos lempos šviesai. ^Dar -Jau buvo kalbėta apie Balti- 
ir dabar yra viena aliejaus morės kriminalistus. Visai ne- 
lempa, užsilikusi ant Holliday i užsimokėtų varginti skaitytoją 
ir Saratoga gatvių kampo. Vė- daugiau. Bet kelis pavyzdžius 
Hau buvo pakeistos gesti žibina
moms lempoms. 1890 m. buvo 
pradėta steigti elektrikines lem-

650 5th Ave., kaipp. 19th St.

BROOKLYN/. N. Y.

Tel. SOuth 8-5589.

VALANDOS:
"3 A. M. - 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 

 

ir (sekmadienį.

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

ir

4

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVcrgreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
v

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 
_____________ ___ L__________ **__________________________

< * /*

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iŠ’mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti ant sykio ne ti 
apsaugoji kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupai namažą dal 

*: siusti užsakyfną

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 tabletė 
Uų 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 tuo jaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
IŠ Veg. Broth galfrna padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas’ir 
gyvas tuojaus^ pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu' valgiu gerk vietoje kavos. 5

•wary jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiusimu 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, turintiem^ Aukštą kraujo 
tpaudlmą, 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

kitus miestus ir apmokame pašto

j nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutauj 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink 
šiandien, kol dar nepervėlu.

10Q. Tabletėlių 
$12.00. Pašto išlaidas mes

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

17.75, Qt. $12.75.
Vitaminus siunčiame paštu j visus 

Klaidas.
WONDER LIVE

6164 B—Metro Sta., Dept. G 
į

FOUNDATION
Loa Angeles 55, Calif

. - ■ ■ i

'PenTcT"” 'Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Hartford. Conn

ir Laisvės

(20)

puolimuose su tikslu apiplėšti, ginklavę jau kelių Europos ša-

^ie tvarką tose šalyse.

(20)

(20)

šį75$1

$2.25

30c valgių

*

25c

35c
426 LAFAYETTE STR.

ir pašaliniai kviečiami

Los Angeles, Cal.35c

25c

35c

15c

po

Bus žingeidu

$2.50

25c

25c

75c

di-

*

411 Grand St. Brooklyn

25c
35c
35c

Veteranų
Komunistų

60c
60c
60c

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

Newark, N. J. *
Tel.' MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

$1.00
25c

35c
25c

65c
50c
25c

$1.25
$2.25

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

25c
10c

30c 
15c 
35c 
25c

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

$1.00
25c

$1.50
25c

$1.50

35c
75c

$2.25 
daly-

15c
10c
25c

50c 
$1.60

45c

(hayfever) .........................
Pailių .....................................
vandeninės ir širdies ligų
nemalonaus kvapo .. .......... ....
surilgusio pilvfl (heartburn)
veneciškų ligų ......................

30c
35c

75c 
$2.50

likos išrinkta sausio n^ė 
susirinkime, todėl seka 
kuopos susirinkimas bus 
ii’ metinis susirinkimas,

155
1:30 vai.

25 c 
35c

pa
ku rie 

įvyks Lietu-

$1.25 
,. 85c 
.. 60c 
.'. 85c 
... 85c 
’ $1.25

IK
-d n «nnvnnqcuB n ya ouuvillu, a u*

AUTO MECHANIKAI 
Tu r būt patyrę 

Kreipkitės j
T<M SPENCER

ALDEN MACLELLAN, Inc. 
718 N. 7th Street, 

ALLENTOWN, PA.

PITTSBURGH, PA.
SLA 86 kp. rengia ban kieta pami

nėjimui 60 m. gyvavimo. įvyks va
sario 6 d., 7 v. v. Sūnų Lietuvos sa
lėje; 
m as 
kite

818 Belmont St. Šis parengi- 
bus labai įdomus, taigi dalyvau- 
visi. — Kom. ’ 18-19)

turi būt žinomi

85c
. 75c
$1.25

Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi 
su paveiksi.............. .................
Žydas, įdomūs skaitymai ......

liu žmonės nusikratė nuo savo 
sprąndo kapitalistinį jungą ir 
sukūrė- tikrą darbininkišką

Taigi, kad daugiau susipa- 
| žinti su Lenino mokslu ir jo 
! panaudojimu š i a ir d leniniam

MERGINA
Abclnas namų darbas, puikūs namai, 

atskiras kambarys ir maudynė.
2315 A VE. I, BROOKLYN.

ESPLANADE 7-7490

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

Newark 4KN. J. 
HUmboldt 2-7964

WORCESTER, MASS.
Kas turite veikalą “Pergalė,” pra

šau prisiųsti, neš Meno Sąjunga šio 
veikalo neturi. LLD 11 kp. nori jį 
perstatyti. Siųskite šiuo antrašu: 
J. M. Lukas, 43 Austin St., Worces
ter 2, Mass. (19-20)

STALU APTARNAUTOJOS
Pastovus Darbas 

Taipgi daliai iaiko gale savaitės. 
Ideališkos darbo sąlygos.

