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ATIMT ATMS TO 
VARTO IKI VARŲ

Washington.— Demokra- , 
tas senatorius W. Lee O’- j 
Daniel iš Texas inešė kon
gresui tokį pasiūlymą: Kiek , 
teismai priteis darbinin
kams atlyginimo už sugaiš
tą praeityje laiką nuo įėii-' 
mo pro fabriko vartus iki 
pačios darbo vietos ir už su
grįžimo laiką iki vartų, tai 
valdžia turi 100 procentų 
aptaksuot tokį atlyginimą, 
reiškia, atimt iš darbininkų i 
visus primokėjimus už tą ' 
laika.

PAKARTI 4 USTAŠIAI '
Belgrad. — Karinio jugo- 

slavijos teismo sprendimu, 
tapo
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REPUBLIKONAI SUMANĖ 
15 NUOŠIMČIŲ PAKEL I 

BUTŲ RENDAS

pakarti 4 ustašiai,1 
a t i j o s f a š i štai, 
išvien .su naciais ka- j 
prieš ’ Jugoslaviją. į 

yra Jugoslavijos 1° kongresui sumanymą 
i tuojaus leist 15 nuošimčių 

________ pabrangint gyvenamųjų na- 
Ieško Komunistu TVA ■ mų rendas (nuomas), o nuo 

mt i • n • 1 i balandžio 1 d. visai panai- Valdiniame Projekte j kint rendų kontrolę. Tie se- 
_______ -- į natoriai yra Harry P. Cain, 

Washington. — Senato-Į K. McCarthy, Geo.
rius Kenneth McKellar, de-1 °™;. V’ Albert W.
mokratas iš Tennessee, į- ■' Hawkes. Visi ketini na- 
vardino 22 buvusius ir da
bartinius Tennessee Valley 
Authority raštininkus ir ki-1 
tus pareigūnus kaip Komu
nistų Partijos narius. Mc-! 
Kellar sako,- visi jie bus;_________ ___________
pašalinti iš to milžiniško mandįerius generol. Lucius 
valdinių darbų projekto; o. ciay netiesioginiai pripaži- 
kurie slėpė savo . narystę no, hitlerininkai Vokie- 
TZ MYvnn i o 1 Pci vinm E1 a rl • > 1’ i , . . z . . ■■ . .V •'tijoj patylomis is naujo or

ganizuojasi į savo gaivina
mą nacių partiją.

kurie 
riavo 
Kroatija 
dalis.

kurie slėpė savo j 
Komunistų Partijoj, tie dar 
būsią ir teisiami.

Sudėtinis Graikų Kabinetas 
Neišspręs Opiųjų Klausimu

Kartu Jie Reikalauja Panaikint 
Rendų Kontrolę nuo Balandžio 1
Washington. — Keturi 

| republikonai senatoriai siū- 
kongresui

riai finansinio senatorių ko
miteto, kuris sprendžia pa
siūlymus dėlei namų staty
bos ir rendu.

Pirmiau buvo planuoja
ma pastatyt 1946-47 metąis 
2,700,000 butų su Washing- 
tono valdžios parama. Da
bar naujų butų skaičius nu
muštas viso iki 700,000, kaip 
raportavo namu statybos 
valdininkai Fr. R. Creedon 
ir R. M.' Foley.

Vokietijos Naciai 
Persiorganizuosią

Berlin. — Amerikonu ko- v

CIO Unija Laimėjo 
Allis - Chalmers 

Balsavimus

Athenai, Graikija. —Kai
rioji graikų spauda rašo, 
kad ir paujas “sudėtinis” I 
Graikijos ministrų kabinę-

Stovyklos Fašistai Italijoj 
Anglu Žinyboje Nužudė 
Jugoslavijos Oficierių

Neapolis. — Fašistiniai 
tas" neišspręs tokių klausi- jugoslavų kariai pabėgėliai 
mu, kaip e-inkluota kova stovykloje užmušė Jugosla- 
tarp respublikiečių partiza-i vijos valdžios oficierių V.

