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n “r1 jaua‘' ! Georgijos Seimelis
biauja And. Valuckas. Baisio- 
jo karo metu šis niekšas buvo 
pas Hitlerį ant bordo. Jis ra- • 
šė hitlerininkams ir už h it h'ri- ' 
ninkus. Jo knygas vokiečiai ■ 
spausdino ii* platino.

Dabar šis parsidavėlis yra
spau<los bęn'1'a‘. Seimelis Už«yre Leitenanto-Gubernatorhus Priesaiką ir 

* * * i Atidėjo Talmadge’iaus Siūlymą prieš Negru Balsavimą

Pradeda Neklausyti 
Neva Gubernatoriaus

štai, kas svarbu žinoti apie , 
Dr. K. Grinių. Smetonos lai- I 
kais jam Smetona mokėjo po.n- j užėmęs Georgijos valstijos

Vokiečių okupacijos lai- gubernatoriaus vietą, kuk-

Atlanta, Ga. — Neteisėtai

siją.
kais jam Hitleris mokėjo pen- i Kiksas Hermanas Talmadge 
siją ir laikė ji atsakom i n goję reikalavo, kad valstijos se

natas išbrauktų iš protoko- 
! lų knygos priesaiką leite
nanto - gubernatoriaus M. 
E. Thompson©. Senatorių 
balsai pusiau pasidalino, 

stebėtis, Laikinasis senato pirminin-

vietoje.
Kai kitus “memorandumo” 

autorius hitlerininkai suareš
tavo ir ištrėmė Vokietijon, 
Grinių jie paliko Lietuvoje ra
miai gyventi ii- darbuotis.

Netenka, todėl. t 
kad dabar, Amerikon pribu
vęs, ponas Grinius plūsta Ta
rybų Lietuvą ir bolševikus. Leista Apsivogusiam

I Aleksejevui Ilgiau 
. c: Pagyventi Amerikoje 
žmonių į J

.k- i ---------
Tarybų i Philadelphia, Pa.— Jung- 

Ant ryto-! tinių Valstijų ateivybės ir 
įstaiga davė 

atsik raustą i1 vizą-lcidimą Kirilui Alek- 
! sejevui dar bent 60 dienų 

kurie ’šioje šalyje pagyventi. — 
kad! Amerika atmetė Sovietų 

■ ‘‘ j reikalavimą išduot Alekse- 
, jevą kaip kriminalistą. Al- 

Klerikalų Draugas paskel- eksejevas, buvęs sovietinės 
bė naująjį valstybes sekreto-! prekybos įstaigos tarnauto- 
rių gen. Marshall “kietu rie- lūs Meksikoj, apvogė tą į? 
šutu.” Girdi, jo nė Stalinas staigų ir perbėgo į Jungti- 
neįkąs. (Draugas, sausio 17.) ] nes Valstijas.

Panašiai klerikalų spauda ------------- ?----

“^“p^S?im"|BanlĮas Neduoda Pinigy
Byrnes taip suminkštėjęs, jog fnknrnaLnrnii
beveik viską bolševikams pa-1 ^^¥3 ^00610310011! 
aukojęs. Jis visus Amerikos ---------
Lietuvių Tarybos (šimučio ir: Atlanta, Ga. — Bankas, 
Grigaičio) memorandumus pa-. kuriame laikomi Georgijos 
kišęs po stalu ir pamiršęs. ; valstijos pinigai, atsisakė 

Nesinori tikėti, kad dau-1 duoti pinigu neva guberna- 
shalluJ'emS S SU '" toriui Hermanui Talmad-

* * * ge’iūi. Tas bankas pripažįs-
Man atrodę, kad mūsų kai- ta leitenantą - gubeinatorių 

mynas Juozas TysLįava*pradė- Thompsoną kaip teisėtą vei- 
jo rimtai kliedėti. Aną dieną I kiantįjį gubernatorių. ( 
savo gazietoje jisai 
“Kur eini, Europa?’” 
sausio 17 d.).

Nejaugi ' jis rimtai 
kad Europa atsiklaus 
eiti ir ką daryti? Joks blaivo 
proto žmogus tokių iliuzijų 
neturės.

Provokatorių visur pilna 
Jie pasirodė ir Oberlino kole 
gijoje. Išgązdinimui 
“raudonaisiais,” jie vieną nal 
tį iškėlė ant stulpo 
Sąjungos vėliavą, 
jaus jie svietui pasakojo, kad ! įpilietinimų 
Sovietai jau 
Oberliną!

Buvo tokių, žinoma, 
_ išsigando. Jie nežinojo, 

tai yra piktas fašistinių pro 
voką torių darbas.

kas William T; Dean stojo 
su tais, kurie balsavo už 
Thompson© priesaikos pa
laiky mą, kaip veikiančiojo 
gubernatoriaus. Tuo būdu 
jo priesaika oficialiai ir pa
likta senato rekorduose.

(Thompsonas per piliečių 
balsavimus pernai buvo iš
rinktas leitenantu - guber
natorium; o gubernatorium 
tada išrinktas kukluksinis 
Eugene Talmadge, tėvas 
Hermano Talmadge’iaus, 
dabartinio neva - guberna
toriaus. Senis Talmadge mi-

Klerikalu

jas Meksikoj, apvogė tą į7

Hermanas Talmadge fak- 
tinai liepė seimeliui tuo jaus 
priimt jo pasiūlymą neleisti 
negrams balsuoti valdinio 
kų nominacijose. Bet seime
lis tą siūlymą atidėjo iki 
pirmadienio.

H. Talmadge reikalavo 
negaišuojant užgirti jo ski
riamų Georgijos valdininkų 

/ sąrašą. Valstijos seriatas 
neribotam laikui atidėjo šį 
reikalavimą.

Tai jau trys nepavykimai 
Talmadge’ųi tame seimely
je, kuris praeitą sayaitę “iš
rinko” jį gubernatorium. 
Taigi platus piliečių subruz
dimas prieš Talmadge’ių da
ro spaudimą ir seimeliui.

Sovietai Bendrai Pasitenkinę HoOVenS Siunčiamas
Francijos Valdžia, bet Įspėja 
Pries Reakcininkų Sąmokslus

(5------------------------------ —r

Maskva.—Sovietinė spau
da gana gerai atsiliepia apie 
naująją sudėtinę Francijos 

. valdžią, bet įspėja, kad kle- 
' rikalai ir kiti dešinieji dar 
stiprūs ir gali mėgint paša
lint iš valdžios ne tik ko
munistus, bet ir socialistus.

Jaunųjų Komunist. Prav
da sveikina socialisto Vin
cento. Auriolo išrinkimą 
Francijos prezidentu, kaip 
demokratijos laimėjimą per 
sutartiną korhunistų ir so
cialistų veikimą. Sykiu tas 
laikraštis primena, jog ka
talikai ir kiti dešinieji buvo 
sudarę sąmokslą neįleist ko
munistų į naująjį ministrų 
kabinetą. Nors jų sąmokslas 
nepavyko, bet komunistams 
duota kur kas mažiau vie
tų šiame kabinete, negu jie 
turėjo gauti pagal balsavu
sių už komunistus piliečių

’skaičių ir komunistiniu at
stovu skaičių seime.

Katalikai respublikiečiai, 
vadinąmoji Respublik. Lais-

šistų jos eilėse ir generolo 
de Gaulle sąjunga išvien 
stengiasi pažeminti demok
ratiją, kaip rašo Sovietų 
vyriausybės laikraštis Izvie- 
stija. Jie susirišę su di
džiaisiais bankais ir fabri
kantais kovai prieš socialis
tus, komunistus ir demok
ratus apskritai. Tie reakci
ninkai ir kapitalistai ken
kia šalies ūkio atkūrimui, 
priešinasi
mui, kelia kainas; kraunasi 
reikmenis į sandelius, lauk
dami didesnio pabrangimo, 
ir taip stengiasi parodyti, 
būk ’ demokratinė valdžia 
negalinti šalies reikalų su
tvarkyti.

taksu numušiv

Varšava Iškilmingai Minėjo Demokratinių 
Jėgų Laimė jimą Seimo Rinkimuose

Generolas de Gaulle Atmetė 
Medali, Siūloma Francijos 
Demokratinės Valdžios

šaukia: , ------------------

(Vien Numuš Taksus už Algas 
Nuo Vartų iki VartųNuo Varly iki Vartų

į Vokietiją, Girdi, 
"Maisto Reikalais”

Hooveris Kišis į Keturių Didžiųjų Derybas Dėlei Taikos 
Sutarties su Vokietija; Stiprins Sovietų Priešus

Republikonų vadaiWashington. — Prezid. • Republikonų vadai vie- 
Trumanas paskyrė republi- šai džiaugėsi Hooverio siun- 
konų vadą Herbertą Hoove- timir su tokia misija . į Va
rį, buvusįjį prezidentą, kaip kietiją. Jis veiksiąs ir va- 
galvą komisijos, siunčiamos karinių 
į Vokietiją, girdi, “vokie- steigimui prieš Sovietų Są- 
čių maisto reikalams tyri-; jungą. Tokį bloką praeitą 
nėti.” Priėmęs nuo Trumą-' savaitę piršo kitas republi- 
no tą paskyrimą, Hooveris konų vadas, Wall Stryto ir 
davė pareiškimą reporte- Į lenkų fašistų advokatas 
riams, kad jis stengsis su- John Foster Dulles.
mažinti Amerikos lėšas, iš-1-----------------------------------

valstybių bloko

Literatūros Draugijos sek
retorius d. šolomskas sako: 
Garbės surašė jau turime dvy
liką kuopų. Tai reiškia, kad 
tos kuopos jau pasimokėjo 
duokles už visus savo narius.

Tikrai nustebino Rocheste- 
rio 50 kuopa. Ji yra viena iš 
didžiausių kuopų. Duokles cen- 
tran prisiuntė visų 82 narių!

šieR tiek išsijudina-ir finan
sinis Draugijos vajus. Brook- 
]yne 400 metų knygos paminė
jime Draugijai sudėta $164. 
Antroji Apskritis, kuri apima 
Brooklyną ir apylinkę,’ paau
kojo $50. Pirmoji Apskritis 
(Chicagos) paskyrė $10. Wa- 
terburyje d. šolomsko prakal
bose sukelta,$17.

Naujų narių šiemet jau įra
šyta 30.

Pradžia gera, graži. Lauk
sime ’daugiau duomenų.

★ ★ ★ »
Knygos parodos suruošimas 

kaštuos nemažai pinigų. 'Lėšų 
sukėlimu turi 
jos, kuriose 
Centrai tiktai 
pagelbėti.

Knygos paroda bus labai 
plati. Joje bus parodytą tiek

Washington. — Kiek dar
bininkai per teismus išgaus 
iš fabrikantų atlyginimo už 
praeityje sukaistą laik?į 
“nuo vartų iKi vartų”, tiek 
valdžia atmuš fabrikantams 
taksų, kaip sakė šalies iždo 
valdyba.

Katė ir Varpas—Dviejy 
Plėšiku Nelaimė

kai mėgino apiplėšti bažny
čią nakties laiku. Bažnyčio
je buvo užsilikusi katė. 
Tamsoje sužibėjo katės a- 
kys. Plėšikai nusigando ir 
dūmė į bokštą. Įlūžo senos 
bokšto ’ grindys. Krisdami 
plėšikąi griebėsi už varpo 
virvės. Varpas suskambino, 
subėgo .žmonės ir areštavo 
plėšikus.

ORAS. — Bus šilčiau.

rūpintis- koloni- 
paroda įvyks, 
šiek tiek galės

knygų, kiek komisijai pasiseks 
surinkti. Laikraščiai ir žurna
lai taip pat, brošiūros irgi.

Į knygos parodos suruošimą 
reikia stengtis įtraukti visas 
vietos organizacijas.

Paryžius.—^-Francijos val
džia dar prie socialisto 
premjero Leono Blumo liū
tą r ė suteikti po Karini Me
dalį premjerui Stalinui, bu
vusiam Anglijos premjerui 
Churchillui, francūzų gene
rolui ( de Gaulle, Chinijos 
valdovui Chiang Kai-shekui 
ir prezidentui Roosevelt 
nors ir mirusiaih. De Gai 
le su panieka atsisakė p 
imt medalį nuo “tokios val
džios kaip dabar.”

<0

Atlanta, Ga. —- Studentai, 
demonstruodami prieš neva 
gubernatorių Hermaną Tal
madge’ių, šaukė: “Mums 
nereikia nacių valdžios!”

Varšava. —- 100 tūkstan-! nėję šventėje, 
čių žmonių trečiadieni čia 
demonstravo, minėdami de-i 
mokratinių partijų bloko ; 
laimėjimus" Lenkijos seimo | 
rinkimuose. Demonstrantai 
tarp kitko, nešė grabą su 
užrašu : “Čia .guli žmogus, 
miręs nuo angliškos ligos.” 
Tarp grabo'’lydėtojų buvo 
vienas nutaisytas taip, kad 
panašus* į Winstona Chur- 
chillą, buvusįjį Anglijos 
premjerą.

Didžios varšaviečių mi
nios, stovėdamos šaligat
viuose, sveikino demonst
rantus. Nuo 1 valandos po
piet buvo „uždaryta/ visi fab
rikai ir raštinės, kaip tauti-

I Seimo Atstovai ir Balsai
Rinkimai davė demokra- 

I tiniam blokui 383 seimo, na
rius: išrinkta 119 socialis
tų, 119 komunistų, 106 de
mokratinės Valstiečių Są
jungos žmonės, 38 Demok
ratų Partijos atstovai ir 1 
nepartijinis. Likusioji ma
žuma, tai Mikolaaičiko neva 
valstiečiai, klerikalai ir kt. 
Seimas viso susideda iš 444 
narių. *

Rinkimuose demokratinių 
partijų blokas gavo 9,003,- 
682 balsus, o Mikolaičiko 
“valstiečių” partija 1,154,- 
847, pagal naujausius neofi
cialius skaičiavimus.

Si.iamas vokiečiams mai’ Suomija Gaus 32 Mik
O * j (2^ • . i • • i Dolerių Paskolos išvo Sovietų Sąjungą, kad ji-i _ . . . ..

nai, girdi, negana prisideda į JungtmiŲ Valstijų 
su maistu alkanoms tau-! .___
t°ms. Jo. vadovaujami, re- Washington. — Amerikos 
pubhkonai reikalavo vaka- ’ valdžia nutafė duoti Suo. 
rinei Vokietijai maisto is mijai (Finlandijai) 32 mili0- 
Sovietų užimtos rytines Vo- nug dolefių kredito.pasko. . 
kietijos.) . |os. suomįja už tuos pinigus

Hooveris žada tyrinėti ne i pirkg iš Anlerikos maist^ 
tik maisto klausimą, o n ki- ]nagįnerija jr kitus reikme- 
tus ekonominius Vokietijos i nig Suom-jai ypač reikią a. .. 
reikalus. Bet, suprantama, lmerikiniu ,mašinu popierai UnAimvio iroilzo iv* i ti i m 1 . . . . *" __ - * *Hooveris veiks ir politiniai. 

‘ New Yorko Daily Wor
ker rašo: “Tikrasis Hoove- 
rio misijos tikslas yra ne 
maistas, bet svarbaus vaid
mens vaidinimas keturių 
didžiųjų talkininkų derybo
se dėlei taikos sutarties su 
Vokietija.”

ir kitiems medžio produk
tams gaminti. Jinai taipgi 
pirks iš Amerikos žibalą, e- 
lektrinius įrengimus ir kt.