Kreipkitės
HOWARD JOHNSON’S

Main and Huguenot Sts. 
New Rochelle, N. Y.

Tel. NEW ROCHELLE 2-5076
(20)

iš tų ki'iminalysčių reikėtų dar 
priminti.

Miesto policistais yra pa
rinkta daugiausia buržuaziniai 
nusiteikusios visuomenės žmo
nės. Į poliemonus priimami vy
rai turi būti baigę kolegijos 
mokyklą, šitie žmonės turi ge
riausią progą dorai gyventi. 
Bet ar taip yra? Visai ne. 1 ši- 
čion tik kelis paskutinius poli
cijos prasižengimus paminėsiu.

Policija ėmė kyšius po $125 
už sugrąžinimą automobilistams 
atimtų leidimų kėravoti auto
mobilius. 4 poliemonai suareš
tuoti už “fix’inima” arklių 
lenktynių 'Pimlico, ’ Md. Policij'a 
susekta šmugelyje gelbstint 
gemblerius ir paleistuvystės 
agentus. Suareštuoti ir nubau
sti lenktynių arklių savininkai 
už dopinimą arklių.

Kitas dalykas, pjauni vaikai 
dalyvauja gana dideliuose už-

Svarbus Mitingas
Penktadienį, sausio 24 die

ną, įvyks Lenino mirties pa
minėjimo mitingas, Lyric Hali, 
593 Park St. Mitingą ruošia 
Hartfordo Komunistų Partija. 
Vyriausiu kalbėtoju bus John 
Gates, pirmininkas 
Komisionierių nuo 
Partijos, U.S.A.

Yrą pakviestas
Choras, kuris išpildys muzika- 
lišką programą tame mitinge. 
Bus ir daugiau pamąrginimų.

Draugai ir draugės, jūs visi 
žinote, ką reiškia Lenino pa
liktas mokslas. Ar tas mokslas 
šiandieną skleidžiasi o pla
čias žmonių mases?/Ar ne Le

 

nino mokslas sėkmingai naiki
na kapitalistinį žmogaus iš
naudojimą? Tuo mokslu apsi-

Net ir žmogžudystę papildo.
7)abar, kodėl vaikai, policija 

ir kiti buržuaziniai žmones už
siima šmugelystėmis? Ar 1 
žmonės badauja, neturėdami 
darbo, ar kitas koks vargas 
verčia juos taip daryti? O gal; 
per mažai bažnyčių' arba peri . , , . , .. ,1 v . . . gyvenime, turime dalyvauti to-mazai religijos jie turi', '---- '
religijos vadai nori 
aiškinti ?

Daugiau niekas, 
buržuazinis idėjinis 
Visos pasakos ant radijo, kru-' 
tarnuos paveiksluose- ir visur ■ 
baigiasi žmogžudystėmis arba j 
veidų daužymais. Išimk tą peš- 
tukizmą, pasakos ir krutami pa
veikslai lieka tušti. Viena dalis 
žmonių galo su galu negali su
durti, o kita dalis, turėdama vi
sokių progų gyventi, užsiima 
šmugelystėmis. J. Balsys.

<aiPįkiuose susirinkimuose. Daug 
mums is- |<o pasjmokysimc. Kviečiami 
. . ,n I dalyvauti ir draugus atsivesti 

‘lklvisi.
bankrutas. .Mitingas prasidės 8:15 vai. 

į vakare. Įžanga tik 35 centai.
Darbininkas.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

REKORDAI 
“Visokių Rūšių”

Artificialės Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
, “Kol Dar Jų Yra“ 

VALETAI 
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

'■ H ...

Fotografas.
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau - 
naujus paveiks
lus ir krajavus/Į 
sudarau su ame-0 
rikoniškais. Rei-|| 
kalui esant ir *5 
padidinu toki o*| 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

■ Kampas Broadway ir Stono Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, j

Tel. GŲenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoritikas, inaklų knyga. Tilžės 
snaurlimo, 448 pusi., aiškus drukns, . 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai !

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ...».................................

Kantičkos, giesmių knyga .................... I
Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin

gi Atsakymai; dau? juokų ..........
Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................ I
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus .... ...................................
Dainų Knyga, su anie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimą 
lapeliu .prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais............................1.........................
Duktė Marių, graži apy/aka ..............
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du 

brolius
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę . .........................................
Eustaehijušas, apysaka iš pirmutinių 

ainž. krikščionybės ............................
Girtuoklių Gyvenimas, jų eadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ...........................................
Juokų Vežimas, daigelis juokintrų pa

sakymų, ir 1.1...................................
Kabalas, laimės rcdyklč, su Saliamono 

nosia .....................................................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

• su paveikslais .........................................
Keliautojai, į Šventą Žemę, Jcruzolimą 
Lengvas Budas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nirapčjimai laimių 

rašant paikutes ...............................
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .................................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti ..........................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .................................................

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ............

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas j Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .................... /..............

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ...............................
Trys Užkeiktos Karalaitės ......................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja, iš 450 puslapių, .visokių gas- 

padinystčs pamokinimų ........... .,.....
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks^. ..............................I.......................
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. 
Saules Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkam^ .....................................