Milwaukee, Wis. — Val
dinės Nacionalės Darbo ^Ta
rybos suruoštuose balsavi- 
muse 4,122 darbininkai Al- 
lis-Chalmers fabrike pasi
rinko CIO' Automobil. Dar
bininkų Uniją kaip bendrą
ją atstovę derybųse su sam
dytojais. Už vadinamą “ne
priklausomąją” (fabrikan
tų), unija balsavo 4,015. Tai
gi valdžia pripažino CIO 
uniją. Streikas tame fabri
ke tesėsi jau 273 dienas.

nų ir monarchist!!, šalies ū- 
kio kriktmas, užsieninės pa
skolos ir kt.

Nauji Mūšiai tarp Graikų 
Partizanu ir Monarchist

Gluncičių. Tas oficierius 
buvo paskirtas kaip Jugos
lavijos preigūnas rūpintis 
namo grąžinti tuos pabėgė
lius, kurie* sutiks grįžti. Ši 
stovykla Italijoj yra anglų 
žinyboje.

Jugoslavija ne kartą įspė-

ŽYDAI TERORISTAI 
PAGROBĖ ANGLU 

KARININKA
Athenai. — Įvyko, nauji j0 anglų vyriausybę Italijoj, 

ginkluoti susikirtimai tarp įad fašistai toje stovykloje 
palaiko pavojingą savo ka
rinę organizaciją.- Anglai 
atmetė tokius įspėjimus.

Graikijos monarchistų ka- i 
riuomenės ir partizanų Ma
kedonijoj, į šiaurę nuo Sa- 
lonikos, ir ties Pontokeras- 
sia. Monarchistai sakosi. 
nukovę bei sužeidė 100 par
tizanų, o kitur užmušę 8 
“anarchistus.”

KANADA REIKALAUJA 
SAU LYGAUS BALSO SU 
4 DIDŽIAISIAIS

London.— Kanados atsto
vas reikalauja savo kraštui 
lygaus balso su Amerika, 
Anglija, Sovietais ir Fran- 
cija dėlei taikos sutarties 
su Vokietija. Sako, jei Ka
nada negaus lygaus balso, 
tai ji nepasirašys talkinin
kų sutarties su Vokietija. 
Panašiai kalba ir Australi
jos atstovas. Kaip Kanada, 
taip Australija yra Anglijos 
imperijos dalys.

Frankfurt, Vokietija. — 
1 nuošimtis civilinių vokie
čių serga lyties ligomis.

Patterson Reikalauja 
įvest Verstiną Karinį 
Lavinimą Amerikoj
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo sekretorius 
Robertas P. Pattersonas 
kalbėjo Patrijotinių Moterų 
Konferencijoj, kad būtinai 
reikią įvesti verstiną karinį 
lavinimą visiems jauniems 
vyrams. Jisai ragino kong
resą tatai greitai padaryti; 
girdi, kada “priešo radijo 
vairuojamos bombos pradės 
krišti” Amerikon, tai būsią 
pervėlu. Kartu Pdttersonas 
pageidavo 1,070,000 savano
rių į reguliarę armiją šiais 
metais.

ORAS. — Būsią lietaus.

PASKUTINIS PRIMINIMAS
Jau seniau esame paskelbę, kad su pabaiga šio (sau

sio) menesio Lietuvai Pagalbos Teikiiųo Komitetas baigia 
savo darbą ir veiklą, šis yra paskutinis priminimas bei 
prašymas, kad turimus surinktus rūbus, Čeverykus bei 
pinigus tuojau išsiųstumėte į Centrą. Paskutinis siunti
nys baigiamas ruošti ir tuojau bus išsiųstas. Vėliau jokių 
daiktų nebegalėsime priimti. Nepamirškite!