Neamerikiniš Komitetas 
Tirs “Raudonuosius”

MAŽINAMA VALGIO 
KIEKIS ANGLAMS

CHINU KOMUNISTAI 
UŽĖMĖ KASYKLAS

Vokiečių ir Austrų Karas 
Padarė Jugoslavijai 11 
Bilionų Dol. Nuostolių

Washington. — Jau re
publikonų komanduojamas, 
kongresm. komitetas prieš 
“neamerikinius judėjimus” 
nutarė tyrinėti komunistų 

London. — Jugoslavijos įtaką darbo unijose, niokyk-
atstovas reikalavo jai stam-1 lose ir judamųjų paveikslų 
bių karinių atlyginimų iš i pramonėje, jis ypač bijo ko- 
Vokietijos ir Austrijos, kai- j munistų Veiklos unijose.
bėdamas Keturių Didžių 
užsieninių- 
duoto jų konferencijoj

London, saus, 23. — Ang
lijos maisto ministerija pra
nešė seimui, kad netrukus 
reikės sumažint racionuo- 
tas mėsos, duonos ir lašinių 
porcijas. Ministerija kartu 
sakė, jog. anglai dabar pra
sčiau minta, negu laike ka
ro. N

Anglų valdžia šaukia at
gal į darbą moteris, dirbu
sias karo metu.

FRAKCIJOS MINISTRŲ KABINETE -9 SOCIALISTAI, 5 
KOMUNISTAI, 5 KATALIKAI IR 5 RADIKALAI

• Nanking, Chinija. — Chi- 
nu komunistai užėmė svar- 
bų angliakasyklų centrą 
Tęaochuangę, pietin. Shan- 
tungo provincijos dalyje. 
Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas vėl kviečia ko
munistus į derybas dėl mū
šių sustabdymo tarp komu
nistų ir Chigngo tautininkų. 
(Reiškia, vėl Chiangui nesi
seka.)

p ... ..; j Reikalaus SugražintivtvtMvvjvj konferencijoj, jis •*va“**M*“^ 1
išdėstė,' kaip vokieti ja-Aus- Vokiečius Belaisvius 
trija per karą padare Jugo
slavijai 11 fyilionų dolerių 
medžiaginių nuostolių. Z _ 
to,. 1,236,303 jugoslavai bu
vo užmušti, 275,385 sužeis-1 
ti, 765,138 suimti bei iš-

Be j Washington. — Praneša
ma, kad Amerika reikalaus 

- • sugrąžint namo vokiečius 
belaisvius iš Sovietų; sako, 
Sovietai laiką 3,000,000 tų 
belaisvių. Amerika nesu
grąžinusi tik 50,000 vokie
čiu belaisviu. 4. *•| Washington. — Prezid.

Trulnanas pasiuntė nuošir-i 
dų sveikinimą naujai iš- 1T L- • r •• • v j 
rinktam Francijos prezi- Nebusią Francijai Naudos 
dentui v. Aurioiui. Iš Užsieniniu Paskolų

Paryžius. — Naujasis 
Francijos premjeras, socia
listas Paul Ramadier suor
ganizavo ministrų' kabinetą 
ir sausio 22 d. įteikę jų są
rašą socialistū'i prezidentui 
Vincentui Aurięlui užgirti.

Šiame kabinete yra 9 so-' 
cialistai ministrai, 5 koniu- 
nistai, 5 kątalikai respubli
kiečiai, 5 radikalai ir 2 ne- 
partijiniai.

Svarbioji-užsienio reikalų 
ministerija vėl teko katali
kui Georges Bidaultui.

Socialistai Ministrai
Valstybės ministras Felix 

Gouin, šalies ūkio — Andre

Edouard

Philip, viešųjų darbų—Jules 
Moch, pramoninės gamybos
— Robert Lacoste, žemdir
bystės — F. M. Tanguy-Pri- 
gent, tautos švietimo—Mar
cei - Edmond Naeglen, vi
daus reikalų
Depreux, užjūrių — Marius 
Moutet.

Komunistai Ministrai
Vice-premjeras — Mau

rice Thorez,' šalies gynimo
— Francois Biloux, darbo— 
Ambroise Crorzat, visuome
nės sveikatos ir gyventojų
— Georges Marrane, šalįes 
atstatymo — ’ Charles Tilt 
lon.

Katalikai Ministrai
i I

Užsienio reikalų —: Geor
ges Bidault, vice-premje- 
ras Pierre-Henri Teitgen, 
finansų— Robert Schuman, 
karo — Paul Coste-Floret, 
prekybos — Jean Letour
neau.

Radikalai Ministrai
Valstybės ministras Yv- 

on Delbos, teisingumo—An
dre Marie, oro (aviacijos) 
— Andre Maroselli;. jauni
mo, meno iri literatūros — 
Pierce Bourdan; veteranų 
ir karo aukų — Francois 
Mitterand.

Nepąrtijiniai

Maskva. — Sovietų val- 
I džios laikraštis Izviestija 
kritikuoja vadinamą ūkinį 

. Francijos Monnet’o planą. 
Tas planas perša imti dau-

Valstybės ministras Mąr- giau paskolų iš užsienių fi- 
cel Roclore ir laivyno —- nansiniam ir pramoninianj 
Louis Jacquinot. Francijos pakėlimui. O so-

Premjeras Ramadier sa- vietinė spauda sako, pasko- 
kė, jog jis skiria ministrus los iš Amerikos ir Anglijos 
ne pagal įvairių partijų at- nieko gero nelemia Fran- 
stovų skaičių seime; jis'pa- cijai.
sirenka, girdi, tokius, kurie; 
galėtų asmeniškai geriau su 
juom bendradarbiauti.

Komunistų yra daugiau š 
seimo narių, negu bet ku- prieš keturis buvusius fa- 
rios kitos padienės partijos, i šistų vadus, kurie dalyvavę 
Po komunistų seka katali- fnužudyme socialisto Giaco- 
kai respublįkiečiai, o sočia- mo Matteotti, Italijos seimo 
listai savo skaičium užima j nario. Jis buvo nužudytas

TEISIA MATTEOTTI’O
ŽMOGŽUDŽIUS 

Roma. — Vyksta teismas

trečią vietą. 11924 metais.
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Sen. Theodore H. Bilbo tariasi su sen. John H. Over- 
ton iš Louisianos ir sen. Elmer Thoma? iš Okiahomos 
senato demokratu bloko pasitarime. Senatoriui Glen D. 
Taylo’*, Idaho demokratui, pasiūlius, prieš Bilbo pra
dėta procedūra ji išmesti kongreso atsidarymo dieną. 
Bilbo sakėsi sergančiu, išėjo i ligoninę, tuo būdu ir 
jo išmetimo procedūra nutraukta.

Charles Krumbein
Pirmadienį, sausio 20 dieną, 1947 metais, Miami mie

ste mirė nuo širdies ligos Amerikos darbo liaudies veikė
jas Charles Krumbein, Komunistų Partijos vadas ir jos 
centralinis iždininkas.

Su jo mirčia Amerikos darbininkai neteko ilgų metų 
ištikimo kovotojo. Charles Krumbein buvo 58 metų am
žiaus. Jis iš jaunų dienų veikė darbininkų gerovei unijo
se ir kitose organizacijose. Būdamas 21 metų amžiaus, 
1910 metais, įsitikinęs, kad tik socialistinė tvarka panai
kins išnaudojimą žmogaus kitu žmogumi, įstojo į Socia
listų Partiją.

Kovodamas už marksizmo principus, jis energingai 
dalyvavo 1919 metais įkūrime Komunistų Partijos. Nuo 
jos susiorganizavimo nuolatos veikė jos vadovaujančiuose 
komitetuose, nors gerai žinojo, kad jo,sveikata silpna.

Vėlesniu laiku jautėsi dar silpniau, tai nuvyko į Mi- | 
ami, Floridą, sveikatos pataisymui. Dieną po to, kai jis | ^1 
ten atvyko, ir mirė. Jo kūnas parvežtas į New Yorką ir 
bus šiandien palaidotas.

Su Charles Krumbein mirčia Amerikos liaudis nete-ijos, pranešimą dėl padėties 
ko vado, kuris kovojo, kad ne vien tos laisvės būtų išlai-: Graikijoje. Minėtoji komisi- 
kytos, kurias per daugelį metų liaudis iškovojo, bet, kad j ja tyrinėjo Graikijoje pade-

Kas Ką Rašo ir Sako
TORONTO DIENRAŠTIS 
APIE GRAIKIJĄ

Toronto mieste (Kanado
je) išeidinėja dienraštis, va
dinamas 
Star” -
bėralinis dienraštis, 

tasai dienraštis

“Toronto '•Daily 
buržuaziniai li- 

Nese- 
! niai tasai dienraštis Iš
spausdino įvedamąjį apie 
Graikiją, — tiksliau: apie 

! britų parlamentarių. korni- 
! sijos, grįžusios iš Gfaiki-

Penktadienis, Sausio 24, J 947

Kam Tarnavo Dr. K. Grinius?

įvykdinti tokias sąlygas, prie kurių laimingai ir turtin
gai gyventų Amerikos žmonės, nežinodami jokio išnau
dojimo, pavergimo ir nelygybės. Jis mirė, bet jo darbus 
tęs dešimtys ir šimtai tūkstančių Amerikos sūnų ir duk
rų, kol laisvės idealai nepasieks savo tikslo.

Pasmerkė Melus Apie Lenkiją
Į Lenkiją buvo nuvykusi Amerikos Darbo Federaci

jos ir CIO unijų delegacija, kuri, grįžus atgal, pasmer
kė turčių spaudą, skleidžiančią melus apie esamą padėtį 
Lenkijoj.

Minėta delegacija išbuvo Lenkijoj apie mėnesį laiko. 
CIO delegatas A. Feinglass, vice-prezidentas kailiasiuvių 
unijos, sakė, kad kada jie Varšavoj nuvyko į Jungtinių 
Valst. ambasadą, tai ten vienas atstovybės narys pasako- 

' jo, kad jie matys “pavergtą ir beteisę Lenkiją.” Delega
cija sako, kad ji išbuvusi 21 dieną Lenkijoj, ėjusi, kur tik 

, nori ir rado visai kitą padėtį, negu tas atstovybės narys 
sakė. Delegacija sako, kad Lenkijoj demokratijos laisvė
mis naudojasi liaudis.

Kas dėl amerikinės spaudos, tai delegącija sako, kad 
net paltys korespondentai Varšavoj skundėsi, kad jų pra
nešimus savaip perdirba redakcijos, kad tik perstatyti 
juodoj spalvoj padėtį Lenkijoj.

Delegacija savo raportą paruošė ir įteikė Valstybės 
departmentui, siūlant, kad būtų Lenkijai suteikta finan
sinė paskola, kad padėti šaliai užgydyti karo žaizdas.

Naciai Kelia Galvą Vokietijoj
Sausio 14 dieną buvo paskelbta, kad specialis anglų, 

amerikiečių, danų ir kitų vakarinių tautų komitetas, ku
ris tyrinėjo anglų ir amerikiečių okupuotą Vokietijos da
lį, surado, kad ten naciai kelia galvą, kad jie reikalauja 
teritorijų nuo Lenkijos, kąd kursto nesutikimus tarpe 
Jungtinių Tautų.

'Dabar Sovietų Sąjungos rašytojas A. Arnoldov pa
teikė straipsnį armijos organe “Krasnaja Zvezda,” ku
riame iškelia visą eilę faktų, kaip hitlerininkų jėgos auga 
anglų-amerikiečių zonoj. Ir jos auga, jis rašo, todėl, kad 
okupacinių armijų komandieriai ir politiniai veikėjai 
tam neprieštarauja.

Arnoldov rašo, kad anglų zonoj yrą Hitlerio armija 
karinėj tvarkoj, kad jos oficieriai laukia greito karo prieš 
Sovietus. Jis rašo, kad anglai ir amerikiečiai stato nacius 
prie atsakomingų darbų, kaip industrijoj, taip ir kitose 
šakose. Jis sako, kad net Goeringo buvęs sekretorius ir 
tai gavo, atsakomingą darbą. Jis rašo, kad Bavarijoj yra 
j atsakomingas vietas pastatyta ne mažiau 100,000 bu
vusių žymių nacių partijos narių.

Žmonės Nenori Karo
Velionio prezidento sūnus Elliott Roosevelt lankėsi 

Tarybų Sąjungoj, kalbėjosi su Stalinu ir grįžo į Ameri
ką. Jis Stalinui statė kelis klausimus, paruoštus žurnalo 
“Look”, jų tarpe apie karo pavojų,

Stalinas sakė, kad nepaisant, kaip tūli karo kursty
tojai to norėtų, bet dabar nei viena didelė valstybė ne
galėtų sumobilizuoti didelę armiją karui prieš kitą di
delę valstybę net ir tada, jeigu ji norėtų. Dalykas yra ta
me, kad žmonės baisiai nuo karo pavargę, kad žmonės 
karo nenori, o jokia vyriausybė sėkmingai negali vesti 
karo, kada jam negauna žmonių pritarimo.

Kiek pirmiau Stalinas tą patį sakė, kad jokio pama
to naujam karui nėra, kad tik nedidelė grupė militaristų 
ir politinių gaivalų karo nori ir už jį šaukia. Stalinas sa-, 
kė, kad tokius, kaip Churchill’as> reikia numąskuoti.

tį visapusiai ir grįžusi pa
teikė pranešimą. “Torondo 
Daily Star” (lietuvių kal- 
bon vertimas kanadiečių 
Liaudies Balso) pareiškia, 
jog “spraga tarp Britanijos 
žmonių ir jų valdžios dėl 
politikos Graikijoje nuola
tos platėja.” Vadinasi, liau
dis už Graikijos liaudį, gi 
socialistų valdžia — už 
Graikijos fašistus, monai- 
chistus, ir kitokius liaudies 
priešus.

Toliau: , ,
“Kas liečia rinkimus, tyri

nėtojai pranešė, kad jie buvo 
“pravesti su kla/tavimais, ap
gavystėmis, terorizmu, žudy
mais ir visomis kiRmYis gali
momis neteisėtomis priemonė
mis.” Vyriausiu rinkimų sie
kiu buvo matomai nutiesti ke
lią dėl karaliaus sugrįžimo. 
Jam pamatas buvo padėtas už
pildant visas svarbias valdžios 
ir armijos vietas rojalistais, ir 
išvalant iš armijos ir polici
jos eilių visus tuos, kurie bu
vo įtariami turint simpatijos 
respublikai. Britanijos parla
mento nariai _ sužinojo, kad 
tarp tų, kurie turi oficiales 
pozicijas valstybėj, žandarme
rijoj ir policijoj, yra bjaurių 
nacių bendradarbių; nekuria 
iš jų tarnavo naciams ir kvis- 
lingų režimui laike okupaci
jos. Tuo tarpu 'dabar kalėji
muose randasi vyrai ir mote
rys, kurie kovojo prieš įsiver
žėlius ir nacių bendradarbius. 
Tūkstančiai tokių žmonių, sa
ko raportas, tebelaikomi kalė
jimuose 'be teismo ir be apkal
tinimų. Toks elgęsis buvo gali
mas, sako tyrinėtojai, už- tai, 
kad “devyniasdešimt nuošim
čių teisėjų priklauso prie kraš
tutinių dešiniųjų — ir taip fa
natiškų, J<ad visuomet jie, ne
atsižvelgiant į įrodymus, išne
ša nuosprendį už dešiniuosius, 
prieš kairiuosius. Trys profe
siniai teisėjai gavo 
kvisliūgų 'Valdžios 
okupacijos laiką.

“Pasėkoj rinkimų
. ne tik karalius sJgrįžo, bet ir 
civilis karas prasidėjo. Britų 
delegacija pavadino tą kavą 
“vienpusišku kraštutinės deši
nės civiliu karu prieš visus de
mokratinius elementus, kurie 
drįsta nesutikti su valdžia.” 
Kadangi tik valdžios jėgos tu
ri ir gali nešioti ginklus, tai 
opozicija nuolatos kenčia^ nuo 
“žmogžudžių, neteisėto įkali
nimo, žiauraus .užpuolimo ir 
bauginimo?’?;,Sąryšyje su 
raportas dar sako: L

“Kaip kad atsitiko nacių 
Vokietijoj, bile kas, kas tik-ne
sutinka su dabartine Graikijos 
valdžia, tuojaus apšaukiamas 
‘komunistu.’ Net dešinieji li
beralai, pono Sofulio partija, 
charakterizuojami 
tais, kaip pats Sofulis ‘ 
pasakojo. Jei Graikijos 
turi užtektinai drąsos skųstis 
dėl policijos elgesio, j 
jaus būna sumuštas ir 
tas sulig išgalvotų apkaltini
mų. Teismai veikia rank 
kon su žandarmerija, ž;
merija ir policija yra fašistai 
ir supuvę iki širdies, i 
dradarbiauja tiktai

kohiunis- 
mums 

pilietis

s tuo- 
ikalin-

a ran- 
andar-

r bep- 
su ‘X’- 

istais, fašistiniais teroristais.
ii jų ir 

ir organi- 
laikraščius

Respublikonų, amato ui 
kairiųjų laikraščių i 
zacijų įstaigas ir 
neteisėtai užpuldinėja ir užda
rinėja. Toks dalykas, kaip pa
kenčiami rinkimai ar plebisci
tas, visai negalimas. Vietoj 
padėti išnaikinti fašizmo ir 
nacizmo likučius ant 'graikų 
žemės, mūsų politika duoda 
visai priešingus rcztiltatus.”
Štai, kokia padėtis tebė

ra Graikijoje! Ir tai skelbia 
ne komunistai, bet Anglijos 
parlamento nariai, ^pasiųsti 
specialiai patirt ten esamą
ją padėtį.