Laiškams popieta, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40č; 3 tuz. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija .................... !
Dvi uncijos .................... ...,................... 1

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ................................ .
Nervų pastiprintojas ’ ..............................
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthinos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo .........
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys^ 

užpilti ant degtinės ........................
Išvalymui akmenėliai, kad ncslapinti 

lovoje ......................................................
Vidurių valytojas ............................. '.........
Nuo visokių r'ciimališkų sausgėlų .........

į Nuo nesutukimo (eiti kūdyn)-- ..............
Nuo šlapligės diabetų ......................,.....
Gimdos tonikas, pataisų kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai .............. ...........
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro
Nuo 
Nuo 
Nuo 
NuO 
Nuo „
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilimo ..........................     60c
Norintieji jsigjtl bile vieną iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:

M. ŽUKAITIS,
384 Dean St., '^įiencerpoTt, N. Y.

Oadv.)

Darbus Mažina, Sąlygas 
Blogina

šių n^etų pradžioje tapo pa
leista 65 darbininkai, Poker 
N. 5 kasyklos, Ros Valley ang
lies kompanijos, kuomet tapo 
sustabdyta naktinis darbas 
ant “breikerių,” kur yra su
trinama ir valoma anglis, o 
liko tik vienas dieninis šiftas 
dirbti.

Kompanija aiškino tą atlei
dimą šiaip: Breikeris ir jo vi
sos mašinos, kurios trina ir va
lo/ anglį, yra labai nusidėvėję, 
tankiai genda, o naujų šiuo 
tarpu negalima gauti, tai pa
likus dirbti ant vieno šifto, 
kompanija turi progą naktiniu 
šiftu taisyti tas mašinas. Tai 
skambėtų lyg teisinga priežas
tis. Ale taip tikrai nėra. Tas 
masinis atleidimas ant breike- 
rio ir maįnose yra daugiausia 
dėl lėšų taupymo komanijar ir 
dėl didesnio išnaudojimo mai
nierių, nes anglies mark etai 
jau puola, tai ir mainos atei
nančią vasarą jau ims šlubuo
ti ir išnaudojimas mainierių 
bus daug didesnis. Jau dabar 
tas yra jaučiama.

Ne tik Ros Valley kompani
ja atleidžia mainierius ir stab
do darbus, ale visos šioj apy
linkėj esančios anglies kompa
nijos tą daro. O vieną kom
panija visai užsidarė, dar nu- 
nešdama mainierių pėdės už 
mėnesį.

Tai atrodo, jog blogi laikai 
jau čia pat šioj kietos anglies 
apylinkėj, nes čia kitokios in
dustrijos nėra. O pradedant 
darbams mažėti, tai tiems, ku
rie dar dirba mainose, sąlygos 
darosi daug blogesnės, bosai 
ima daug daugiau bosauti ir 
išnaudoti mainierį. Pavyz
džiui, kasykloj, . kur aš pats 
dirbu, dar neseniai bosai buvo 
švelnesni. Jau dabar kitokią 
giesmę gieda, rėkia už viską 
ir,spaudžia, kiek gali prie dar
bo. Jiems niekada gana nepa
darai ir taip visokių trūkumų 
jie suranda ir blogo žodžio 
užmesti nepaiškadavoja. Mat, 
jie nori, kad mainierys luptų, 
kaip jautis ir jų jungą trauk
tų tylėdamas. Bet mainieriai 
netylės ir, esu tikras, kad lai
kysime sąlygas, kokias turime 
ir kovosime už geresnes sąly
gas, nes mes, mainieriai, esa
me organizuoti ir tvirti savo 
unijoje. Jei tik vadai.eis tei
singu keliu, tai tuos atleidi
mus unija galės’ kiek apstab- 
dyti. Pagyvensime, pamatysi
me.

Šokiai Dienraščiui Laisvei
Draugai girardviliečiai, 15 

dieną vasario Mainierių Salė
je, Shenandoah’ryje," yra ren
giami šokiai, kurių* pelnas eis 
dienraščiui Laisvei. Tai kam 
laikas pavelys, ateikite ir sa
vo draugus ir pažįstamus atsi
veskite. O esu tikras, kad tu
rėsite gerą laiką, pasišoksite 
prie smagios Walter Cooper 
orkestros. O gėrimų ir valgių 
bus visiems užtektinai. Tai 
praleisite smagiai laiką ir sy
kiu, parengsite dienraštį Laisvę, 
''kuris yra vienas iš geriausių 
Amerikos, lietuvių darbinin
kiškų laikraščių, teisingų ži
nių pateikėjas ir Amerikos lie
tuvių švietėjas.

» Šokiams įžanga 50 centų, 
pradžia 8 vai. vakare, Miners 
Hali, Main Jr Oak St, She
nandoah, Pa. " A. K.