LIETUVAI PAGALBOS TEIKIMO KOMITETAS

Sėkmingas Laisvės 
Bendrovės Šėrininkų

Suvažiavimas
DALYVAVO 183 DELEGATAI; SUPLAUKĖ DAUGIAU 

KAIP $1,700 AUKĮ) SU SVEIKINIMAIS

AMERIKOS DAINININKE 
IR ŠVEDŲ KARALAITIS 
ŽUVO ORO NELAIMĖJE

Sudegė 22 Žmonės, Nukritus ir 
Susprogus Holandų Lėktuvui

Jeruzalė. — Keturi žydai 
vyrai ir viena moteris par 
grobė anglą biznierių, buvu
sį armijos majorą H. I. Col- 
linsą iš jo paties kambarių, 
laikinai apmarino j'į chloro
formu, įkišo jį į maišą, išsi
nešė ir nežinia, kur nudėjo. 
Taip padarę Irgun Z vai Le
umi teroristai. Jie grūmoja 
ir daugiau anglų grobti, jei 
anglai pakars nusmerktą 
žydą teroristą Dv. Grunerį.

Pagrobtas ir Anglas 
Teisėjas Palestinoj
Jeruzale, saus. 27. — De

šimt ginkluotų žydų pagro
bė anglų teisėją Ralphą 
Windhama iš Tel Aviv teis
mo rūmo, Palestitioj, ir ne
žinia kur jį nusigabeno.

Bijodami platesnio žydų 
teroro, anglai atidėjo kori
mą žydo teroristo Dov Gru- 
nerio, kuris buvo nusmerk- 
tas pakarti šį antradienį. 
Anglai suėmė ir kvočia dar 
10,000 žydų.
PERDAUG. AMERIKONŲ 
PULKININKŲ VOKIE-

, TUOJ
Frankfūrt, Vokietija. —, 

Amerikonų komanda sakė,! 
kad ji turi perdaug pulki-! 
ninku ir kitų aukštų ofi
cierių; todėl siunčia namo 
126 pulkininkus dviem mė
nesiais anksčiaus, negu bu
vo planuota.

Visais atžvilgiais pavyko metinis Laisves Bendrovės 
dalininkų suvažiavimas sekrfiadienį, sausio 26 d., Brook
lyne, N. Y. Šiame 33-čiame Laisvės šėrininkų suvažiavi
me dalyvavo 183 delegatai, tame skaičiuje 23 nuo orga
nizacijų. Tarp kitko, buvo delegatų iš Massachusetts, 
Pennsylvanijos, Connecticut ir New Jersey valstijų.

Su sveikinimais.dienraščiui Laisvei susiųsta daugiau 
kaip $1,700 aukų.

Delegatai draugingoje dvasioje diskusąvę Laisvės 
reikalus ir davė teigiamų pasiūlymų šiam dienraščiui 
stiprinti, gerinti ir platinti ir Laisvės darbininkų gerove 
rūpintis. Vajininkams kalbėti buvo paskirtas specialis 
laiko tarpas, ir jie pasakė įdomių dalykų apie savo paty
rimus paskutiniame vajuje dėl naujų skaitytojų, panau- 
jinimų ir aukų.

Suvažiavimą atidarė Laisvės direktorių tarybos pir
mininkas A. Balčiūnas tuoj po 11 valandos dieną.

Povilas Beeis iš Great Necko, N. Y., buvo išrink
tas suvažiavimo pirmininku, o J. Bimba iš Patersono, N. 
J., vice-pirmininku. Visa diskusijų ir balsavimų eiga bu-1 
vo atlikta tvarkiai ir planingai. Kaip A. Balčiūnas, taip 
P. Beeis prašė trumpai ir aiškiai kalbėti tik svarbiais 
klausimais, nesileidžiant į bereikšmes smulkmenas/ ir 
vengiant ypatiškumų. /

Vienbalsiai buvo priimta praeito suvažiavimo proto
kolas; direktorių tarybos raportas, kuri davė jos sekre
torė Eva Mizarienė; Laisvės knygvedės Amelijos Burbos 
raportas; administracijos raportas, patiektas Fr. Buk- 
nio ir atsakingojo redaktoriaus Rojaus Mizaros raportas.

T&ip pat’Vienbalsiai užgirta dvi rezoliucijos: Lais
vės Reikalais ir Kovai su Reakcininkais. Rezoliucijas pa
gamino penkių narių komisija: Dr. J. Kaškiaučius, Klas
tauskas, A. Bimba, Bunkūs ir Tompsonas.