Akiregyj šitų faktų, kur 
dės akis Bevinas, Attlee ir 
kiti visi, kurie dar vis tebe
palaiko Graikijos fašistinį 
režimą ir sugedusį jos ka
ralių Jurgį? Kur dės savo 
akis lietuviški politiniai ba- 
lamūtai, džiaugęsi Graiki
jos laimėjimu, kuomet ten 
buvo sugrąžintas karalius 
Jurgis?!

Laiškas Redakcijai

Sausio 17 dieną į New 
Yorką pribuvo dr. Kratys 
Grinius. Grinius pribuvo ne 
vienas: ’su juo kartu atva
žiavo jo žmona Kristina ir 
sūnus Liūtas.
. ’Grinius New Yorke pasi
tiko didelis, triukšmingas 
komitetas. Komitetą sudarė 
visos dešiniosios srovės. Į 
komitetą įėjo smetoninin- 

|kai (Tysliava, Vencius, 
Trečiokas), klerikalai (kun. 
Balkūnas, Laučka) ir 
menševikai (P. Grigaitis, 
Swingle). Labai įdomu: 
1926 metais mūsų klerika
lai sveikino Lietuvos kleri
kalus, kurie padėjo Smeto
nai - Voldemarui Griniaus 
valdžią nuversti, bet dabar 
susirinko tą Grinių pasvei
kinti ir su juomi pasibu
čiuoti. Smetonininkai, kurie 
Smetonos diktatūrą garbi
no ir nuvertimą Griniaus 
valdžios skaitė Lietuvos iš
ganymu, dabar atėjo tam 
Griniui po kojomis gėles 
barstyti. Kazys Grinius pa
sidarė jų visų žmogus, jų 
visų didvyris. Jie ir nori ir 
prašo, kad tokiu poną Gri
nių laikytų ir visa Ameri
kos lietuvių visuomenė. Ku
rie to nedarysią, tie nebūsią 
verti lietuviško vardo!

• z*

i Kas tokio baisaus pasida
rė? Kodėl p. Grinius tokios 
visų pagarbos užsitarnavo?

Tegul kalba paskutinių 
dvidešimt vienu metū isto
rija. Iš jos mes geriausia 
pažinsime tąjį “didvyrį.” 
Jo darbai, jo politinė veik
la yrą geriausia biografija.

Visi puikiai atsimename 
1926 metus. Rinkimus lai
mėjo liaudininkai ir social
demokratai. Lietuvos prezi
dentu tapo išrinktas šis 
pats dr. Grinius. Į jo ran
kas pateko visas valdžios 
aparatas. Iš jo Lietuvos 
žmonės tikėjosi ir laukė už
tarimo ir apsaugos. Bet 
staiga išgirstame, kad 
gruodžio mėnesį saujelė ka
rininkų, gavę instrukcijas 
nuo Smetolios, atėjo ir įsa
kė Griniui pasitraukti. Gri
nius nei piršto nepajudinęs 
pasitraukė, visą valdžios 
aparatą gražiuoju atiduo
damas saujelei fašistinių 
smurtininkų, su kuriais iš
vien ėjo ir kun.7 Krupavi
čiaus klerikališka klika. 
Lietuvoje prasidėjo baisus 
teroras ir žmonių kančios. 
Tuojau buvo sušaudyti ke
turi Lietuvos komunistų

vadai •— Giedrys, Požėla, 
Greifenbergeris ir ’ Čiornis.

Bet kaip su Grinium? Ar 
jam , smetoniniai žmogžu
džiai nors vieną plauką nuo 
galvos nurovė? Ne, smeto
nininkai Griniaus nekliudė. 
Kodėl?

Ne tik, kad smetoninin
kai Griniui nė vieno plauko 
nuo galvos nenurovė, bet 
dar parodė jam savo didelį 
dėkingumą. 1928 met. Sme
tona paskyrė Griniui pensi
ją. Vadinasi, dr. K. Grinius 
patapo .Smetonos burdingie- 
rium! Iš kruvinojo Smeto
nos rankų jis dabar gražiai 
sau gyveno. Argi tas ne
duoda pamato nuožiūrai, 
kad 1926 metų smetoninin- 
kų perversmas buvo pada
rytas su paties Griniaus ži
nia? Kaip kitaip galima iš
aiškinti jo rezignaciją ir ra
mų pervedimą smurtinin
kams valdžios aparato? 
Kaip kitaip galima išaiš
kinti Smetonos pensiją Gri
niui?

Pagaliau, ateina baisieji 
1941 metai. Prasideda žiau
rioji vokiečių okupacija. 
Siautėja hitlerininkai, siau
tėja lietuviškieji fašistai. 
Kraujas upeliais Lietuvoje 
liejasi. Verkia visa Lietuva. 
Laisvieji žmonės medžioja
mi ir žudomi. Krinta sene
liai Bulotai, krinta hitleri
ni nku-fašistu aukomis dau
giau kaip šešiasdešimt tūk
stančių patriotingų lietuvių, 
arti trys .šimtai tūkstančių 
žydų, pusantro šimto tūks
tančiu karo belaisvių.

Bet kaip su dr. Kaziu 
Grinium? Kaip su jo šeima? 
Ar jam hitlerininkai nors 
plauką nuo galvos nurovė? 
Pasiskaitykite sekamą:

“1941-1944 metai. Vokie
čiai paskiria Dr. K. Griniui 
40 Rm. mėnesinės pensijos. 
Dr. K. Grinius eina vokie
čių okupacijos metu Sveika
tos Vyr. Valdybos Sanitari
nio Švietimo Skyriaus Ve
dėjo pareigas ir taip pat 
vadovauja Lietuvos Hygie- 
nos muziejui” (Naujienos, 
sausio 20 d.).

Štai jums tas Grinius, 
kurį taip triukšmingai sau
sio 17 d. klerikalai, menše
vikai ir smetonininkai pasi
tiko New Yorke. Štai jums 
Grinius pas Hitlerį ant pen
sijos! Štai jums Grinius 
hitlerinių žmogžudžių val
diškam aparate. Po 1926 

. metų Grinius Smetonos 
burdingierius. * Po 1941 me

algą iš 
per visą

Graikijoj

tuo,

L

Gerbiamas Redaktoriau:
Aš turiu pluoštą laiškų, ku

riuos gavau iš Tarybų Lietu
vos nuo brolio ir brolienės ir 
nuo pusseserės. Kai kurie laiš
kai jau seni, per vėlu juos į 
laikraštį dėti, bet kai kurie 
gal nebus per seni.

. Tie laiškai man atrodo 
įdomūs, kad skamba ne. taip 
blogai toj Tarybų Lietuvoj, 
kaip čia suklaidinti žmonės 
verkšlena.

Taip pat gavau laikraščių 
nuo brolio iš “Tarybų Žemai
tijos” redakcijos, taip pat ga
vau Vilniuje spausdinamų 
“Tiesos,” “Komjaunimo Tie
sos” ir “Valstiečių Laikraš
čio.” '

Tiek prisiminsiu
Liėtuvos laikraščius, 1: 
atrodo labai švarus. . .

Viso labo,
Mrs. Al. Slager,
Phillipsburgh, N. J.

Nuo Redakcijos j Ši

apie tuos
ad ' jie

rd ingai
dėkui už laiškutį. Tą jūsų'laiš
kų pluoštą peržiūrėjome. Tai 

šeimynišką pobū- 
nedėsi-

daugiausia 
džio. Todėl dienraštin' 
me. Dabar laiškų iš Lietuvos 
žmonės gauna daug.

Taip pat jūsų minėtus laik
raščius mes gauname ir iš jų 
įdomesnes žįi^įąs apie Lietuvą

Prez, Trumanas sako prakalbą bendrajai naujojo 
kongreso ir senato sesijai. Sen. Arthur H. Vanderberg, 
Mich. renublikonas, žiūri i ji iš viršaus. Trumano pa
siūlytieji darbininkų klausimais Įstatymai ne kuo skiria
si nuo Čase biliaųs? sakė sen. Robert Taft, Ohio repu- 
blikonas. Case bilius yra žino»nas, kaip aršiai reakcinis.

tų Grinius Hitlerio burdin- 
gierius!

Atsimename, 1942 metais 
pasiekė žinia, kad Lietuvos 
“veikėjai” pasiuntė vokie
čių generalkomisarui me
morandumą. Memorandu
mą pasirašiusių tarpe 
skambėjo vardas ir dr. Ka
zio Griniaus. Visi pasira
šiusieji tuojau tapo suareš
tuoti ir ištremti iš Lietuvos 
Vokietijos gilumon — visi, 
apart Dr. Kazio Griniaus. vp 
Hitlerio pensininkas Gri
nius buvo paliktas Lietuvo
je. Jam vėl nė vienas plau
kas nuo galvos nenukrito!

Atėjo 1944 metai. Raudo
noji Armija pradėjo malti 
Hitlerio armijas. Frontas 
prisiartino prie Lietuvos. 
Iš Lietuvos, kaip kokia bai
si audra, bėgo hitlerininkai, 
lietuviškieji fašistai, kvis- 
lingai, žmonių skerdikai, 

j žydų turto plėšikai, šnipai, 
parsidavėliai, suprantama, 
ir Hitlerio pensininkai. Ar 
betenka abejoti, ką toje hit- > 
leniniams žmogžudžiams ir 
jų talkininkams baisiojo sū
do dienoje, ką darė dr. Ka
zys Grinius? Aišku: Jis ir
gi bėgo iš Lietuvos Vokieti
jon pas Hitlerį. Kaip visi 
kiti nusidėjėliai, nešvario
mis rankomis ir sąžinėmis 
pabėgėliai, taip Grinius 
1944 m. jokiu būdu nenorė
jo tikėti, nenorėjo daleišti, 
kad Raudonoji Armija iš 
Rytų ir Amerikos-Anglijos 
armijos iš Vakarų, sumals 
hitlerines gaujas. Su visais 
kitais pabėgėtais, jis dar 
tikėjosi,’ kad Hitleris išeis 
laimėtoju ir kad jis vėl su- . 
grįš “laisvon” Lietuvon!

Deja, kaip žinome, visus 
jų troškimus paleido vėjais 
talkininkų galingos jėgos. 
Hitleris ištaškė sau smege
nis. Dr. Kazys Grinius ne
beteko pensijos. Grįžti Lie
tuvon, per keletą metų bu- 

'vus Hitlerio pensininku ir 
Ijam tarnavus, susitikti su
■ Lietuvos liaudimi veidas 
| veidan, — negalima! Juo 
toliau nuo Lietuvos, tuo ge
riau, ramiau ir sveikiau. 
Kaip visiems nusidėjėliams, 
taip Griniui Lietuva be na
cių baisi ir nelaiminga. To
dėl jis ją apspjaudo, pasi
ima žmoną ir sūnų ir atsi- 
krausto Amerikon. Čia, ži-

! noma* nėra nei Smetonos, 
nei Hitlerio, todėl Grinius 
pensijos nebegaus. Bet už 
tai jis, čia būdamas, galės >

■ keikti Tarybų Lietuvą ir 
! padėti politiniams raketie-
j riams iš Amerikos Lietuvių * 
Tarybos rinkti aukas “Lie- • 
tuvos išlaisvinimui.”

z A. B.

i

Žinios iš Lietuvos
Įvykdė Savo įsipareigojimus

Kretinga. — Palaikydami al- 
' tajiečių iniciatyvą, apskrities 

darbo valstiečiai buvo įsiparei
goję pristatyti valstybei vir
šum plano 600 tonų grūdų, 
šiomis dienomis kretingiškiai 

1 užbaigė savo įsipareigojimų 
I vykdymą. Pirmieji grūdų pri- 
j statymus atliko Andriejavo 
i valsčiaus darbo valstiečiai.

■ 29 Tūkstančiai Pūdu Grūdų 
Viršum Plano

Kėdainiai. — 29 tūkstančius 
j pūdų grūdų viršum plano buvo 
i įsipareigoję pristatyti apskri- 
! ties tarybiniai ūkiai. Tesėdami 
savo žodį, apskrities tarybiniai 
ūkiai iš pat pirmos dienos pa
rodė tam didelį susirūpinimą. 
Iki šiol j valstybinius grūdų 
priėmimo punktus jau pristaty
ta 29 tūkstančiai pūdų grūdų 
viršum plano.



Trečias Pusi

PITTSBURGHO ŽINIOS
Lietuvių Diena

DARBO ŽMONIŲ KOVŲ CENTRAS

irffuciai

aig-e

D. P. LEKAVIČIUS

J. Miliauskais

Gydymo. Profesija Pittsburghe ir Kitur

Tel. SC. 9003

APGAVINGI LAIŠKAI

ZDANKUS BAR

Tel. CE. 9852

A. JOHNSON’S CAFE

net du

ves p ra
id žiosios

1314 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa

Vienas 
Sovietų

Jaučiasi Apgauti
Republikonų lietuviški

tas yra atliekama 
ir pranešimo kliu- 

. Todėl reikia pa- 
tarybininkų fron-

Tel. CO. 8923

unijas 
geres- 
aukš-

CHarles Lalushes 
TAVERN

Laisvės 293 numeryj, kris
luose, draugas A. Bimba labai 
gerai apibudino tuos, “kurie

ten 
prie 
kau,

mėto 
orga- 
viso- 
dide-

nuo butelio negali pasitraukti 
laiku ir su protu.” Jis sako, 
“kam tą jau visiškai trumpą 
gyvenimo žvakę bedeginti iŠ 
abiejų galų”? Pasakyta tikra 
tiesa.

Tarybininkų Frontas Veikia
Tarybininkai suorganizavo

Tas savųjų mozojimas turi 
paslaptį ir ta paslaptis yra to
kia: Kuris atlieka tą mozoji- 
mo darbą, yra tarybininkų pa
stumdėlis ir dabar eina tary
bininkų vajus kuo daugiausia 
dolerių išgauti iš lietuvių kliu- 
bų. Kad turėjus geresnes pa
sekmes,, reikia taikytis prie 
naujų komitetų, kad su jų pa
galba sumeškeriojus daugiau 
tų dolęrių. Draugijų nariai tu
rėtų permatyti tų tarybininkų 
triksus. . .

Kaip praeity elektros pajė
ga revoliucijonizavo pasaulį, 
taip atomų skaldymo mašinos 
ateityj revoliucijonizuos viską, 
ir tas bus gerai, jei atomų spė
ka bus pritaikinta pagerini
mui žmonių būvio, o ne jų žu
dymui.

veikimo 
Todėl 

veikimo 
į tą su- 

ypatingai 
ir jaunesnieji

visą tarybininkų

Brazilijoj jau daugiau 
balsų skaitoma reakcinin
kam, negu kairiesiem.