Dr. Albert Roper, direkto
rius laikinosios tarptautinės 
civiiės aviacijos organizacijos 
(PICAO), vadovauja tarp
tautiniam štabui, paruošian
čiam planus pasaulinės orlai- 
vininkystės sutartims. Org. yra 
dalimi U. N. Jos užduotis nu
statyti sutartis, kad pagelbė
ti tvarkyme trafiko oru.

Washington. — Demokr- 
ratas senatorius Byrd rei
kalauja pusšešto biliono do
lerių numušti Amerik. val
džios lėšas per metus.

Amerik. lėktuvas XF2R-1 
skrenda 500 mylių per va
landa.

PRANEŠIMAI
PLYMOUTH, PA.

Plymoutho Kapinių Bendrovės 
kvoterinis susirinkimas įvyks sausio 
26 d., 4 vai. dieną, Stravinskio sa
lėje, Ferry St. Draugai, tėmykite, 
kad laikas pakeistas, nuo 2 vai. iki 
4 vai. Jei katrie draugai turite ki
tą susirinkimą, tai galėsite spėt j 
susirinkimą. — O. Sinkevičienė.

(19-20)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. rengia parengimų, 

gerbimui kuopos veteranų, 
tarnavo kariuomenėje,
vių salėje, 2-ros lubos, 857 Hollins 
St. Bus vasario 1 d., 6:30 v. v. šo
kiai 8:30. Turėsime įvairių 
lietuviško kugelio ir gėrimų. Taipgi 
gerą muziką, kurią suteiks J. Unai- 
tis. Tikieto kaina .vakarienei 
šokiams 60c. Kviečiame visus 
vauti. — Kom. (19-20)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia puikų parengimą arba ba
lių, kuris įvyks sekmadienį, 26 d. 
sausio. Laisvės Choro salėje, 
Hungerford St. Pradžia
dieną. Bus gera orkestrą šokiams. 
Visi nariai 
dalyvauti ir paremt Draugiją.—Val
dyba. (19-20)

WORCESTER, MASS.
Sausio 26 d., 10:30 vai. ryto, 

29 Endicott St., įvyks K. P. lietuvių 
knopos susirinkimas.
visiems išgirsti raportą iš kūčios pa
rengimo. Taipgi svarbu, kad prisi
dėsime prie paminėjimo Lenino mir
ties. Sausio 23 d. sukanka 23 m. kai 
mirė Sovietinės tvarkos įsteigėjas ir 
didžiosios spalių revoliucijos vadas 
Leninas. Komunistų Partijos Am. 
vietinis skyr. rengia paminėjimo va
karą .vasario 16 d. Washburn Hall, 
būkime visi šiame bendrai^ visų 
tautų parengime. — Partijietis.

(19-20)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo siAirinki- 

mas įvyks sausio 28 d., 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Visos draugės 
dalyvaukime, daug turime reikalų, 
valdybos rinkimas ir apie suvažiavi
mą. —V. K. sekr, (19-20)

SO. BOSTON, MASŠ.
Dienraščio Laisvės naudai bankie- 

tas įvyks sausio 26 d., 318 Broad
way, 5 vai. vak. Skanūs namie ga
minti valgiai. Gražioje muzikalėje 
programoje Ignas Kubiliūnas, taipgi 
viešnios Ruth Gittzuš ir Emma Chu- 
lada iš Bedfordo. Rengia ALDLD 2 
kp., ir kviečia visus smagiai su drau
gais praleisti vakarą ir paremti sa
vo mylimą dienraštį. Tikictas $2. — 
Rengėjai. * (19-20)

MAŠINŲ OPERATORĖS
40 Valandų Savaitė

Dirbti Prie:
Beauty^ Rest Mattresses”

Kreipkitės po 8 :30 A.M.

SIMMONS CO.
Brunswick Ave.

ELIZABETH, N. J.
Važiuokite No. 62 Busu
Broad St, Elizabeth, jei trau
kiniu, tai nuo Broad St. Bush 

28 iki Bayway

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nio išstojimo, kuriame britai 
nevaidintų rolę.. Ar tai Jung
tinių Tautų organizacijoj, ar 
Taikos Konferencijoj, ar Ira
ne, Turkijoj, Graikijoj, Chini- 
joj, Pietų Amerikoj, ar bile 
šalyj — visur britai veikia 
prieš Sovietu šalį, nors sutar
tis nuo 1942 metų tą draudžia.

Anglai iš tos sutarties daro 
tik juokus. Jie vienaip susita
ria,* kitai j) daro. Bet jiems ne
patinka, kada apie juos tei
sybę rašo. Mat, dabar jie to
kio “draugiškumo” susitarimą 
nori padaryti su Francija.

Lietuviškas 

trak'tyrius 
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai 

Juozas* Zeidat 
Savininkas

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, sausio 24 d., įvyks 

Lenino mirties paminsimo mitin
gas, Lyrim Hali, 593 £ark St. Ruo
šia Hartfordo Komunistų Partija. 
Vyriausiu kabe tojum bus John 
Gates, pirmininkas veteranų Komi- 
sijonierių nuo Komunistų Partijos, 
USA. Yra pakviestas ir Laisvės Cho
ras, kuris išpildys uiuzikakišką pro
gramą tame mitinge. Bus ir daugiau 
pamarginimų. Pradžia* 
Įžanga 35c. Kviečiame 
vauti. —x Darbininkas.