Administracija raportavo, jog per metus dar sustip
rėjo Laisvės Iždas, ir 1946 m. skaitytojų vajus buvo sėk
mingesnis, negu 1945 m. Administracija, kaip ir direkto
rių tarybos skretorė, pabrėžė, jog ypač stokavo techniki
nių spaustuvei darbininkų. Buknys sakė, jei-būtume tu
rėję gana darbininkų, tai spaudos darbais per metus 
būtume galėję pelnyti įstaigai dar $10,000 daugiau. Tar
pais taipgi stigo popieros ir kitų reikalingų medžiagų.

Trumpas, ryškus redakcijos (Mizaros) raportas bu
vo su pagyrimu priimtas. Jis šiame numeryje talpinamas 
editorialo vietoje.

Diskusijos
Diskusijose po administracijos raporto kalbėjo, A. 

[Balčiūnas, Bakšys, Bunkus, Venckūnas, J. Bimba, Skai- 
rius, Kuraitis, Eva Mizarienė, Kl. ’ Briedis, Čepulis, D. 
M. Šolomskas, Stakovas, Petkienė, Stakvilevičius, Klas
tauskas, Buknys.

Redakcijos raporto svarstymuose dalyvavo Velička, 
Ig. Beeis, Bakšys, Janušonis, Briedis, Kulikienė, Skairius, 
Čepulis, Klastauskas (Klastow).

Įdomius savo patyrimus iš Laisvės vajaus dėl skai
tytojų papasakojo veiklieji vajininkai: A. Balčiūnas, 
Stripeika, Pilėnas (philadelphietis), Bakšys (worceste- 
rietis), Baranauskas (iš Bridgeporto), Klastauskas 
(greatneckietis) ir J. Bimba (patersonietis). »

(Vajininkų kalbos bus trumpai paduotos kitame 
Laisvės numeryje.)

Kalbėtojai bendrai užgyrė Laisvės tūrinį ir politinę 
liniją. Visa eilė delegatų davė nurodymus dėlei jaunuo
lių traukimo į technikinius ir redakcinius Laisvės darbi
ninkus ir žymėjo reikalą algas pakelti. Šis patarimas 
paskui buvo suvažiavimo priimtas kaip pasiūlymas direk
torių tarybai.

Kai kurie delegatai pageidavo daugiau raštų apie 
darbo unijas ir apie Jungtinių Tautų organizaciją. Jie 
taip pat pareiškė savo nuomones apie įspūdžių talpini
mą, apysakas, vietos žinias ir t.t. /

R. Mizara redakcijos vardu padėkojo delegatams už 
patarimus ir pasižadėjo juos, kiek tik bus galima, vyk- 
dyti. . ’ ' ■

Direktorių Taryba
Direktorių tarybon vienbalsiai išrinkta: D. M. Šo- 

lomskas, Eva Mizarienė, Geo. Kuraitis, A. Balčiūnas, Va- 
risonas, M. Klimas, P. Grabauskas, Kairys, Čepulis, Ban
kus, Niek Pakalniškis ir Babrauskas.

/ Direktorių pavaduotojas taipgi vienbalsiai išrinkti 
trys — Mureika, Stakovas ir P. Beeis.

• Didžioji dauguma direktorių bus tie patys, kaip ir 
pernai.

Baigiant suvažiavimą paprašytas, A. Bimba, Darbi
ninkų Literatūros Draugijos pirmininkas, trumpai pa
kalbėjo apie didžią rolę, kurią Literatūros Draugija vai-

nūs. Sykiu su jais žuvo 14Copenhagen, D a n i j a.—V o s
pakilęs, kitų keleivių ir 6 lėktuvo į- 
holandu £'ul°s nariai. Nelaimingasis

tik nuo aikštės 
sprogo ir nukrito 
KLM oro linijos lėktuvas. 
Jame sudegė amerikone o- 
peros dainininkė ir judąmų-; 
jų paveikslų aktorė Grace 
Moore, 45 metų, ir karalai-i 
tis Gustaf Adolf, vyriausias
Švedijos sosto įpėdinio sū-

Lėktuvų Nelaimėse 
Praeitą Savaitę 

Užmušta 74

Dakota rūšies lėktuvas bu
vo Amerikoje statytas.