Laikas Pradėti
Rodos, tiktai vakar 

Pittsburghe Jįmetonos likučiai 
draskėsi ir kėlė didžiausią ler- 
mą, kad neįsileidus Antro 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo į Liet. Pilie
čių Draugijos svetainę; jie 
pralaimėjo ir tas didelis lie
tuvių suvažiavimas laikė sesi
jas Liet. Piliečių svetainėje su 
didžiausibmis pasekmėmis. . . 
Dabar tie patys Amerikos de
mokratiniai lietuviai suvažiuos 
Brooklynan kovo mėnesį š. m. 
Pittsburgho pažangieji lietu
viai turi jau pradėt,! rengtis su 
pasiuntimu savo delegatų į tą 
suvažiavima.

ickmimą. 
ir; išėjus į 
i tų indus- 
tręsė' ge-

sburgho

Susirinksime
Sausio 26.d., kaip 2 vai. pc 

piet, LDS svetainėje, ant W 
Carson Št., susirinks Pitts 
burgho ir apylinkės veikėjai 
kad išdirbus pažangų 
planą 1947 metams, 
kiekvienas pažangaus 
asmuo turėtų- būtinai 
sirinkimą atvykti 
mūsų moterys 
veikėjai turėtų būti.- Taigi, su 
sirinkime visi.

MELNIS CAFE 
K. Melnis, sav.

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

Patys Save Mozoja
Pittsburgho šmeižtų lapas į 

padanges kelia lietuvių kliubo 
naujai išrinktus1 komiteto na
rius, bet kurie senieji atsisakė 
arba buvo neišrinkti' tai ant 
jų yra maliavojamas Stalino 
paveikslas arba vadinami Sta
lino, bernais. Komedija yra ta
me, kad išrinktieji, atsisakiu
sieji ir pralaimėjusieji yra di
džiuma katalikai ir tarybinin
kų šalininkai. Paimkime Liet. 
Mokslo Draugijos seną, atsi
sakiusį pirm. Pociūną ir sekr. 
Aleliūną. Jiems yra nupieštas 
paveikslas, kaip jie turėjo ant 
LMD namo uždėję Stalino, paj 
veikslą, o dabartinis išrinktas 
komitetas tą paveikslą nutri
na. Tokia pat komedija yra ir 
su Liet. Sūnų D-jos pasikeitu
siu komitetu. Geri Valgiai ir 

įsigėrimai
Muse, Pa.

Dar reikia 
faktą, kad per 
suose tokiuose 
surinktos aukos 
mos

Sąjungos ir pašto antspauda 
rusiškomis raidėmis, bet ne
pamenu, iš kokios stoties, ir 
pašto ženklas iš Sovietų. Bet 
tas vokas išverstas išvirkščiai 
ir pašto antspauda prispausta 
lotyniškomis raidėmis “Mos
cow” ir rašytas į Lietuvą ir 
Įdėtas į kitą voką. Supratau, 
kad tas vokas yra su ameriko
niško pašto antspauda, kitos 
nėra ant to voko, tiktai “New 
York’’ ir “Pittsburgh, Pa.” Tai 
aš jam nurodžiau, kad jo laiš
kas yra buvęs perkoštas per 
kitų rankas. Aš jam paro
džiau, kad tas laiškas nėra iš 
Sibiro ir ne iš Lietuvos, bet 
iš fašistų koncentracijos sto
vyklų Vokietijoj. Bet mano 
draugas taip įsikarščiavęs, kad 
vistiek jis tiki, jog jo giminės 
yra išvežti iš jų kaimo ir kur 
nors nužudyti. Aš jį klausiu, 

i ar jis iš Lietuvos paeina iš to
kio ir tokio kaimo, iš kur aš j 
turiu laišką. Jis man sako, kad 
jisai žino tą kaimą ir nelabai 

i toli nuo jo esąs. Tai aš jam 
: duodu savo laišką'skaityti. Jau 
čia skamba kitaip. Mano; laiš
ke rašo, kaip vokiečiai išvežė 
lietusius į Vokietiją sunkiems 
darbams, nekurie sugrįžo, jau 
namo į Lietuvą, kitų dar ir da
bar nežino, kur jie randasi.

Bet mano draugas vėl aiški
na, kad Lietuvoj nevalia rašy
ti, kam valdžia nepatinka, kad 
Lietuvos žmonės yra persekio
jami. Jie tik galį rašyti, ką 
jiems pavėlina. Tai aš jam

PEPPER’S CAFE
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga 
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa

Pittsburghe ir jo industria
lizuotoje apylinkėje praeiti 
1946 metai buvo kovų metai 
tarp darbo ir kapitalo. Prisi
minus praeitus metus; reikia 
nors biskį paliesti tų metų 
darbininkų istoriškas kovas už 
dtfoną, už pragyvenimą. Nors 
dalinai ii1 suglaustoje formoje, 
štai jos:

Sausio 15 d. virš 50,000 
Westinghouse ir General Elec
tric darbininkų paskelbė strei
ką. Kovo 26 d. gubernatorius 
Martin pasiuntė State Police 
į East Pittsburgh malšinimui 
Westinghouse streikierių. Tuo 
pat laiku, sausio 21, visi CIO 
plieno darbininkai išėjo į strei
ką: Plieno darbininkų strei
kas, tarpininkaujant paskirtai 
valdžios komisijai, užsibaigė i 
apie 4 savaites. CIO United 
Electrical, Radio ir Machine 
Worker^ darbininkų kovos tę
susi ilgai, užsibaigė tik gegu
žės menesį.

Su balandžio pradžia, mink
štosios anglies mainieriai, UM 
W paskelbė streiką, kuris tę
sėsi arti dviejų mėnesių ir tik 
S. V. valdžiai paėmus mainas 
į savo rankas, streikas užsi
baigė.

Vasario 12 dieną darbinin
kai Duquesne Light Co., vado
vaujant G. L. Mueller, supur
tė Pittsburgho apylinkę, pa
skelbdami streiką, kuris tęsėsi 
tik 19 valandų ir buvo supa
ralyžiavęs elektrą visoj Pitts
burgho apylinkėje. Tai buvo 
pirmas streikas elektros dar
bininkų. Tie darbininkai išėjo 
į streiką antru kartu rugsėjo 
24 d. Antru kartu streikas tę
sėsi 27 dienas.

sis elektros darbininkų strei
kas buvo istoriškas įvykis. Dar 
pirm pradėjimo streiko, buvo 
išduotas indžionkšinas prieš 
darbininkus. Unijos preziden
tas G. L. Mueller buvo nuteis
tas1 1-niems metams i ka'lėiima

Jau ii- Pittsburghe nekurie 
lietuviai pradėjo gauti laiškus 
Lietuvos vardu iš Vokietijos 
koncentracijų stovyklų. Nela
bai seniai mano draugas atei
na laišką nešinas, gavęs iš Lie
tuvos. Nenoriu jo vardą vie
šai paminėti. Mano tokis dar
bas, kad aš ir nenoriu perdaug 
nusidėti dėl savo draugų.

Mano draugas žino, kad aš 
esu kitokių pažiūrų, negu jis. 
Tai jis ištraukia iš kišeniaus 
laiška ir sako: “Ve, žiūrėk, ka 
tavo Stalinas daro.” Turiu 
skaityti. Skaitau: ten prirašy
tai taip, kaip Naujienose ir 
Keleivyje ir kituose fašistų 
laikraščiuose. Visi lietuviai iš 
Lietuvos esą išvežti į Sibirą, 
“ruskiai lietuvių vaikus išve
žė į Sibirą ir juos išžudė,” 
“burliokai,” kacapai,” ir taip 
toliau. Aš tuoj supratau, kad 
tas laiškas nėra iš Sibiro, ir 
ne iš Lietuvos. Tai aš jam sa
kau: Juk ir Sibire žmonės gy
vena. Taip, broli, jis sako, te
nai gyveną žmonės, bet, bro- 

ten šalta, oi šalta. Aš 
kariuomenėje tarnavau 
caro valdžios. Bet, sa- 
ir nesušalai! Ne, nesuša- 
jis atsako, ba kareiviui 

duoda šiltas drapanas. Tai, 
sakau, ir civiliai žmonės gali 
apsirengti šiltai.

Toliau aš klausiu savo drau
go, ar jis turi voką nuo to sa
vo laiško? Jis paduoda man 
savo voką 
vokas, matyt, buvo iš

Batu ir Raktu
Taisymo Dirbtuve

1215 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa

P i 11 s b urgho tarybininkai 
pradėjo vajų meškeriojimui 
dolerių savo kiauram maišui: 
vajus yra varomas po prie
danga “lietuvių dienos.” Kad 
padarius dideles pasekmes 
tam dolerių meškeriojimui, ta
rybininkai pasiuntė atsišaukia
mus į visas Pittsburgho lietu
vių draugijas, kad prisiųstų 
delegatus į jų šaukiamą “kon
ferenciją” ir yra instruktuota, 
kad tie delegatai atsivežtų 
“gerą auką’’ dėl tarybininkų.

Tarybininkų šaukimas drau
gijų * delegatų į jų “konferen
cijas,” tai yra skymas, kad 
suviliojus draugija® dėl išga
vimo kuo daugiausia dolerių 
iš tų draugijų iždų, nes drau
gijų atstovai.'atvykę į tarybi
ninkų “konferenciją,” neturi 
balso pasakyti tą. ką jie nori, 
bet turi klausyti, ką tarybinin
kų gizeliai sako.

Dabai* biskutį apie tą “lie
tuvių dieną.” apie kurią tary
bininkai tiek daug triūbinaf 
Pittsburgho lietuviai vadina 
nuo seniai “lietuvių diena” va
sario 16-tą, kaipo paminėjimą 
vasario 16 d., 1918 m., kada 
buvo paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė Vilniuje. Pitts
burgho lietuviai tą dieną pra
dėjo minėti nuo 1920 m. Per 
16 metų tos dienos paminėji
mą sudarydavo lietuviai lais
vesnio nusistatymo, katalikai 
iš pradžios mažai ką prisidė
jo, nes lietuviai kunigai drau
dė savo parapijonams eiti į tą 
susirinkimą. Bet kas metais 
vis daugiau katalikiško nusi- ėių 
statymo žmonių 
susirinkimus lankyti: kunigam tuvos 
pamačius, kad savo parapijo 
nu negali atitraukti nuo tų su- Amerikos lietuvių ’aikraščius, 
sirinkimų, tai po 16 metų tik i kurie tas žinias talpina apie 
sužinojo, kad Lietuva yra ne- Lietuvoje lietuviui gyvenimą, 
priklausoma ir susiorganizavę Skaitydamas ir tyrinėdamas, 
visų savo draugijų ir parapi- pamatysi teisybę apie dabarti- 
jų narius, atėjo į laisvamanių nį Lietuvos žmonių gyvenimą, 
susirinkimą, kuris buvo laiko- Kol pilnai nesi ištyręs 
mas Liet. Piliečių Draugijos 
svetainėje dėl sudarymo die
notvarkės vasario 16-tai. At
vykusių kunigų ir jų pasekė
jų buvo didelė didžiuma, tai 
jie ir sudarė iš savųjų ne tik 
dienotvarkės komitetą, bet ir 
tą susirinkimą pakeitė savo 
komitetu ir taip ta “lietuvių 
diena” perėjo į kunigų ran-

Čia SLPvKA nariai pradėjo 
nusiskųsti, kad ir jų Susivie
nijimas paseka SLA, nes jiems 
jau pakelta ne daugiau kaip 
dvigubai mokestis. Tų abiejų. 
Susivienijimų nariai turėtų ži
noti, kad jų viršininkai 
organizacijos pinigus ne 
nizacijos reikalams. Su 
kiais investmcntais daro 
liūs nuostolius. Kad tas skyles 
užkamšius, reikalinga kelti 
mokesčius. Ir kas blogiausia, 
tai kad nėra užtikrinta, kad 
po kiek laiko dar daugiau tie 
mokesčiai nebus pakelti.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs- valgiai

2130 Fifth Ave.
Pittsburgh, Pa.

jingas — gudyus pilietis pas 
jį neina? Kas daug prižada, 
arba stebuklus daro, to reikia 
vengti. Nebūtinos operacijos 
turi taipgi būt išvengiamos, o 
būtinos — neatidėliojamos.

Specialistas ne visuomet yra 
geras gydytojas, geras gydy
tojas nereiškia specialistą.

Gudrus pilietis nežiūri šu 
paniekinimu į savo, gydytoją 
todėl, kad anas kviečia i kitą 
kolegą, su daugiau patyrimų, 
konsultacijos reikalais; jis 
aukštai įvertina savo gydyto
jo- pasišventimą jojo sveikatai. 
Gudrus pilietis tik tuomet ir 
ten eina pas specialistą, kada 
ir kur jo gydytojas jį reko
menduoja.

Dispensacija- (pilsų parda
vimas) nėra gero gydytojo 
apibudinimas, bet yra daleis- 
<tina, ‘kaipo išimtis: pilsus par
davinėti sulyg gydytojo re
ceptą, yra aptiekoriaus darbas 
(Pietų Amerikoj aptiekoriai 
savo klientams net vitaminus 
įčirškia po oda. . .)

Čia ligoninės, daugumoje, 
yra įkurtos privačiai, turtuo
liams sudėjus pagrindinius pi
nigus. Taigi pasiturintieji žmo
nės ir sudaro ligoninių gaspa- 
doriu tarybą (Board of Direc
tors) ; yra pripažintas faktas, 
kad prigulėjimas prie 'ligoni
nės štabo priklauso nuo gas- 
padorių skonio, o ne nuo gy
dytojo sumanumo, kaipo pro
fesionalo. 1

Tokia tvarka tęsis, kol me
dicinos profesija' čia nebus su
valstybinta, ir* su ja gudrus pi
lietis turi laikinai skaitytis.

L. Kabakeris, M.D.

už “teismo pan i 
Streikui įsisiūbavus- 
simpatijos streiką k 
trijų d a r b i n i n k a ms, 
n erai is streikas į 
apylinkėje. Gatvekai 
sai nevažinėjo, dirbau 
dėjo užsidarinėti. 'm 
krautuves buvo uždaros. Tuo 
laiku čion atrodė ta^ keistai, 
taip 
Tas viskas 
Light Co., 
valdžią ii 
kad rugsėjo 26 d. 
šaukė indžionkšiną 
savo iš kalėjimo 
prezidentą G 
ris kalėjime išsėdėjo 
valandas. Streikas u 
spalių 20 d.

Spalių 1 dieną 8-nių 
jų Pittsburgho hoU 
1,800 darbininkų 
streiką, kuris tęsėsi 5 

Buvo desėtkai ir 
žesnių streikų-kovų, ■ 
sas suminėti šiame 
neturime užtektinai 
Dar reikia prisimi 
minkštosios anglies paskutinis 
streikas, kuris prasidėjo 21 d. 
lapkričio ir užsibaigė 9 d. 
gruodžio, labai palietė apy
linkės industriją.

Tai štai koki 1946 kovų me
tai buvo čion pas mumis.

Ka mums duos 194* metai? 
Ai* bus geresni šie metai ? Ar 
darbo žmonės šioje išnaudoji
mo sistemoje apsieis be reika
lavimų, be kovų irt pragyve
nimą, tai jau klausimas. Kol 
darbdaviai, pramonių savinin
kai krausis sau vis didėjan
čius pelnus, kol darbininkams 
pragyvenimo fgikmenų kainos 
vis kils į aukštį, tol darbinin
kai neturi kitokios • išeities, 
kaip tik organizuotis į 
ii1 kovoti, kad pasivijus 
nio gyvenimo reikmenų

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market

Stasys Orda, sav.
1204 Beaver Ave.,’

N. S. Pittsburgh, Pa.

| viską, kas tik buvo galima 
jiems prieiti ii* su tomis orga
nizuotomis spėkomis puola 
lietuvių kliu bus ir šluoja iŠ 
tų kliubų dolerius į savo tary
binį kiaurą maišą. Tų kliubų 
nariai daugumoje nei žinot 
nežino, kad. jų organizacijos 
turtą tarybininkai į savą tarbą 
pilasi, nes 
be pasargos 
bo nariams, 
sakyti, kad 
tas veikia.

Apie tą
i manevrą bus plačiai parašyta 
sekančiame Pittsburgho sky- 

iriuje. '

geras maistas ir gėrimai

(Mount Oliver)

129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9303
MUSE CAFE 

Savukaitienė. sav.

Geriausias patarnavimas 
ir maistas.