LLD '145 Kp. Susirinkimas.
Su 'šiuomi pranešu visiems 

LLD 145 kp. nariams, kad va
sario 2 d., 11 v. ryte įvyks svar 
bus susirinkimas. Kuopos vai 
dyba 
nėšio 
mas 
kaip 
bus išduoti gelutiniai veikimo 
ir finansų raportai. Taipgi ži
nom, kad laikas ant vietos ne
stovi, laikas bėga ir viskas kei
čiasi ir mūsų progresas neturi 
stovėti ant vietos, turim veikti 
taip kaip daugiausia galim. 
Mes turim daugiau susirūpinti 
mūsų -politiniu veikimu, nes 
mes mažai kalbam politiniais 
klausimais, o jų yra labai daug 
ir jie mums 
Todėl mūsų kuopos susirinki 
mai turi būt kaip mokykla.
• Yra manymas, kad LLD Cen 
tras jau prisius 1946 metų iš
leistas knygas ir gal būt. jau 
bus galima gauti vasario mėne
sio susirinkime.

Todėl kviečiam visus narius 
dalyvauti LLD 145 kp. susirin
kime, 435 S. Boyle A ve.,. Tarp
tautiniam Institute. Nesivėluo- 
kite, nes po šios kuopos susirin
kimo bus susirinkimas Lietuvių 
Moterų Kliubo.

Nariai, kurie dar nesate mo
kėję metinių duoklių, malonėki
te užsimokėti už 1947 metus, 
nes yra geriau kuopos valdybai 
ir Centrui. Alvinas.

P. S. Esant svarbiam LLD 
145 kp. reįkalui, ypatiškai ar 
laiškais kreipkitės mūsų antra
šu: J. Alvinas, 839 W. 43 Place 
Los Angeles 37.

8:15 v. v. 
visus daly
tis-19)

San Francisco. — Buvęs 
kareivis Louis Leo Komins
ky prisipažino, kad jis ban
do suardyt Southern Pacific 
traukinį
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Now'Yorko^MifeZiInjos
Lankėsi J. Zablackas 
Iš Floridos

at-
se-

Sausio 22-rą laisviečius 
lankė Jurgis Zablackas, 
niau dirbęs dienraščio Laisvės 
įstaigoje, dabar apsigyvenęs 
Clearwater, Florida. Taipgi 
atlankė marčią Helen Kaunai- 
tę-Zablackienę. Pabuvęs dieną 
kitą, grįš atgal į Floridą.

Zablackas sugrįžo čionai, į 
šiaurius, su liūdna misija. At
vykęs į Floridą atostogauti, 
pabėgti nuo žiemos šalčių, šir
dies atakos suimtas, mirė jo 
brolis Adomas Sibol-Zablac- 
kas. Jurgis iš ten mirusi brolį 
parlydėjo į York, Pa., kur pa
staraisiais keliolika metų Ado
mas gyveno.

Floridoj gyvenimu Zablac- 
kų-Pakalniškių šeimos pasiten
kinusios. Jo anūke Franutė 
Pakalniškytė smarkiai paaugė
jus — Nepažintumėt jos, — 
sake Zablackas.
Apie Velioni Adomą Zablacką

Adomas Sibol-Zablackas bu
vo kilęs iš Seinų miesto, Su
valkijoje. Atvykęs į Jungtines 
Valstijas 1911 metais ir ilgą 
laiką gyvenęs Brooklyne. Prieš 
keliolika metu jie turėjo krau- 
tuve-grosernę prie 
Williamsburge.

Velionis paliko 
du sūnus, Francis 
du brolius, Jurgį, 
Floridoje 
Mahanoy

Sūnus 
teranas,
(Browniute) ir sūneliu Peter! 
gyvena York, Pa. Jerome ką ’ 
tik sugrįžo iš karinės tarnybos ! 
ir buvo nuvykęs pabūti atosto- | 
gų pas atostogaujantį Flori- i 
d oje tėvą ir dėdę Jurgį, bet į 
vietoj atostogų teko su dėde 
parlydėti tėvą j York. Pasilsė
jęs, jaunuolis veteranas Jero
me ketina grįžti į mokyklą.

Adomas
sausio 15-tą. Parvežus.į York, Į nelaitis. Ta proga ir šių žodžiu 
buvo pašarvotas pas graborių 1 rašytojas linki Joycei užaugti 
prie George St. Palaidotas sek- 1 jr kada nors būti ne tik gera 
madienio popietį, sausio 19-tą.

Draugų Zablackų šeimoms 
reiškiame užuojautą jų 
syje.

liūdėsyje 
ir Jerome, 
gyvenanti 
gyvenantiir Joną, 

City.
Francis, jaunas ve

šu žmona Mary

Krumbein Bus Pašarvotas 
Manhattan Center

Charles Krumbein, Amcrik. 
Komunistų Partijos nacionalis 
iždininkas, bus pašarvotas 
Manhattan Center, 34th St. ir 
8th Ave., New Yorke.