Tarp sudegusių keleivių 
buvo švedu, danu ir francū- c- z V
zų, jų tarpe garsi danų dai
nininkė Gerda Neumann ir 
karalaičio palydovas grafas 
Stenbock.

Amerikinis Gengsteris 
Matteotti Žmogžudis
Roma. — Amerigo Dūmi

ni, buvęs Amerikos gengste
ris, veikė kaip vadas tų Mu- 
ssolinio fašistų, kurie nu
žudė Italijos seimo atstovą 
socialistą Matteotti. 
ni dabar teisiamas 
su kitais Matteotti’o 
žodžiais.

Penkiuose lėktuvų sudu
žimuose praeitą savaitę nuo 
trečiad. iki sekmadienio bu
vo užmušta bent 74 žmonės 
penkiose šalyse, būtent:

Croydon lėktuvų aikštėje 
Londone — 12; Kopenhage- 
ne, Danijoj, 22; Chinijoj 18; 
Colombijoj, Pietinėj Ameri
koj, 17, ir Renssealer, In
dianos valstijoj, 5.,

Kaip Kopenhagene, taip Miami Beach, Florida.

Dumi- 
sykiu 
žmog-

Mirė Al Capone, Gengsteris, 
‘Kurio Komandoj Butlegeriai 

Nužudė 300 Žmonių 
C. A.

Londone nukrito amerikinės 
statybos lėktuvai.

KOMUNISTAI GAVO 
MILKINA BALSU 

BRAZILIJOJ

Čia namie mirė Al Capone,; 
47 metų buvęs garsiausias , 
čikagiškis vadas žmogžudiš
kų gengsterių - būtlegerių 
prohibicijos laikais. Jį už
mušė apopleksija. Sakoma, 
kad sifilis jau seniai buvo 
suardęs Caponei smegenis,

______ ' Jo komanduo jami gengster 
Rio de Janeiro. - Pasku-' >^iai iki ,300 žmoni'J‘ 

tiniuose rinkimuose Brazdi- ■ Bet ĄJ Capone buvo nuteis- 
joj už komunistus paduota i 
bent milionas balsų. Per-, 
nambuco valstijoj komunis
tų kandidatas į gubernato
rius balsais stovi 
vietoje. Neoficialiai prane
šama, jog Brazilijos sosti
nėje Rio de Janeiro būsią 
išrinkta į miesto tarybą 
daugiau komuinstų, negu 
bet kurios kitos pavienės 
partijos žmonių.

1 tas 11 metu kalėti tik už *-
kad nesumokėjo val

džiai $215,000 taksų už pel
nus iš alkoholinio bei mun- 

nh-mnio šaininio šmugelio. Atbuvęs ĮJ1I IlltJJc bausmę, jis tapo paliuosuo 
tas.

Republikonu > Kalbos 
Imperialistinės, kaip 

Sako Maskvos Pravda
Amerika Susitarsianti 
Su Argentinos Valdžia 
' Washington. — Praneša

ma, kad Jungt. Valstijos ar
tėja prie susitarimo su 
Argentinos prezidento - dik
tatoriaus Perono valdžia, ir 
lemiama, kad Argentina 
bus priimta į busimąją visų 
amerikinių kraštų konfe
renciją Rio de Janeiro. To
je konferencijoje bus svar- Dulles’o siūlomą sukurt va- 
stoma Washington© pasiū
lymas visiems jiems suben- 
drint apsigynimo jėgas.

London. — Stokųojant 
maisto, mažinama anglams 
ir alaus kiekis.