3545 Biitler St.
Pittsburgh, Pa.

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa

HE. 9688

Patikrinta Teisybė
Laike SLA viršininku rinki

mo, kada P Dargis veržėsi į 
vieną iš tų vietų, Pittsburgho 
pažangieji SLA nariai padarė 
pastabą, kad jis netinka į tą 
vietą, kaipo buvęs streiklau
žiu ir sykiu buvo pastebėta, 
kad ii* jo tėvas, būdamas ru
sų caro urėdninku dirbo prieš 
lietuvius. / Tą pastabą Dargis 
ir Grigaitis pavadino provoka
cija prieš Dargi.

štai kas yra paduota dabar 
Vilnies No. 302 per Johanną 
iš l^ietuvos laikraščio Naujo
sios Gadynės No. 9, 1906 m. 
Tenai pilnai pasako, ne tik 
kad jis buvo rusų caro tarnu, 
bot ir apie jo darbus. Reiškia, 
pažangūs žmonės nieko iš 
piršto neišlaužia, bet kalba ir 
rašo, kas yra teisinga.

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuvės Savininkas

PITTSBURGH IR APYLINKĖS 
LIETUVIU BIZNIU ĮSTAIGOS

2210 Fifth Ave 
Pittsburgh, Pa.

* Tel. CO. 9210.

čion atrodė
liūdnai, lyg

p a v e i k ė ? liįu q u e š n e 
P i t’tsb u rg h į miesto 
patį te tarną, taip, 

štamas at- 
paliuo- 

rtreikierių 
Mueller, ku

lt įmaniau Daily

METROPOLITAN 
Restaurant 

Vladas Sadauskas, sav.

Bus pastatyta antra di
džiausia galingume atomų 
skaldymo mašina prie mokyk
los Carnegie Tech. Tai bus 
vieno tūkstančio tonų Synchro
Cyclotron mašina, turės elek
tros pajėgą 200 milijonų volt- 
sų. Tas viskas subudavoti-pa- 
statyti ims.apie du metus lai
ko ir lėšuos apie pusę milijo
no dolerių. Taip pranešė mi
nėtos mokyklos prezidentas 
d r. R. E. Doherty.

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

ietu- 
vos žmonių gyvenimo, neduok 
savęs apgauti visokiems sky- 
meriams. ar jie būtu amerikie
čiai, ar pabėgėliai, nes jų 
tikslas yra vienas — dolerio 
išviliojimas. . . Jie gerai žino, 
kad dolerio išgavimui iš Ame
rikos lietuvių jie turi daug 
tiems lietuviams meluoti!. . .

Vargšų Brolis.

Jonas A. Kazlauskas
Wholesale Alaus ir 

Pop Sav.

2209 Fifth Avenue 
Pittsburgh, Pa.

j Tel. CO. 3535

dūkai laike rinkimų šalies val- 
kaip dininkų taip daug giedojo už 

republikonų išrinkimą ir sakė, 
kaip tik republikonai laimės, 
tuojau Smetonos likučiai bus 
nuvežti į Lietuvą. Republiko
nai laimėjo, bet mūsų lietuviš
ki gaidukai savo susirinkimuo
se kalba, kad gal juos repu
blikonai apgavo.

Bėda su tokiais žmonėmis, 
kurie savu protu negyvena. . .

didžių- 
i, apie 

paskelbė 
3 dienas, 
kiti], ma- 
kurias vi

sky riuje 
vietos, 

liti, kad

FELIX CAFE
Įvairūs gėrimai ir valgiai 

t-l . » »

, Felix Gutauskas, sav.

Ligonių gydymas Pittsbur
ghe mažai skiriasi nuo kiti] J. 
V. dalių; jei skirtumas ir ran
dasi, tai tik tame, kad tenka 
sveikam žmogui čia prisikvė
puoti dulkių, pavidale anglių 
ir kitokių pramoninių atmatų, 
kurios erzina plaučius, mažina 
jų atsparumą. Pittsburghe ir 
apylinkėse tikras (lobarinis) 
plaučių uždegimas yra daug 
pavojingesnė, liga, negu, sa
kysime ryti] Europoje.

Pittsburghe, dirbau čiam 
žmogui apsirgus, daug naujų 
uždavinių atsistoja sveikatos 
pakelyje: jei jis dirba įmonė
se, tai jam tenka kreiptis į 
kompanijos gydytoją, nors jis 
nėra rinktas darbininko arba 
darb. susivienijimo. T&igi, 
darbininkas važiuoja pas ar
ba kviečiasi savo pasirinktą 
gydytoją. % •

Kiekvienas gudrus pilietis 
turi savo pasirinktą gydytoją, 
kuriam jis pilnai pasitiki. Pa
sirinkdamas savo ^gydytoją, 
gudrus pilietis dairosi ir turi 
nustatyti, kad daktaras nebū
tų per daug panašus į įJolly- 
woodo artistą iš vienos pusės 
arba, į nešvarų apsileidėlį, iš 

Į kitos pusės. Svaigalus (narco
tics) arba alkoholį vartojan
tis gydytojas gali- būti pavo-

Geri valgiai ir , 
visoki įsigėrimai

1701-3 Metropolitan St 
Pittsburgh, Pa.,

Tel. CE. 9174

Gruodžio 8 d. Pittsburgho 
lietuviško laikraštuko “techni
kas ir redaktorius” “gyveni
mo žvakę bedegindamas iš 
abiejų galų,” Mikizroko pašai
piuos draugijos kliube, prie 
baro, taip pasijuto šiltas, kad 
iškerėpliojęs iš kliubo ir šiaip 
taip priėjęs prie gatvekario. 
išsitiesė šalia, kaip maža Var
lė didelėje baloje (kiti sako, 
jis vis nori būti didele varle 
mažoj baloj)'. Gerai, kad Mi
kizroko policistai jį prikėlė ir 
nusivežė į vietą, kur galėjo 
apsišluostyti nubalnotą nosį ir 
atsivėdinti, žinoma, paskui už 
minėtą vietą, pasiskolintais 

,skatikais, turėjo užsimokėti.
(Tąsa 4-me pusi.)

N. Rčc. Bowling- Alleys
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. ab85

Vieta geru valgių ir 
įsigėrimų

Antanas Zdankus, sav •
100 Anderson St.,
"N. S. Pittsburgh, Pa.

nurodžiau, palei jo kalbą, at
rodo. kad Lietuvoj nevalia ra
šyti,-kas valdžiai nepatinka, 
o • Sibire, tai rašyk, kiek tik 
nori prieš valdžią ir prieš Lie
tuvą. Tai mano draugas ne
labai užsiganėdino su savo 
laišku ir su pasikalbėjimu. (

. Mano nuomone, tokie pro
vokatoriai besarmačiai turėtų 
būti neapkenčiami ‘ kiekvieno 
sąmoningo žmogaus.

1. S.

priminti ir tą 
16 metų vi- 

parengimuose 
buvo skiriar 

dėl Lietuvos labdaringų 
ų. Nebūtų galima nieko 

sakyti ir dabar prieš tą ren
giamą “lietuvių dieną,” jeigu, 
būtų rengiama tikslui paminėk 
jimo Lietuvos istorinio įvykio 
ii* renkamos aukos tiktai dėl 
Lietuvos žmonių, jų labdarin
giems tikslams. Bet dabar 
“lietuvių diena” yra paversta 
tarybininkų kermošium, gry
nai savo asmeniniam pasipi
nigavimui. . . “Lietuvių die
nos” parengimuose yra keikia
mi Lietuvos žmonės ir jų val
džia, leidžiamos bjauriausios! 
melagystės apie Lietuvą, kad- 
tenai nėra daugiau nieko, kaip 
tik vienas didelis kapas nu
žudytų ir palaidotų tame ka
pe lietuvių’. . . Ir kad anrtLie- 
tuvos žemės dabar gyvena vie
ni “burliokai...” Klausant tų 
bjauriausių melagysčių ir 
šmeižtų, matant tuos apgavin- 
gus meškeriojimo dolerių sky- 
mus, negalima . nutylėti nepa
sakius: Lietuvi, neduok savęs 
apgauti per lietuviškus skyme- 
rius, bet bandyk susipažinti su 
tikra padėtim Lietuvoje; susi
pažink, kaip dabar Lietuvos 
ūkis yra tvarkomas, kaip Lie
tuvoj yra skleidžiama apšvie- 
ta-mokslas, kaip yra statomos 
visokios rūšies išdirbystės; su
sipažink su tikromis žiniomis 
iš pačioje Lietuvoje gyvenan- 

lietuvių. Tą gali tik pa- 
pradėjo tuos siekti, skaitydamas pačios Lie- 

žmonių leidžiamus laik- 
riščius. arba skaitydamas tuos
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arba Grahorhis Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

Parašė Petras Cvirka— . ■,
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(Tąsa)

— Suėdė, velnio padarinys! — suriko 
Zidorius krėsdamas tuščią piniginę.

— Gal kitur kur padėjai, Zidoriau, ar
gi kiaulė išmanytų pinigus ėst.

— £uėdė, raganos vaikas! — rėkė dar 
smarkiau Zidorius, — ir tris rublius si
dabriniais, ir mano metrikus!

Keikė Zidorius tikrai perkūniškai, 
kas retai su juo atsitikdavo, nes būdamas 
pamaldus, retai taikantis pykinančių 
reikalų, kasdieninėje ūkio apyvokoje pa
kakdavo: —.kas tave kur žvirblis!, arba 
— kad tave žvirblis užkapotų!

Piršlys šešiapūdis, išgirdęs keikiant 
Krukelį, sakydavo: — Vuo, keiksmą at
rado! Keiktum kaip katalikui prigul! 
Sakytum, — kad tave kur devyni velniai, 
paraliai, septynios davatkos, dvylika an
tikristų, tu apdujėli, velnio raugintas, 
kalės žindytas, tu smirdale, toks, toks, 
toks!

Tikrai jau šešiapūdis kartais kad už- 
baubdavo, — tyliausią dieną malūnas 
pradėdavo suktis. Savo samdinius jis ki
taip ir nevadino, — tu rupūže, tu gvėra, 
išklypėli! O kad pasigriebdavo gyvulį 
keikt, bėgdavo tas iš tolo. Ne viena kar
vė nuo jo keiksmų išsimetė ir patruko. 
Varnėnai ir gandrai niekad jo kieme ne
perėjo, tur būt, dėl tokio burnojimo.

Tačiau Zidorius šią baisaus tūžmo va
landą galėjo išliet visokius žodžius. Pyk
tis jo tikrai buvo didelis, kad* šoko kiau
lę spardyt, stumt, ir nesusigriebdamas 
jau ką daryt, užsigulė sugriebęs ją po 
stalu, o baisaus pykčio priepuoly kando 
kiaulei į nugarą, kad Zidoriaus dantyse 
šeriai pasiliko. Kiaulė mėtėsi žviegdama 
po vidų, ir pavertusi puodynę su grietine 
iššoko pro atdarą Idngą. Zidorius išbėgo 
paskum ir kelis kartus užšoko deglei ant 
nugaros, jau visokius velnius, raganas ir 
šešiapūdiškus žodžius, lyg žaibus, tašky
damas. Vieną pakliuvusį paršiuką negy
vai numynė.

Zidorius negreit atsigavo. Jau tą patį 
vakarą pradėjo su Elze tartis, ar popie
riniai pinigai deglės viduriuose gali pa
virsti į mėsą, ar į kitonišką daiktą. O gal 
išėję pro kiaulės dešras rasi'dar bus geri. 
Labiausiai Krukelis bijojo, kad kiaulė 
bus dar gerai sukramčiusi pinigus. Jeigu 
būtų sapnininkas parodęs, kad pro deg- I Josios vidurius perėjęs rublis pavirs į de
šimtį rublių, — Zidorius būtų visai ra
miai žiūrėjęs į kiaulę.

Dvi dienas deglė nedave nei pinigų nei 
grūdų. Labiausiai Zidorius nustebo tre-

darni varnas ir ala-lai, — ala-lai, praneš
dami linksmą žinią visam mėsą mėgstan
čiam gyyiui. Gražiomis, nešaltomis die
nomis Krukeliai kiaules darinėdavo lau
ke. Putpelė žino, iš kur tiek varnų ir 
šunų susirinkdavo į šitas vaišes! Zido
rius nepašykštėjo niekuomet uodegos, 
stimburio galo; nagų, arba žarnos gaba
lėlį mesdamas, jau vis' sakydavo:

— Ėskit, šuneliai, man Dievas davė — 
’ šit ir jums!

Nuo senų laikų trijų kaimų šunys 
Zidoriaus nepjovė, vizgino uodegas, o 
varnos būriais viršum jo galvos skrido, 
ir kaip įv. Pranciškų mylėjo. Ariant Zi
doriui varnos net ant kepurės atsitūpda
vo.

Tokį gražų rytą ir atsitiko kalbamoji 
byla su kiaule, kad visas kaimas apie tai 
išgąsdintas kalbėjo; visko kalbėjo —esą 
žydai tatai padarę, kiti, kad užkerėjo 
kažkokia elgeta: Bet ta žinia pasiekė ne 
tik vargonininką, bet kleboną ir uredpirf- 
ką, kuris didelį protokolą surašė ir 
pasiuntė į Kauną vyriausybei. Zidorius, 
amžiną atilsį, dabar jau, turbūt, pasiekė 
dangaus vartus ir atsisakė iš šv, Petf’O 
priimt angelų virtuvės ir vyriausiojo mė
sininko Metą. Kiaulė išgąsdino jį labiau, 
negu gyvas šėtonas aiškų vidudienį, jei
gu toksai būtų iškilęs iš lygios žemės 
su ragais ir triraže šake. Nuo šėtono at
sikratysi dar porąkart jį peržegnojęs, 
bet nuo kiaulės — jokia muzika.

Krukelis, sūnus Pranas ię motina, pa
dedami darbininko Tadaušo, išėjo skersti 
kiaulės. Sūnus Pranas, kuris vėliau iški- 
lo į didelius veikėjus, tuo metu buvo ge
ras vyriokas ir kiaulę laikė už uodegos. 
Motina šėr£ ją plikyta buiza, o Zidorius 
įsigalandęs peilį ir nužiūrėjęs gerą vietą, 
smagiai dūrė. Vienas Aukščiausias žino
jo, kaip ten atsitiko, kad degloji-vikriai 
atgręžė pasturgalį, ir peilis bematant at
sidūrė po uodega.

— Kur dūri, Zidoriau, ar apakai? —iš
versta pašokusios kiaulės kvaktelėjo'El- 
zė, o Pranas neišlaikęs • uodegos keliais 
kūliais pasirito žemėje. (

— Žinau kur durt! — bėgdamas pas
kum kiaulę rado reikalą atsakyti, — tuo
jau ji dvės! — Įsiutinta degloji, regėda
ma mirtį, peilio baimę ir Zidoriaus pyk
čiu pasruvusias akis, blaškėsi po kiemą 
mėtydama sužeistą ... pasturgalį jau ne 
kiauliškai žviegdama. Pašėlusi jėga tu
rėjo būt kiaulėje, nes kai Zidorius ją 
užklupo belendant į svirną laiptais, deg
loji taip pasisuko tarp kojų, kad Zidorių 
išmėtė kaip kepurę aukštyn ir vargšas . 
žnektelėjo tiesiog į statinę, pilną lietaus 
vandens.

(Tąsa nuo 3-čio pusi )
Amer. Liet. Tar. politikieriai 

nori susikolektuoti iš Ameri
kos lietuvių $250,000. Sako, už 
tuos pinigus jie Lietuvą at
pirks. Tai b'lofas. Lietuva nė
ra ant pardavimo. Tie blofe- 
riai kaip , kurie finansiniai la
bai gerai stovi, pinigų daug 
turi ir jeigu Lietuvą galima 
būtų atpirkti, tai seniai jie bū
tų Lietuvą sau nusipirkę. Da
bar jūs jiems duokite pinigų, 
o Lietuvą jie jums nupirks!