Masinės šermenys įvyks ket
virtadienio vakarą ir penkta
dienio rytą, 23 ir 24-tą sau
sio. Išlydės 12-tą valandą die-

Pinelawn kapinėse.
Atlankyti 

čios vakarą nuo 7 vai., penk
tadienį nuo 9 iki 12 dieną.

Krumbein, iš eilinio darbi-

bus galima 23-

ninko pakilęs į komunistinio 
judėjimo vadovaujančius vei
kėjus, yra

kur įtiktai 
bent koks 
m as. Tad

žinomas iš jo dar- 
ir išilgai visą šalį, 
yra darbininkų ir 
darbininkų judėji- 
komunistų organi

zacija yeda ir visus laidotu
vių reikalus.

Tikimasi, kad tūstančiai 
komunistų ir ne komunistų 
darbo žmonių ateis suteikti sa
vo vadui paskutinį patarnavi
mą, kadangi jisai tarnavo dar
bo žmonėms per visą gyveni
mą.

Laisvės Bankieto Tikietų
Dar Bus Galima Gauti

Laisvės bankieto tikietų jau 
I apsčiai parduota iš anksto. O 
Į tai rodo, kad bus daug norin
čių užsisakyti tikietų paskuti
nėmis dienomis. Praktikos tai
syklė per laikus buvo tokia: 
daugiau iš anksto parduota 
tikietų. daugiau pareikalavi
mų prie durų. Į tai atsižvelgę, 
stambų pluoštą, tikietų atidė
jome pardavimui prie durų.

Taigi, ruoškitės visi daly
vauti bankiete. Ir visi, o ypa
tingai neturintieji iš anksto ti
kietų, pribūkite anksti.

metinis ban kietas 
šį sekmadienį, sau- 
Grand Paradise sa- 
Grand St., Brookly-

Laisvės 
įvyks jau 
šio 26-tą, 
lėse, 318
ne. Gera kalakutienos vaka
rienė bus duodama 6:30, šo
kiai nuo 7 vai. Vakarienės ti- 
kietas $3. Vien šokiams 60c. 
Gros Pavidis 'Orkestrą. 1

Kviečiame visus pasilinks
minti su draugais, įsigyti nau
jų pažinčių skaitlingoje publi
koje gerų laisviečių iš visos 

’plačios apylinkės ir iš tolimų 
miestų.

IDS Trečia Apskritis
Darbais Žengia Pirmyn

Apskrities komiteto posėdis 
Įvyko sausio 19-tą, LDS cen
tro raštinėj, Brooklyne. Posė
dyje atsilankė visi komiteto 
nauji nariai, išskiriant vieną, ir 
viena seno komiteto -narė, ku
ri perdavė užrašų knygas, tai 
drg. Makutėnienė. Turiu pri
minti ir tą, kad šių metų ap
skrities komitete esą trys jau
ni žmonės, būtent Stasiukai
tienė, Yakštiene ir Yakštys.

Valdyba pasiliko sekanti: 
pirmininku A. Matulis, užrašų 
sekr. Yakštiene, finansų seki*. 
Stasiukaitienė ir iždininku — 
Dainius.

Tarimai padaryti sekami: 
1) išrinkta delegate drg. Ver- 
telienė į Laisvės šėrininkų su
važiavimą. 2) Pasveikinta 
Laisvės šėrininkų. suvažiavi
mas su $25. 3) Išrinkta dele
gatas drg. Yakštys į Namo 
Bendrovės suvažiavimą, kuris 
Įvyksta prieš Laisvės bendro
vės suvažiavimą. 4) Pamokė
ta metinė duoklė į LDS už ne
regį LDS 159 kuopos narį Pau
lauską — $15.60. Paaukota 
sergančiam drg. Burbai $10.

Toliau, nutarta vasaros lai
ku suruošti kuopų naudai pik
nikas. Ir žinant, kad seka
mas LDS seimas 1948 metais, 
įvyks Cleveland, Ohio ir at-

I sižvelgiant, kacPMūsū .kuopos 
neturi didelio kapitalo ižduo
se,. kad galėtų pasiųsti delega
tus, tai apskrities komitetas 
pasiėmė sau už pareigą pada
ryti priemones didinti apskri
ties iždą, kad pagelbėjus kuo
poms finansiniai. Imamės šio 
darbo anksti, kad galėtume iš 
anksto kuopoms pranešti, jog 
jos be baimės rinktų ir siųstų 
kuo skaitlingiausią delegaciją 
į Seimą 1948 metais.

Atžymėti 400 metų sukak
tį pirmutinės lietuvių kalba 
knygos, tai nutarta kreįptis į 
LDS 33: kuopą Elizabeth, N. 
J., kad bendrai su LDS ap
skričiu suruošus gerą paren
gimą atžymėjimui to įvykio.