Maskva. — Sovietų Ko* 
i munistų laikraštis Pravda; 
' smerkė republikonu vado’ . 
I senator. Arthuro H. Van- 
1 denbergo pasakytą Cleve- 
landė kalbą. Vandenbergas 

, ten, anot Pravdos, “tvirtai 
i ir atvirai išreiškė imperia* 
' listinę” Amerikos vi 
' vimo programą.
Pravda taipgi kritikavo ki 
to republikonu vado J. F

užsieniuose

karinį Francijos, Vokieti
jos, Belgijos ir Holandijos 
bloką prieš Sovietus.

Jugoslavija atšaukė 
nį savo atstovybės narį 
Graikijos.

dina dienraščių Laisvės ir Vilnies rėmime. Bimba ragino 
duosniai paremti dar pirmąjį finansinį Draugijos vajų. 
Jis taipgi šaukė visomis galimybėmis pasistengti per 
trejetą mėnesių sukelt Laisvės namui $75,000 ir pareiškė 
viltį, kad sekamąjį šėrininkų suvažiavimą galėtume lai
kyti jau gražiame savame name.

Kituose numeriuose bus įtalpinta suvažiavimo
liucijos, administracijos raportas ir aukotojų sąrašai.

Reporteris.

rezo

I
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Laisves Redakcijos Pranešimas Metiniam Lais
vės Bendrovės Šėrininkų Suvažiavimai

(Suvažiavimas įvyko 1947 m. sausio 26 d. Grand Paradise 
Salėje, Brooklyne)

Gerbiamieji Suvažiavimo Dalyviai:
Šiemet redakcijos pranešimas bus trumpesnis, negu 

kada nors kitados. Visiems juk žinomas mūsų dienraščio 
turinys, nes kiekvienas Laisvę skaito. Todėl, jeigu ger
biamieji šėrininkai rado Laisvėje tokių dalykų, kurie rei
kalingi pastabų, jas gali ir privalo padaryti. Ką rado už- 
girtino, prie progos, jie gali prisiminti. Visa tai redak- 

' . cijai palengvins darbą ateityje.
Mūsų dienraščio politinė kryptis visiems visuomet 

. buvo aiški ir jos laikysimės ateityje. Kokia gi mūsų poli
tinė pozicija? Ko mes siekiamės?

Laisvę leidžia, palaiko ir skaito lietuviai darbo žmo
nės, todėl ir jų bendrieji reikalai mums visuomet pir
miausiai stovėjo ir stovi prieš akis. Mes už juos kovoja- 

. me, mes juos giname.
Kas tie do reikalai?
1. Taika, — pastovi pasaulinė taika. Mūsų dienraštis 

per praeituosius metus ryžtingai kovojo už pastovios pa
saulinės taikos palaikymą, prieš tretįjį pasaulinį karą; 
prieš tuos, kurie tą karą visaip provokuoja, kurie jo trok-

i šta ir už jį darbuojasi. Mes stovėjome ir stovėsime už 
trijų didžiųjų valstybių — Amerikos, Tarybų Sąjungos 
ir Didžiosios Britanijos, — glaudų ir prietelišką bendra- 
darbavimą; mes stovėjome ir stovėsime už palaikymą 

. ’ Jungtinių Tautų, už harmoniją Jungtinėse Tautose. Po- 
•‘draug mes sakome: Jungtim Tautose bus kooperacija ir 
harmonija, kai trys didžiosios valstybės, Amerika, Ang
lija ir Tarybų Sąjunga harmoningai veiks. Mes ypačiai 
drūčiai pabrėžiame glaudų kooperavimą tarp Amerikos 

' ir Tarybų Sąjungos, dviejų didžiausių ir tvirčiausių pa
saulyje valstybių. Mes kovojome ir kovosime prieš “ato
minę politiką”, prieš intimidacijas, prieš tuos, kurie ple
pa apie “preventyvį karą.” Mes žinome, jog tretysis pa
saulinis karas būtų pražūtis viso pasaulio civilizacijai ir 
kultūrai; baisiausia nelaimė ypač darbo žmonėms.