žinoma, duokite tiek, kad 
užtektų kelionėms, sugaiš
tims iy dar kitiems galams.
Labiausia jie dabar žiūri į tur
tingus lietuviškus kliubus.
Kaip kuriuos jie jau palietė 
savų smailiais pirštais. Apie 
tai parašysiu kitame numery
je. Tam reikalui, Pittsbur- 
ghui kvota tik $15,000. Da
bai- kitam 
jie nori 
$525,000.

kp. name atsibuvo LDS 8-to 
apskričio konferencija. Kon
ferencija buvo gyva ir graži, 
delegatų buvo daug, kurie ra
portuose ir tarimuose gyvai 
domėjosi ir svarstė organiza
cijos reikalus. Labai smagu ir 
gražu buvo matyti, kaip ap
skričio jaunas pirmininkas 
Albertas Mikeška’vede susi
rinkimo tvarką. Nors Alber-/ 
tas čia gimęs, augęs ir dar 
jaunas esąs, bet lietuvių kal
bos /akcentą turi gražų, susi
rinkimo tvarką žino gerai.

Apart kitų tarimų, labai ge
rai, kad į apskričio valdybą 
išrinkta dar du jaunuoliai, tai 
•St. Paulauskas ir Olga Evol- 
ga. Dabar apskričio valdyboj 
bus 3 jaunuoliai.

Reikia priminti, 
ferericijoj pakėlus 
Laisvėj Pittsburgh o
tas entuziastiškai užgirta ir 
Laisvė pasveikinta su aukomis 
lėšų pad engimui.

New Kensingtono ii' Wil
merding kuopos nedalyvavo. 
Kodėl, draugai.

kad kon- 
klausimą 
Skyriaus,reikalui, tai B ALF 

susikolektuoti tik
Pittsburgui kvota, 

.rodos, bus $30,000. Abiem rei
kalams .jūs lietuviai sudėkite 
jiems tik $775,000! Pittsbur- 
ghiečiai sudėkite tik $45,000, 
o tada tikrai bus jums..., o 
jiems pinigai.

? -A A ★
Skaitykite Laisvę ar Vilnį, 

sekite pranešimus iš Lietuvos, 
matysite, kaip skubotai, kaip 
gražiai Lietuva atsibūdavo, j a 
iš karo griuvėsių. Matysite, 
kaip Lietuvos jaunimas .lavi
nasi, mokslinas! ir žengia prie 
gražesnės ateities, prie gražes
nės Lietuvos. Aš norėčiau, kad 
kiekvienas pittsburghietis už
sirašytų Laisvę ar Vilnį ir sek
tų tikras žinias, tikrus prane
šimus iš Lietuvos, o neklausy
tų tų, kurie dabar šmeižia ir | 
svetimais pinigais atpirkinėja 
Lietuva. 

I

Po konferencijos, apskričio 
valdyba pakvietė delegatus 
prie stalų, mat, turėjo gatavai 
p aga m i n tą- i š k e p tą k a 1 ak u tą. 
Prie stalų delegatai pasistipri
no ir gražiai laiką praleido. 
Dar vienas tarimas : Apkalbė
ta ir nutarta, kad visi pažan
gesni, visi aktyviškesni, žo
džiu sakant, visi mūsų judėji
mo draugai ir draugės, susi
rinktų sausio 26 d., kaip 2 vai. 
po pietų, LDS 142 kp. name, 
3351 W. Carson Str., Pitts
burgh. Tai bus svarbus pasi- 

į tarimas.

Tai ir vėl Nauji Metai. O 
pas mus darbų verpetai. . .

Užbaigus senuosius metus, 
miestas suūžė, suzvimbė, pa
sitikdamas naujuosius. Tūli 
skaičiavo pinigus, kiek sutau
pė per metus ir mąstė, kiek 
sutaupys per kitus. Kiti apro- 
kavo nudirbtus darbus ir mąs
tė, ką darys per ,šiuos metus. 
Draugystės laiko metinius mi
tingus, apskaičiuoja turtą, da
ro svarbesnius tarimus. Mūsų 
lietuviškos pašalpinės draugi
jos per pereitus metus turtu 
paaugo kaip kurios ir labai 
gražiai. Bet mirimų ir susirgi
mu skaičius kas metai kvla. 
Jeigu nebūtų įplaukę prie ba
rų, tai iš mėnesinių duoklių 
toli nepadengtų išlaidų. Phi- 
ladelphijos šiaurinės Dalies 
Liet. Republikonų, Susivieniji
mas (kliubas) pereitais me
tais praturtėjo veik $8,000. 
Metiniam susirink, nariai bu
vo smagūs. į valdybą veik vi
sus tuos pačius išrinko, išsky
rus pirmininką d. J. Lukaše- 
vičių, kuris, ištarnavęs 10 me
tų, atsisakė sveikatos dėlei. 
Susirinkimas skyrė jam dova
ną n^t visos šimtinės. Nauju 
pirmininku išrinko veik vien
balsiai P. Plungį. Tai nuošir
dus ir darbštus draugijos pa
triotas. Keli metai atgal bu
vo pasitraukęs iš raštininko

vietos, kurioje išbuvo daug 
metų.

Richmond© dalyje yra Liet. 
Muzikalūs Namo Bendrovės 
Kliubas ir pašalpos skyrius. 
Tas kliubas susivienijo su 
Ukėsų Pašalpiniu Kliubu ir 
dabar draugija tvirtėja na
riais ir turtu, šiemet paaugo 
virš $6,000. Matinis mitingas 
buvo ramus, valdyboj pakei
timai maži.

Frankfordo Lietuvių Palai
pinė Draugija nariais ne tiek 
skaitlinga, bet turtu šiemet 
gražiai paaugo.

West Phila. ALKA Kliu
bas, palyginamai, visai jaunu
tis, bet gražiai auga, didėja. 
Pereiti metai buvę pelningi. 
Tariasi statyti naują, didesnį * 
namą. Tas kliubas gimė neti
kėtai, kaip kam šiurpulingai. 
Nes buvo tveriama parapija,, 
bet tam nepavykus, sutverta 
pašaipiais kliubas.

So. pusėj veikia Lietuvių 
Tautiškas Kliubas. Tai jau ne 
jauna draugija, prasidėjusi iš 
Laisvės Kliubo. Tai kun. 
Demskio laikų. Po to garsaus 
kruvino nedėldienio, kun. J. 
Kaulakio šv.. Kazimiero baž
nyčioj, klebono pašaukta po
licija nesvietiškai sumušė tū
lus parapijonus. Vėliau L. 
Kliubas susidėjo su kitomis

(Tąsa 5-me pusi.)

Dienraščio Laisves Kaina Pakelta

J. Kantrybe.

Anglai įvede karo stovį
29 d. LDS 112 ! prieš streikierius Trinidade.

So. Boston, Mass.

BANKIETAS
o

DIENRAŠČIO LAISVĖS
NAUDAI

pusrublį.
— Motin! — sakė jis į savo skverną 

šluostydamas išteptą karaliaus Mikalo
jaus galvą, — Dievu galiu prisiekt, netu
rėjau mašnoje nė vieno varioko! Kaip 
dabar ta bjaurybė man smulkiais pradės 
atiduoti.

— Gal persimainė kiaulėje pinigas? 
Kaip čia, jau!

— Ai, manau, Elziut, pjaunam kiaulę. 
. Palaukim dieną kitą — druf, ir papjau
sime ! .

Nutarta, — padaryta.
, Skerdžiant kiaulę Zidorius anksčiau 

atsikeldavo, pasimelsdavo, išgaląsdavo 
peilį, pagamindavo kabliukus šeriams 
rauti, o tada nuėjęs gyvuliui paduodavo 
dar priešmirtinę buizą, tuo tarpu graba
liodamas jos lašinius, kaklą, ir suieško
damas tą vietą, kur reikės durti.

■ Malonūs tie ankstyvi rudens rytai, ka- 
kaimo žmonėse lauko darbai užbaig- 
visi ruošiasi ilgai žiemai, — oras esti 

giedras, gaudus, saule šypteli pilna 
toli akiračiuose matyt, kaip pro 
mą kūdros vandenįi’ žmog.^žing- 

skardžiai dunksi. Tyla, pavargusi 
sruvena nušiurintais kloniais, tin- 

"barškindamosi į stagarus. Gera ta- 
šilčiau apsitūliavus išeit į kiemą, tai- 
padargus, žiūrinėt aplink namus lietu- 
ūkininkui. šešiapūdis tokiomis dieno- 
mėgo ilgiau miegoti įsikandęs pypkę 

sir kutenančiu pilvą džiaugsmu veizėt 
burbuliuojantį, pilną dešrų ir bastučių 

Piršlys tokių ir malonumų netu- 
, kaip kiaulės svilinimas. Žiūrėk, vie-» 
liepsna* tvyksteli, kitur užsidega dar 
brėkštančio ryto tamsą, trečiur vėl 

kyla stulpu. Šunys užuodžia šitą 
gainio-

mai

— Šit, ir parodysiu, ir bus pinigus ėst!
— žviegė Krukelis, ir buvo sunku suvai- 
kyt kur kiaulės, o kur žmogaus balsas ši
tą audringą valandėlę.

Dabar visi šeimos ir skerstuvių daly
viai išsiplėšė kas kuolą, kas kirvį, o Pra
nukas išsirovė nemažą'baslį. Kiaulės mu
šeikos apstojo visus kiauro diendaržio 
kampus ir žvygaujančiai deglei pasipai
niojus, kiekvienas iš peties ir širdies tva
tino su basliais ir kuolais, kad aidas jau 
už penkių varsnų pagiry skambėjo. Vie-, 
nu tarpu degloji išsižergė, papurtė galvą 
ir lyg nusikvatojusi atsisėdo pasturgaliu 
pridegusi prie žemės, vidury kiemo. Zi
dorius, nutvėręs peilį, degiajai įdūrė vėl 
į šoną. , • t

Kokią valandėlę gyvulys sunkiai šnirpL 
štė, gargaliavo pro iltinius, sunkė žalias 
nesuvirškinto jovalo putas, paskum pa
narino galvą, atsigulė ir ramiai padėjo 
snukį ant žemės. 1

Atėjo Zidoriui "pati maloniausia valan
da: peilį jis lengvai įbedė degiajai į nu
garą} išmatuodamas jos lašinių storumą:
— Moč, per plaštaką. Geri ?

Kiek parovęs šerių apdėjo ją šiaudais; 
Klykaujant varnoms bei šunims jis už
degė laužą.

Malonios, tos Lietuvos rudens dienos, 
kada taip gaudu, perregima ir dūmelis 
į patį Viešpatį keliauja, širdis ūkininko 
prisipildo paguodos ir džiaugsmo.

— Viešpatie! — tarė Zidorius, laikyda
mas-degantį kūlį ir atsitraukdamas porą 

. žingsnių, — ar man pasivaideno, ar...
Elze, duok kirvį!

\z ’ (Bus daugiau)

ĮVYKS SEKMADIENĮ

Sausio 26 (Jan.)
318 Broadway

Pradžia 5 vai. vakare.
Skanūs namie gaminti 
valigai. Ir graži muzikale 
programa. Dainuos: Ig
nas Kubiliūnas, Ruth Gi- 
tzus ir Ema Chulada, pia
niste, iš Bedford, Mass.

A ★ ★ ” Ig Kubiliūnas

'Rengia ALDLD 2-ra kuopa. Kviečia dalyvauti, 
paremti sayo mylimą dienraštį Laisvę ir smagiai su 
draugais praleisti vakarą. Tikietas $2.

Rengėjai.

(AWIWWA! (M

kB

VILNIES
KALENDORIUS 1941 METAMS

, Svarbus šaltinis mokslinių raštų ir visokių
• informacijų. Taipgi gausiai yra dailiosios lite-
* ratūros poezijoje ir prozoje. Tai kūrinys, kuris 

1 supažindins jus su daugeliu mokslinių,'techni
kos ir meno dalykų. z

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
1 . * Prirengė L. Jonikas

Išleido Dienraštis Vilnis p
Kaina 50c.

i Tą svarbų kurinį galite gauti dienraščio Lais
vės knygyne. Ląisvė duos 20% nuolaidos platin
tojams, kurie ims po 5 egzempliorius ar dau
giau.

Užsakymus prašome siųsti:

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

Su 1 diena sausio dienraščio Laisves 
kaina tapo pakelta. Dabar Laisves kai
ną visose Jungtinėse Valstijose $7.00 
metams; $3.7*5 pusei metų.

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

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

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

Laisvės Administracija.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
s *

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y<

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

" būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110’

■ -■<

w
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draugijomis, pasistatė didelį 
namą su svetaine ir vertėsi 
gražiai. Dar vėliau prisidėjo 
kelios bažnytinės pašalpos

i delphiečiams esą pavešta 25,- 
000 dolerių. Mano, kad >gal jų 
žuklavimui pagelbės nemažai 

i Kazio Griniaus atvažiavimas 
i ir jų pokiliuose pasirodymas, 
' o gal ir paverkšlenimas. . .

Liet. Literatūros Draugijos

tuviai Pietų

draugijos, su nemažai senokų . |q kuopa metiniame susirinki- 
narių ir jo apyvarta pasun-lmc raportavo, kad narių turi 
kėjo. Pagaliau tvertasi “gy-: arti 130j per metus laiko ig. 
dyti.” Apsitverta nuo laisvų-1 aukota vi,.š $200 visuomeni. 
jų. Pereitais metais net ir dėl i n,ams reikalams, daugiausia 
Lietuvai Pagalbos Teikimo i Lietuvos pagalbos.
Kom. uždarė duris, ir neran-:
davojo salės dėl A. Bimbos I valdybą išrinkta visi tie 
prakalbų. Kad pagerinti “pa- patys: A. Galkus, gabus orga- 
dėtį,” įsirašė jaunas kunigutis . uizatorius; S. Reikauskas, fi- 
S. Raila ir buvo staiga pa- nansų raštininkas; _ J. šapra- 
aukštintas į revizijos komisi- uauskienė, iždininkė ir J. šmi- 
ją. Bet turtas -eina žemyn.itienė užrašų raštininkė.
Pereitais metais nupulta apie , Beje, ALDLD 10 kuopa ren- 
$4,000. žinoma, tokia didelė Į ^ja puikų vakarėlį, 9 d. Vasa- 
draugystė gali dar atsigriebti,5^0’ Fairmount Ave., 5 v.

nei' vakare. Tai gera proga pasi- 
tik 1 svečiuoti ir ką nors nauja iš- 

Vie-1

ir įplaukas padidinti, juk nei
viena pašalpinė draugija 1 
iš duoklių neišsiverčia.
nok narių ūpas nekokis, kuo-' Moterų Kliubas irgi prade
ngei tie “apsitvėrimai” ne-' da išsijudinti į veikimą. O 
gelbsti. . . j mūsų moterys tankiai ir vyrus

Richmonde ponas Jonas ■ pralenkia darbštumu.
Grinius (buvęs, ciciliku) ir' M.S.
kun. Matusevičių susirūpinę, • 
kaip čia sukelti dėl bėglių 
fondo pusę milijono. Phila-

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

118 n

Amerikos Lietuvių 
Kongrese 

CJ

a

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

, Tel. EVergreen 8-9770

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

; Tel Virginia7-4499

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
•įsibodo jums kava gerti arba jautiesi* vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-tfes įvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
tinkama yra vartoti per apskritus metus, 
(š Veg. Broth galima padaryti skanią 
greive prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvaš tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk, vietoje kavos. 5

vmrų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, Jr 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 Vitamh 
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1/000 tik $6.00.

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

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

Vitaminus siunčiame paštu J visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

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

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

šiam baisiajam pasauliniam 
karui pasibaigus, su juo ir pa
saulio padėčiai pasikeitus, o 
ypatingai mūsų gimtajam 
krašte, savaime iškilo neatbū
tinas reikalas Pietų Amerikos 
lietuvių išeivių tarpe sušaukti 
pirmąjį P AL Kongresą, kurį 
Pietų Amerikos lietuviai suti
ko su didžiausiu džiaugsmu ir 
pritarimu.