Prie užbaigos, išrinkti at
stovai į organizuojamą naują 
LDS k-pą Ridgewood, Brook
lyn© priemiestyje, nueiti į jų 
pirmą susirinkimą su apskri
ties planais ir, jeigu naujai or
ganizuojama kuopa sutiks, tai 
tuos planus gyvenime Įvykin
ti.

’ Reiškia, šiame posėdyje iš- 
aukojome $50.60 įvairiems 
tikslams, nutiesėme gaires at
eities veikimui ir, kas svar
biausia, tai, kad kiekviename 
komitete nariai su ūpu sutiko 
dirbti. Ir jeigu bus visus ap-

sk ritus metus pas visus komi
teto narius tokiš pakilęs ūpas 
dirbti dėl visuomenės labo, tai 
tikimės turėti geras pasekmes.

Reikia priminti ir tą, jog 
apskrities komiteto jauni žmo
nes įgalioti ateityje bendrai 
veikti su Nacijonalio Komite
to sekretoriumi 
skrities ribose 
jaunimo į LDE> 
tys, Yakštiene 
nė.

Kiti svarbūs’reikalai palik
ta kitam posėdyje tarti, 
buvo bėganti ir skubūs 
lai ir jie visi tinkamai 
denti, padaryti tinkami 
tarimai.

pra- 
orga- 
vesti 

armi- 
tokia

Orman u ap- 
organizavimui 
Jais yra Yakš- 
ir Stasiukaitie-

Apskr. pirm.,
A. Matulis.

šie 
reika- 
išgvil- 
jiems

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergrecn 7-G868 
221 South 4th Street

i 9—12 ryte
Į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

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 New York, to 
be used on clothing.

Verbuoja Armijon
J. V. Armijon verbavimo 

stotį*, 246 Graliam Avė., 
veda vakarus įvairioms 
nizacijoms, norinčioms 
kampaniją už stojimą j 
ją. Sausio 14-tos vakarą
programa buvo pravesta Slo
vakų Piliečių Kliubui. Rodyta 
karo istorijos filmos. T/Sgt; 
Moran, pagelbstimas saržentų 
Frank Murano is Howard Eld
ridge, iš varbavimo stoties, 
agitavo už liuosnorių armiją.

Laisvės Didieji 
Parengimai:

BANKIETAS
Sausio-Jan. 26

GRAND PARADISE,
318 Grand St., B’klyn.

DO-RE-MI
Penktadienį, sausio 17 d., 

Aido Choro pamoku pertrau
koje aidiečiai sveikino savo 
mokytoja Jurgį Kazakevičių 
jo tapimo Joycei-Vincentai tė- 

! vu proga. Jovce gimė ta pat 
j mėnesį, kuriame.
atgal, yra gimęs garsus lietu- 

Zablackas mirė : viu rašytojas Kristijonas Duo-

virš 200 m.

liūdė-

MIRĖ
Rugis, 62 m. amžiaus 
145 Essex St., Brook-

Ona
i gyveno

lyne, mirė sausio 22 d., Kings 
County ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas grab, šalinsko kop
lyčioje, 84-02 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N. Y. Laidotuvės 
įvyks sausio 25 d., 10 vai. ry
to, šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 3 
sūnus, John, William ir Ed 
ward, dvi dukteris Sue ir Vio
la ir du anūku, Edward ir Do 
nald. Velionė yra uošvė brook 
Jyniečiams gerai žinomo dr. 
E. Žukausko.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius F. ,W. šalins-- 
kas.

aidiete, bet ir Aido Choro ko
respondente.

Jurgis Kazakevičius.' atsily
gindamas aidiečiams už svei
kinimus ir linkėjimus, apėjo 
aplinkui su bonka. pavaišin
damas juos iš tos bonkos. O 
i o sesutė, dabar “teta” Flo- 

i rence, apdalino aidinčius sal
dainiais.

Manau, kad aidiečiai. apart 
| gerų linkėjimu Valerijai ir 

auklėti 
kartu ir ją 
tas bus 
vėliau.

j Jurgiui pasekmingai
: ".avo naujagimę, 
uasveikins. Kaip 
likta, sužinosime

* *
Aido Choras

lijai Kavaliauskaitei už $2 
vaną$ Be to, Lilija, kiek 
galimybės leidžia, Aido Cho
ro prašoma, niekuomet neat
sisako patarnauti chorui ir 
darbi#.

dėkingas

at-

Li- 
do- 
jai

iš choro iždo.' Tokių pasilinks
minimų formą ir būdą gali 
pasirinkti patys choristai. Yra 
nuomonių, kad gerai būtų ka
da nors ateinančią vasarą tu
rėti laivu ekskursiją į Cats
kill ir ten, kur nors ant far- 
mos, turėti iš anksto užsaky
tus pietus ar kitokį socialu pa
silinksminimą. Daugelis cho
ristų, tikiu, sutiktų patys pa
dengti

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankieių
Vettuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

ateičių* «u naujausiai* (taisymai*
KETURTŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po: \

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai jsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

Brooklyn, N. Y.
, (Prie Williamsburg Tilto)

Telefonas EV. 7-5550-1-2
Žinokite, jog čia pirkaite dirbtu

vėje ir už dirbtuves kainą.