Įvykusiame Pietų Amerikos 
išeivių lietuvių pirmajame 
kongrese, kuris atsibuvo šių 
metų rugpjūčio mėnesį Monte
video mieste, Urugvajuje, da
lyvavo nuo Brazilijos lietuvių 
išeivių 8 atstovai: 5 vyrai ir 
3 moterys, tai didelė delega
cija. Bet, žinant, ir kaip že
miau pamatysime,. Brazilijos 
lietuvių dabartinę padėtį, kur 
veikia prieš svetimšalius įsta
tymai, kurie nemažai pakenkė 
pasiųsti žymiai skaitlingesnę 
delegacija Kongresai!, nes 
Lietuvos išgamos, jos liaudies 
priešai, smetoniniai likučiai ir 
buvusios valdžios litų doroto- 
jai savo melagingais skundais 
ir išdaviniais Brazilijos demo
kratinių lietuvių, daug sutruk
dė, pasiųsti skaitlingesnę dele
gaciją. I3e t^p, reikia pažymėti* 
kad Brazilijos lietuviai neturi 
savo spaudos.

Nežiūrint tų visų keblumų, 
su kuriais Brazilijos lietuviam 
tenka susidurti, visgi jie rado 
būdų, vienur ar kitur sušaukti,

426 LAFAYETTE STR

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

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

Matthew A. 
BUYAUSKAS

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artlficialės Qėlės 
Pasveikinimų Korteles 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALĖTAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

Fotografas '
Traukiu pavbikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių v pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir. krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant in 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Stone Avė. , 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

di-

L VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja’pianus iš

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

L. L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

>>

susirin- 
išrinki-

kad ir ne skaitlingus 
kimus pasitarimui ir 
mui atstovų Kongresai!. Brazi
lijos lietuviai išsirinko savo at
stovus PPAL Kongresan, žmo
nes, kurie gerai pažino savųjų 
reakcionierių abiejas okupaci
jas, t. y., krikščionių - demo
kratų su Stulginskiu ir tauti
ninkų su Smetona, kurie savo 
tautos darbo liaudį engė ne
mažiau negu Franko Ispanijo
je.

Iš Brazilijos lietuvių mote
rų atstovių tarpo buvo mote
ris, kurios pavardės nerašau 
dėl šiame straipsnyje minėtų 
priežasčių, kuriai teko Lietu
voje prie “savųjų” pergyventi 
baisias kančias, kaip ir dauge
liui kitų Varnių koncentraci
jos stovykloje. Pažymėsiu dar 
ir motiniškas kanojas, nes ji 
buvo Smetonos budelių areš
tuota kartu su jos mažyte 
dukrele ir prie to, motina bu
vo nėščia. Vėliau Varnių sto
vykloje'pagimdė sūnų. •>

Paminėsiu, nors trumpai, 
1927 metų Pirmosios Gegužės 
tragediją šidje stovykloje. 
Ypatingai tą dieną Smetonos 
budeliai pasižymėjo savo žvė
riškumu; jie šaudė į uždary
tuosius tiesiog per langus, įėję 
stovyklos vidun daužė šautuvų 
buožėmis kaip vyrus, taip ir 
moteris ir vilko juos karcerin, 
(karceris buvo įrengtas sto
vyklos tamsiajame skiepe). 
Sumuštųjų šauksmas ir vaito
jimas buvo neapsakomas, o 
naktį vėl tas vaitojimas pasi
kartojo skiepe. Tai tik iš tų 
kelių eilučių jau galima nors 
dalinai įsivaizduoti, ką tokiai 
moteriai ir motinai prisiėjo iš-

PRANEŠIMAI
PLYMOUTH, PA.

Plymouth© 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 į 
susirinkimą. — O. Sinkevičienė.

(19-20)

šį

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. rengia parengimą, pa

gerbimui kuopos veteranų, 'kurie 
j tarnavo kariuomenėje. Įvyks Lietu
sių salėje, 2-ros lubos, 857 Hollins 
St. Bus vasario 1 d., 6:30 v. v. šo
kiai 8:30. Turėsime įvairių valgių, 
lietuviško kugelio ir gėrimų. Taipgi 
gerą muziką, kurią suteiks J. Unai- 
tis. Tikieto kaina vakarienei $2.25, 
šokiams 60c. Kviečiame visus daly
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, 155 

i Hungerford St. Pradžia 1:30 vai. 
dieną. Bus gera orkestrą šokiams. 
Visi nariai ir pašaliniai kviečiami 
dalyvauti ir paremt Draugiją.—Val
dyba. (19-20)

worcester7 mass.
Kas turite veikalą “Pergale,” pra

šau prisiųsti, nes 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)

worcesterTmass.
Sausio 26 d., 10:30 vai. ryto, 

29 Endicott St
knopos susirinkimą;
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, 
būkirne, visi šiame bendrame visų 
tautų parengime. — Partijietis.

(19-20)

po 
įvyks K. Py lietuvių 

Bus žingeidu

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

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)

50. BOSTONA MASS.
Dienraščio Laisvės naudai bankie- 

tas įvyks sausio 26 d., 318 Broad
way, 5 vai. vak. Skanūs namie ga
minti valgiai. Gražioje muzikalčje 
programoje Ignas Kubiliūnas, taipgi 
viešnios Ruth Gittzus 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. Tikietas $2. — 
Rengėjai. (19-20)

kentėti. Ją matome PPAL 
Kongrese ir girdime jos kal
bą; tai moteris nepalaužiama 
dvasioje, apie ją kalbės Lietu
vos laisvės kovų istorija, kaip 
lygiai apie jos brolius, iš ku
rių vieną naciai sušaudė, o 
antras dirba Tarybų Lietuvo
je.

Abelnai Brazilijos lietuvių 
atstovų, kaip vyrų, taip ir mo
terų pranešimai Kongrese 
apie "Brazilijos lietuvių būk
lę ir veiklą buvo plačiai nu
šviesti ir paremti argumentais. 
Ypatingai prieš lietuviškus fa
šistinius elementus, kurie, pa
sinaudodami tenai esančia pa
dėtimi, užgrobė progresyvių 
lietuvių pastangomis sukurtas 
ir jų pačių lėšomis išlaikomas 
lietuviškas Inokyklas. Brazili
jos lietuvių atstovai įteikė 
Kongresui nuo savo kolonijos 
lietuvių protestus, su parašais 
prieš mokyklų užgrobikus. 
Taipgi ir prieš savo brolių iš
davikus, kur apie 40 lietuvių 
buvo įskųsta, kurie buvo ka
linami ilgą laiką — išvežti ant 
salų. Tie mūsų broliai fenais 
buvo laikomi nepakenčiamose 
sąlygose.

Be to, tie Smetonos padau
žos pasižymėjo lietuvybės, jos 
žodžio ir spaudos naikinime, 
jųjų skundais tapo užgniauž
ti progresyvių lietuvių išlei
džiami laikraščiai: “Mūsų žo
dis,” “Tiesa” ir kiti lietuvių 
kalba leidžiami leidiniai, ne
kalbant jau apie pažangesnių 
organizacijų skundimus.

Tie smetoninių pądaužų li
kučiai dabar veda flirtą su pa
bėgėliais, 
nemažai 
padaužų, 
bei seses 
skundė ir išdavinėjo 
jų okupacijos metu Lietuvoje. 
Tokie elementai, kur jie nesi- 
rastų, ar išeivių tremtinių ar 
pabėgėlių tarpe, jų visur vie
nodas tikslas ,ir priemonės, 
skųsti ir išdavinėti savus bro-, 
liūs bei seses , nepritariančius 
jų reakciniams tikslams. Nėra 
.paslaptis, kad jie skundė <$bei 
išdavinėjo savo brolius ir na
ciams, kurie juos žudė be jo
kio pasigailėjimo. Tai gyvi 
faktai, nes patys jų juodi dar
bai kalba už juos, kur ii* ku
rioje pasaulio šalyje jie nep
rastų.
t Savaime yra aišku, kad 
Kongresas turėjo < pasisakyti 
prieš tokius elementus, reika
laudamas šio kontinento šalių 
ir visuomenės, kad neįsileistų 
jų.- Ką Urugvajaus respubli
kos vice prezidentas * dr. A. 
Guani, dalyvavęs kaipo gar
bės svečias Kongrese, pareiš
kė : “kad tokiems elementams 
nebus vietos Urugvajaus res
publikoje.”

Bendrai suglaudus brazilie- 
čių lietuvių pareiškimus ir įne
šimus Kongrese reikia štai ką 
pažymėti. Kaip lietuvių išeivių 
braziliečių, taip argentiniečių 
bęi urugvajiečių pergyventos 
karitios bei troškimai nenuėjo 
veltui. Lietuva stovi visai nau
ja. Jos liaudis turi demokrati
nes teises ir darbo žmogui pri
klausančią laisvę. Nors tas 
Lietuvos liaudžiai daug aukų 
ir kančių 1 ė ša v o, bet 
šiandieną Lietuva randasi per
galėtojų šalių tarpe, kas lie
tuviui išeiviui šiandieną suda
ro garbę svetimšalių tarpe. 
Antraip, jeigu Lietuva būtų 
buvus tokia, kokią pabėgėliai 
ir jiems pritariantieji apver
kia, šiandieną Lietuva, be abe
jonės, būtų pasodinta Nuren- 
bergo teismo suole.

Taigi, Brazilijos išeiviai lie
tuviai, nors jūs sunkiose sąly
gose gyvenate, bet kiek jos 
leidžia, dirbkite, kaip ir 
anksčiau už progresą ir bro-j 
lišką vienybę lietuvybės dir
voje.

**** ** **M 
fruivtdicl, niuob.

Iš Susirinkimo LLD 11 Kuopos, 
12 d. Sausio

Čia d. J. J. Bakšys davė pui
kų raportą iš jo darbo laike 
Laisvės vajaus. Sakė, gavęs 10 
naujų Laisvei skaitytojų. Viso 
pasiuntęs Laisvei per šį vajų 
$800 už Laisvės skaitytojų 
prenumeratas ir aukų. Mes vi
si esame dėkingi d.' Bakšiui 
už jo tokį didį darbą mūsų ko
lonijoj. Laisvė yra gražus 
dienraštis, pilnas puikiausių 
raštų ir žinių. Mes didžiuoja
mės ir didžiai gerbiame rašy
tojus, bendradarbius ir ko
respondentus už tuos puikius 
raštus ir žinias. O taipgi ačiū 
Laisve redakcijai už gražų ap
dirbimą dienraščio ir už Įve
damuosius straipsnius, 
malonu paimti 
kas ir skaityti, 
švietos šaltinis.

čia, gerbiami

kuriu tarpe randasi 
tokių pat Smetonos 

kurie savo brolius 
melagingais būdais 

» naciams

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI
Tur būt patyrę 

Kreipkitės j
TOM SPENCER

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

ALLENTOWN, PA.
(20)

JAUNAS VYRAS
Elektros Indžinicrius 

(Electro-Mechanical Line) 
Turi turėti patyrimo nuo 1 iki 3 metų 

ir automobilį.
WAVKR1.Y PRODUCTS, Ine.

BENHAM AVE., BRIDGEPORT, CONN.
(X2)

MERGINA
Nnas namų darbas, puikūs namai.
atskiras kambarys ir maudyne.

2315 AVE. I, BROOKLYN.
ESPLANADE 7-7490

(20)

| HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Labai 
Laisvę į ran
tai/tikras ap-

Laisvės skai- ( 
tytojai yra kviečiami pasiruoš
ti ateinančiame vajuje gauti 
po vieną naują skaitytoją. 
Laiko prisirengimui turime 
užtektinai.

J. Jaškevičius, mūsų kny
gius, davė puikų raportą. Ge
rai platina knygas ir 
'Vilnies kalendorius.

Lietuvai Pagalbos 
Komiteto paskutini 
davė Jonas Skliutas,

mėnesiu baigiame nuo 
nukentėjusiu šelpimo 
Per trijų metų šie ko-

MAŠINŲ OPERATORĖS.
Gera Alga

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. Busu 

28 iki Bayway
(20)

STALŲ APTARNAUTOJOS
Pastovus Darbas 

Taipgi daliai laiko gale savaitės. 
Ideališkos darbo sąlygos. 

Kreipkitės
HOWARD JOHNSON’S 

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

Tel. NEW ROCHELLE 2-5076
(20)

1947 m.

Teikime 
raportą 

Sake, su
šiuomi 
karo 
darbą, 
miteto darbą pasiųsta iš Wor-
cesterio $9,000. O pirmiau pa
siųsta per Russian War Relief 
$11,000. Viso yra pasiųsta 
nuo karo nukentėjusiems $20,- 
000. Šis sunkus ir didis dar
bas yra atliktas Worcesterio 
progresyvių žmonių. Visom ir 
visiems, dirbusiems ir auko
jusiems, širdingiausis ačiū, 
čia dar aukavo J. M. Lukas 
$5, nes iš priežasties sirgimo 
negalėjo dalyvauti L. P. T. 
Komiteto paskutiniame ban- 
kiete.

Priimtas laiškas nuo Laisvės 
administracijos, kuriame kvie
čia į Laisvės metinį šėrininkų 
suvažiavimą. Atstovauti mūsų 
kp/ šėrus išrinktas mūsų gerb. 
vajįninkąs J. J. Bakšys ir su
sirinkimo dalyviai sumetė $15 
sveikinimui. Paliko d. Bakšiui 
daugiau Laisvei pasveikinimų 
parinkti.

Buvo 
Laisvės 
draugai 
Laisvės
tojais, kas ir buvo vienbalsiai 
užgirta.

Iš metinių raportų : organi
zatorius d. A. Pilkauskas, yra 
nuoširdus draugas ir jo rūpes
čiu per visus 1946 metus kuo
pos iždas buvo dapildytas su 
kaupu. O mūsų, finansų rašti
ninkas d. S. Janulis sake, pri
rašęs 4 naujus narius ir dabar 
mūsų LLD 11 kp. turi 120 na
rių gerame stovyje. Išrinkti 
duokles iš 120 narių yra didis 
ir garbingas darbas. Čia d. Ja
nulis šį darbą gražiai ir atlie
ka. Taigi mūsų kultūros nešė
jui. priklauso daugiau, negu 
ačiū.

Protokolų sekr. J. M. Lukas 
parašė 12 protokolų ir visus

Laisvę.
L. pa-

GERA 
VIETA DIRBTI

trumpos diskusijos 
turinio klausimu. Visi

džiaugiasi puikiu 
turiniu ir mūsų ra£y-

I pranešimus į dienraštį 
Korespondentas J. M. 
rašė 14 koresp.

Kasierius B. Mizara
ri kuopos turtą ir teisingai iš- i 
moka bilas.

Čia noriu priminti, kad kp. 
valdyba susideda iš gerų drau
gu.

Su 
mūsų kuopai gavimui 
jų narių! Tai mūsų 
draugai.

Koresp., J.

prižiū-

geriausiais linkėjimais
15 nau- 

kvota,

M. L.

UNION 
MANUFACTURING 

COMPANY
Squeezer Molders

Foundrei Paprasti .
Darbininkai

(Dienom ar Naktim)
Millwright pa geibi ninkai 
Apšildymui ir kitokiem 

aptarnavimam darbininkui
5 Dienu Savaite

Progresyvis Fabrikas 
Agresyviam Darbininkam
Kreipkitės Pas Mus šiandien

UNION
MANUFACTURING , 

COMPANY
Personnel Office 

296 Church Street 
New Britain, Conn.

PAKARS NAUJĄ NACIŲ 
- VADĄ

Stuttgart, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
nusmerkė pakart Siegfried^ 
Kabusą, kuris žadėjo būti 
nauju “fiureriu” vietoj Hit
lerio. Jis bus numarintas už 1 
tai, kad sprogdino nunacini- 
mo teismus išvien su 10 ki
tų vokiečių. Tie Kabuso . 
sėbrai nuteisti vieniems iki 
30 metų kalėjimo.

KO-MIRĖ OKINAWOS 
MANDIERIUS

Baltimore, Md. — 
Amerikos generolas 
Geiger, 61 metų, buvęs lo
tosios armijos komandierius 
Okinawos saloje prieš japo
nus.

Mirė
Roy

Detroit. — CIO Auto. 
Darbininkų unijos vadai 
pradėjo derybas dėl ilgojo 
streiko baigimo prieš Allis- 
Chalmer faunų įrankių 
kompaniją.

Pašešupietis.
(Iš Argentinos Vienybės)

PAJIEŠKOJIMA)
Bronio Kumpienė, pajieško savo 

sesers, Onos Kaladrinskaites-Pleč- 
kauskienčs. Kilus iš Oskienų kaimo, 
išaulių apskr. Ja pažįstanti praneš
kite sekomu antrašu: S. Amaro, Rua 
de Hercueano do Freitas 446, 
S. Paulo. Brazil. Z (20-21)

i ifw.' wOiirti W i IQIMW wr

.Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D 
530 Summer Avenue, 

Newtfrk 4, N. «T. 
HUniboldt 2-7964

/ f11'’ ■ ,"'i- ■ ■' V--;
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NewWto^iĖ^fe?lnioi
Krumbein’ą Laidos 
Penktadienį

Fosteris Jspejo Darbininkus 
Apginti Unijas

Brooklyn© Aido
Vyry Choras

Jeigu Dar Neturite Laisves
Bankieto Tikielo

Charles Krumbein, komu
nistų partijos nacionalis iždi
ninkas, bus laidojamas penk
tadienį, sausio 24-tą. Daugelis 
darbininkų pertrauks darbą, 
kad atvykti į šermenis.

Pašarvotas 
ter, 34th St.,
New Yorke. įeiti bus galima 
nuo 9 vai. ryto. Paskutinio at
sisveikinimo apeigos 
12:30 ir tęsis vieną 
Išlydės 1:30 vai, i 
kapines.

Turinčius mašinas 
vykti 
leido 
84-tos 
Avės.

Laidotuvių 
žinos sekamai: 
tan Center ant 
2nd Avė., per 
nelį į Queens 
kairę iki Route 
iki 109, į dešinę 
Avė., į kairę iki 
pinių. *

Manhattan Cen- 
netoli 8th Ave.,

prasidės

Pinelawn

prašo at- 
palydėti. Palydovams 

pasistatyti mašinas 
gatvės tarp 8th ir

ant
9th

va-procesija 
nuo Majihat-
34th St. iki 

Midtown Tu- 
Boulevard, į 
107, į dešinę 
iki Well wood 
Pi ne lawn k a-

I Charles Krumbein’o 
Šermenis Galima įeiti 
Tiktai Penktadienį

Jau atspaudus ketvirtadienio 
Laisvę sužinojome, kad Char
les Krumbein’o mirusio komu
nistų vado šermenims ketvirta
dienio vakarui negauta pakan
kamai didelės salė*', ar atitin
kamo dydžio šermeninės, kad 
galėtų praleisti tūkstančius 
ateisiančių lankytojų.

Tačiau didžioji Manhattan 
Center gauta" penktadienio ry
tui nuo 9 iki 1:30, tad sausio 
24-tos rytą apeigos Įvyks, kaip 
iš karto buvo pranešta.

William Z. Foster, Jungti
nių Valstijų Komunistų Parti
jos nacionalis pirmininkas, 
Garden© pasakytoje reikšmin
goje kalboje įspėjo darbinin
kų klasę ir visą demokratinį 
indėj imą visas pajėgas mesti 
Į apgynimą darbininkų unijų.

Darbo unijos yra pamatas 
visos demokratijos, sakė kal
bėtojas. Visa demokratija bū
tu pastūmėta dešimtmečiais 

‘atgal, jeigu mes leistume pa
stūmėti atgal organizuotus 
darbininkus, jų teises.

Fosteris galingai Įspėjo dar
bininkus prieš pavoju iš repu- 
bl ikonų 
greso 

’’neštu 
biliu, 
mano 
šaukė 
namais ant taip vadinamų 
“lengvu” biliu” meškerės. Jų 
vis” tikslas vienodas — su
daužyti organizuot” darbinin
ku galia, n”stumti atgal i ver
gu sąlygas.

Raudonbaub’ais gąsdinimas 
ir tūlu iiniiu vadu nusileidimas 

• reakcijai, leidimasis padalinti, 
yra išdavyste unijinio iudėii- 
mo. atidarymu duru unijų nai- 

Įkmtoiams. sake Fosteris.
Fosterio kalba. nasakvta 

nepaprastu mcAnentu, kada i 
! kongresą vra pribrukta ne 
Į mažiau 21 
I ku biliu. 
kiekvienam 
Gaila, kad 
tiktai 20.000 didžiojo , < 
Yorko darbo žmonių, o ne 200 
‘••"kstančiu. v
Prirrinta Lietuviai Antisemitą’

kontroline i amo kon- 
ir jau dabar į kongresą 

darbininką m s va r ž y t i
įskaitant ir prez. Tru- 
pasiūlvmus. Y patingai 
budėti, nesileisti pagan

ant taip
biliu

vra pribrukta
2 nriešdarbin’nkF- 
reiketu Įsitėmvti 

darbo žmogui.
ią galėjo girdėti 

New

dų prašomi apie šia pakaitą 
pranešti visiems, su kuo sueisi
te.

Mirė Julius Saulėm
Sausio 20 d. mirė Jubus 

Saulėnas, 56 metų, pavienis. 
Gyveno 98 Moore St., Brook- 
lyne. Pašarvotas 215 Bedford 
Ave.Į kampas North 5th St. 
Laidos'10 vai. ryto, penktadie
nį, sausio 24-ta.

Pabaltijo tarybinių respubli
kų, tame skaičiuje ir Lietuvos.

Kahn priminė tų laikraščių 
antisemitiškumo ir atviro pro- 
hitleriškumo p a s i r e iškimus 
pradžioje karo.

Robert Thompson, šios vals
tijos komunistų organizacijos 
pirmininkas ragino darbinin
kus daugiau veikti politiniai.

Thompsonas taipgi pranešė, 
kad didžiojo New Yorko ko
munistai jau gavo virš 20,000 
skaitytojų angliškam darbinin
kų savaitraščiui The Worker 
ir kad Brooklynas vadovau
ja tame vajuje. Perstatė vado
vaujančius to vajaus mobiliza- 
torius iš pirmaujančių sekcijų.

Svečias kalbėtojas, pasauli
niai garsus mokslininkas J. B. 
S. Haldane, anglas, kalbėjo, 
kaip Lenino mokslas apie vi
suomenę, joje esančias klases 
ir jų susikirtimus — kovas 
labai yra aiškus, pamokinan
tis tikriesiems mokslininkams, 
kurie supranta, žino skirtingu 
pajėgų gamtoje skirtumus ir 
susikirtimus.

Praeito trečiadienio vakarą, 
sausio 22 d., Laisvės svetai
nėn buvo susirinkę kai kurie 
Vyrų Choro nariai ir jų. vado
vas R. Feiferis. Buvo susirinkę 
šie: Chas. Yuknis, Al Purvė- 
nas, J. Kovas, J. Vitkūnas ir 
J. Byronas. Repeticijų nebuvo, 
nes per mažai balsi). . .

V ištiek rengk’itės dalyvauti 
ir kvieskite savo draugus. 
Laisvės administracija atidėjo 
nemažą pluoštą tikietų į šalį 
tiems, kurie dėl vienų ar kitų 
kliūčių negalėjo susimobili- 
zuoti savo grupes anksčiau, 
žinoma, norint užsitikrinti prie 
durų tikietą reikia stengtis 
atvykti nepavėlavus.

B an k i etas Įvyks jau 
madienį, sausio 26-tą, 
Paradise salėse, 318 
St., Brook lyne (Williamsbur- 
ge.) Vakarienė (kalakutienos) 
6:30. jikietas $3. šokiai nuo 
7 vai., prie Pavidis Radio Or- 
kostros. Vien šokiams Įžanga 
60c.

Andrew Kalozny, apie 60 
metų, rastas savo kambaryje, 
169 Avenue A, Now Yorko, 

Į pavojingai sumuštas. Ligoni- 
' nėję nuėmė dalį jo galvos 
| kiaušo, kad ištraukti apie co- 

šį sek-pio ilgio Pašiną iš smegenų, 
Įsmigusį mušant mediniu įran

kiu. ,
Grand

Albert Kahn, vienas auto- j 
rin knygos The Great Conspi- 
racy Against Russia, svečias 
kalbėtojas šiame mitinge, pri
minė apie aršaus unijų ir pro
gresyvių ėdiko Vandcnbergo. 

j Michigan© republikono sena- 
j toriaus posėdžiavimą su reak
ciniais lietuvių laikraščių re
daktoriais praeitą rugpjūtį, 
Grand Rapids, Mich. Vanden- 
bergas su jais planavo, kaip 
.edaleisti J. V. pripažinimo

Taipgi trumpai kalbėjo 
John Williamson, komunistų 
partijos darbo sekretorius ir 
Rose Gaulden, vadovaujanti 
negre. Pirmininkavo George 
Blake, komunistų organizaci
jos New Yorko apskrityje vei
kiantysis sekretorius.

Pačioje susirinkimo pra
džioje, sugiedojus mūsų šalies 
himną, atsistojimu buvo pa
gerbtas velionis Charles Krum
bein, J. V. Komunistų Parti
jos nacionalis iždininkas, mi
ręs sausio 20-tą, Floridoje, lai
dojamas sausio 24-tą, New 
Yorke. Taipgi perskaitytas jo 
našlės Margaretos (Cowl* - Ka
valiauskaitės) pareiškimas ve- 
lionies ir josios pageidavimo, 
kad partija paaugtų iki 100,- 
sekamais keliais mėnesiais.

Ateinantį trečiadieni, kaip 
sakė R. Feiferis, prašomi susi
rinkti visi turinti ir,galinti nu- 
valclyti balsą, kurioms rūpi, 
kad tokia dainos grupė pasi
laikytų ir ant toliau. Jeigu ir 
nebūtų galima Vyrų Chorą, 
kaipo tokį, palaikyti, tai rei
kėtų stengtis iš jo sudaryti ok
tetą, o oktetui esant būtų ga
lima prie jo vėl gauti daugiau 
norinčių dainuoti ir tokiu bū
du Vyrų Choras nepakriktų.

čia prašomi ateiti Vyrų 
Chorui talkon geri organiza
toriai, kurie pakalbintų, žmo
ni uis dainininkus būsimam 
Laisvės bankiete.

Pavojingaį Susirgo nuo 
“Menkniekio”

Deja, pats Vyrų Choro mo
kytojas šiame bankiete nega
lės dalyvauti, nes jo sūnus

Fredis yra kritiškoj padėtyj ir 
reikalinga jam atydi priežiū
ra. Fredžiui iš atrodomos men
kos priežasties, nuo čevėryko 
užtrynimo ant vieno kojos 
piršto, visa koja sutino, pa
raudo ir, jei nebus atydžiai 
gydoma, gali išsivystyti į la
bai pavojingą padėtį.

Linkime Fredžiui greitai pa-z 
sveikti. ,

- Kadangi pirm bankieto 
Įvyksta Laisvės dalininkų me
tinis suvažiavimas, į kurį šė- 
rininkai suvąžiuoja ne vien tik 
brooklyniečiai, bet taip pat ir 
iš kitų miestų ir valstijų, tad 
ir bankiete tikimės daug toli
mų svečių.

Mrs. Rosalind Rubin ir Mrs. 
Natalie Schulman, seserys, su
silaukė pirmo kūdikio Brook
lyn© moterų ligoninėje tik 2 
valandų atstume viena nuo ki
tos. \

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

Now Yorke žiema apsibuvo/ 
Sausio 22-rą temperatūra bu
vo nupuolus iki 11 laipsnių/ 
Ketvirtadienio ryto 8 vai. te
bebuvo 15 laipsnių.

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.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

Tar|> kalbų buvo nepapras
tai graži meniškai ir turtinga 
sociali© reikšmingumo atžvil
giu dainų, šokių, monologo 
programa. Nors programa už
truko ilgiau, negu buvo ža
dėta (namo. sugrįžome kelios 
minutės po 12-kos), tačiau1 nei 
nepajutome vakarą prabėgus.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Lietuvių Draugyste, 
rengia vakariene, geg. 3 d. Liet. Arų.- 
Piliečių Kliubc, 280 Union Avė. Ren-; 
gimo Komitetas nuoširdžiai prašo 
dalyvauti tą, dieną. Pasižymėkite ant 
kalendoriaus. Turėsimo valgių, ge-; 
rimų, užtikrinam visieiPs, kad link
smai praleisite laiką. Bilietai bus 
$3.50 asmeniui. Galite Įsigyti pas 
Kliubo gaspadorių J. . Zakarauską ir 
pas kliuloo darbininkus: Meiliūną, 
Deikų ir Jackūną, pas Rengimo 
Kom. narius ir kriaučių šapose.' Pra
šome kitų organizacijų njeko ne
rengti, 1ą dieną. Bus gera orkestrai 
šokiams. Juozas Yasiūnas.

(19-20)

VYRIŠKI TIPK'IUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialūs Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai jsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavirųui 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 pirkaitė dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

DIENRAŠČIO LAISVĖS
* Prenumerata 

Jungtinėse Valstijose
$7.00 Metams

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

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

tams; $4.50 Pusei Metų

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO
j Sovietų Sąjungą 

ir visas kitas šalis, taigi ir-Į 
L enki j ą, čechoslovakiją, 
Vengriją, Austriją, Vokieti

ją, Franciją, Rumuniją.
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS

Maisto Pundelis No. 1, 
Įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $10.98

I

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $12.50

Atneškite arba siųskite
• pundelius pas
HENRY D. MAHLER, INC. 
Bronx-500 East 164th St 
Važiuot 3rd Avė. "L.” iki 161 St. 
Manhattan —

637 Second Ave.
Tarp 341 h ir 351 h Streets 

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų įstaigos

LAISVES
BANKETAS

□ r □
Prašome Įsitėmyti, kad L n išveš. Bendroves Dalinin

kų Suvažiavimas ir Koncertas įvyks »
n ir o

Sausio - Jar nary 26-tų
/

□ n □
BuS toje pačioje salėje, kun>anksčiau būdavo:

Grand Paradise Ballroom
318 Grand St., kamp. Havemeyer St., B’klyn, N. Y.

GERA TURKEY-INDIKŲ VAKARIENE

Kaina $3.00 Asmeniui »
Bilietai jay gatavi, prašome iš anksto įsigyti juos, 

nes iš anksto turime žinoti 'ant kiek publikos gaminti 
vakarienę. /

Pavidis Radio Orkestrą
Šokiams gros garsioji Pavidis Radio Orkestrą.

Yien tik šokiams įžanga HOc. ,

Meniškoje programoje da
lyvavo Earl Robinson, Radiše- 
vo šokėjai ir dar kita grupė, 
Gweh Talbot Choras, Anna 
Sokolov ir koks monologistas. 
Tokių talentų programa teat-’ 
re kainuotų penkinę ir dau
giau už įžangos bilietą. Komu
nistai ją davė už 60c iki $2.- 
40 įžangos, greta labai įdomių 
ir darbo žmogur naudingų po
litinių pamokų.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

Rep.

RANDAVOJTMAI
I PASIRANDAVO.TA NEFORNIŠIUOTAS AP- 

ARTMENTAS, I rūmų apartmentas. ĮLENDA 
$12 moderniniame 12 šeimų name. Pageidau- 

i jama suaugusiu su superintendento patyrimu.
Kreipkitės greit. SHEAFE COMPANY 

f,29 THROOP AVE.. BROOKLYN, N. Y.
(22)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

' MEDUS
/

Laisvės įstaigoje galite 
gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
svarų bonkose.

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

Laisves Adm

BAR & GRILL

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Blrooklyn, N. Y. 

VeL EVergreen 4-8008

OegtiMės, Vynai ir Alus’

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU. 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

* 1
Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti Ir pasišokti, užeina 
)pas “Groen Star,Bar and Grill.’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS
Geriaūslas Alus Brooklyne *

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

.459 Grand Street,
I (Skersai nuo Republic Teatro) t .

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENA IB NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

13 )«*'•>* • * • >2475

PATBICJA
n i«w«i» . . . $247s

CAMBRIDGE

MATMCl

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
lot. HT. Art) unuuun avb.i V&karaU.Telefonas EV. 4-8698

I