DIENRAŠČIO LAISVES
. 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

BAZARAS
Kovo-March 7, 8 ir 9 dd.
GRAND PARADISE SALĖJ

318 Grand St., B’klyn.

PIKNIKAS
Liepos 4-tą dieną

Fourth of July

CLINTON PARK
Maspeth, L. L, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos .

savo lėšas?
# # ❖

Visi 
koše
24, nes Jonas Juška tikisi tu
rėti savo parašytą operetę 
“Lietuv. žiedai” jau gatavą ir 
išdalinti roles. Operetės skrip- 
tą ant mašinėlės spausdina 
Valentina Venckūnaitė, nauja 
ir energinga aidietė. Operetė 
bus perstatyta gegužės 4 d., 
Schwaben Hali.

aidiečiai būkite pamo- 
šį penktadienį, sausio

Peter Kapiskaa

Peter 
KAPISKAS

CHARLES VIGŪNAS 
x 284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8^73

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

BAR & GRILL

ANTHONY ROGERS
* (Raudžius) 
328 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

LEGAL NOTICE
SUPREME COURT
OF THE STATE OF NEW YORK. 
NASSAU COUNTY.
ANIELE SALASEVICUITE ŠILEIKA, 
Plaintiff again**
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 this 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 case of your 
failure to appear, or answer, judgement will 
be taken aga>nst you by default, for the 
relief demanded in the complaint. Dated 
October 1st, 1946.

MAXWELL V. LOVINS 
Attorney for Plaintiff 
Office & P. O. Address 
60 Court Street, Brooklyn 
City of New 

TO JONAS ŠILEIKA:
The foregoing summons is 

you by publication, pursuant
of Hon. Cortland A, Johnson, a Justice of 
the Supreme Court of the State of New 
York, dated the 13th day of December, 1946 
and filed with the complaint on December 
13th, 1946, in the office of the Clerk of 
Nassau County at County Court House. 
Mineola, New York.
Dated December

❖ ❖
Kartą jūsų korespondentui 

rteko kalbėti su vienu aidiečiu, 
kuris yra priešingas Aido Cho- 

i ro turėjimui tarpusaviniu pa- šokiams, 
silinkšminimų. Bet šių žodžių | 
rašytojui atrodo, jog jeigu ai- j 
diečiai pašvenčia savo laiką ir ; 
energiją pamokoms ir patar- i 
navimui organizacijoms pa
rengimuose. daugelis jų dar iš 
savo kišeniaus padengdami Ke
lionių ir kitas išlaidas, tai jie 
pilnai užsitarnauja bent ret
karčiais turėtu tarpusavinius 
pasilinksminimus,. apmokamus

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Lietuvių Draugyste 
rengia vakarienę, geg. 3 d. Liet. Am. 
Piliečių Kliube, 280 Union Avė. Ren
gimo Komitetas nuoširdžiai prašo 
dalyvauti tų, dieną. Pasižymėkite ant 
kalendoriaus. Turėsime valgių, gė
rimų, užtikrinam visiems, kad link
smai praleisite laiką. Bilietai bus 
$3.50 asmeniui. Galite Įsigyti pas 
Kliubo gaspadorių J. Zakarauską ir 
pas kliubo darbininkus: Meiliūną, 
Deikų ii’ Jackūną, pas Rengimo 
Kom. narius ir kriaučių Šapose. Pra
šome kitų organizacijų nieko ne
rengti tą dieną. Bus gera orkestrą 

Juozas Yasiūnas.
(19-20) \

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU.

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

ŽIEMA SUŽIEMĖJO

TONY’S
UP-TO-DATtC

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAT

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y,

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

York. *

served upon 
to an order

16th, 1946.
MAXWELL V. LOVINS 

Attorney for Plaintiff 
60 Court Street, Brooklyn 

City of New York.

New Yorke žiema, atrodo, 
pavargo nuo šilumos. Sausio 
21-mos vakarą, su smarkiu vė
ju atšturmavo net 15-kos 
laipsnių temperatūra.

Numatant, kad Mrs. Rocco, 
“kamera” šautuvu pašautoji 
pasveiksianti, buvę jos sandar- 
bininkai nusprendę sukelti pi
nigų jos gydymo lėšoms ir gy
venimo pradžiai. Ji likosi be 

(kojos.

MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

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

Į kitu? miestus nesiunčia- 
me. Parduodame tik ant 
vietos.

Laisves Adm.

pi- įSomuii mWMMM*

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

. ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.' x
Geriausias Alus Brooklyne

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersa) nuo Republic Teatro)

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

, SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokią valgių 

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tet. EVergreen 4-9612

. L ' • •

B ULOVA!
Didelis ■

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

I5|*w*l» . . . $24Z5

RATBJCIA 
17 . i $2473

CAMBRIDGE

MATIKI

I ROBERT LIPTON, Jeweler 
j 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
I li*Jl ST. 8-817*. -Art! OrsMtawn Atm Atnarr Vak&rals.

j/.-.