2. Mūsų denraštis stovi už bendruosius darbo žmo
nių reikalus; už darbininkams algų pakėlimą, už darbo 
unijų išlaikymą, unijų, prieš kurias 80-tasis Jungtinių 
Valstijų kongresas siekiasi atkreipti eilę įstatymų, kad 
jas šiurkščiai suvaržyti, jei visai nesunaikinti. Mes šimtu 
nuošimčių sutinkame su CIO vadovybės pareiškimu: 
Amerikos samdytojai šiandien galį lengvai pakelti darbi
ninkams algas, nepakeliant kąinų gyvenimo produktams.

' Dar ir tuomet samdytojams liktų milžiniški pelnai!
3. Mūsų dienraštis stovi Amerikos liaudies demokra

tinių teisių ir civilinių laisvių sargyboje. Gerai žinome, 
kaip visokios tamsos galybės darbuojasi, siekdamosios 
tas laisves pasmaugti. Tik visa pažangioji Amerikos vi
suomenė, eidama išvien, nuolat budėdama ir darbuoda-

<• mosi, tegalės apginti savo teises ir laisves. Laisvė visa 
tai populiarizuoja lietuviškai kalbančiajai visuomenei, 
organizuodama ją stovėti savo reikalų sargyboje.

4. Artinasi 1948 metai, artinasi prezidentiniai rinki
mai. Jau šiandien visoje šalyje plačiai rašoma ir kalba
ma apie tuos rinkimus, nes jie bus vieni svarbiausiųjų

..mūsų krašto istorijoje. Laisvė, kaipo liaudies dienraštis, 
S .kelia balsą už tai, kad pažangioji Amerikos visuomenė 

drūčiai apsivienytų ir gerai pasiruoštų rinkimams: darbo 
unijos, farmerių organizacijos, visoki intelektualai ir 

' baltakalnieriai darbo žmonės, mūsų nuomone, privalo 
jungtis ir rimtai galvoti apie trečiosios, masinės politinės 

■ partijos kūrimą, — partijos, kuri iš tikrųjų reprezen
tuoti) liaudies reikalus, visos amerikiečių tautos aspira
cijas.

5. Laisvė ryžtingai kovojo ir žada kovoti prieš viso
kius lietuvių tautos šmeižikus, prieš Tarybų Lietuvos 
puolėjus. Mes dar sykį pakartojame tuo reikalu savo nu
sistatymą: Mūsų dienraštis niekad nediktavo Lietuvos 
Žmonėms, kokią socialę sistemą jie turi įsikurti Lietu
voje. Tačiau mes visuomet, net ir smetoninio režimo lai
kais, palaikėme glaudžius ryšius su Lietuvos liaudimi. Po 
to, kai Lietuvos liaudis smetoninį režimą nuvertė ir pa
skelbė Lietuvą tarybine respublika, mes sakėme ir sa
kome: Amerikos lietuviai privalo dėti pastangas ir pa
remti savo tėvų kraštą, kuriantį naują, socialistinį gy
venimą be ponų, be fabrikantų, be žmogaus žmogumi iš
naudojimo. Mes džiaugėmės, kai Lietuva buvo išlaisvinta 
iš nacių okupacijos; mes didžiuojamės tomis didžiulėmis 
pastangomis, kurias rodo Tarybų Lietuvos liaudis nacių 
sugriauto krašto atstatyme. Mes esame įsitikinę, kad 
Tarybų Lietuva už metų kitų suklestės gerbūviu, atsisto
dama laimingiausių kraštų eilėsna. Nekantrautojams, 
kurie nuolat zurza dėl to, kad jie reguliariai negauna 
laiško iš Lietuvos ar dėl kokios kitos priežasties, mes sa
kome: kantrybės, kantrybės,—viskas susitvarkys. Juo
greičiau Amerika pripažins Tarybų Lietuvą, tuo greičiau

da: Per didžiąsias šventes, 
t. y., per Kalėdas ir Nau
jus Metus, įvairios organi
zacijos savo narių vaikams 
bei mažiesiems, broliukams 
ir sesutėms ruošia iškilmin
gą šventę (fęstą). Salioną 
bei būstinę išpuošia įvairia
spalviais popieriukais,, kas
pinais, o turtingesnės orga
nizacijos, net gyvomis gė
lėmis. Viduryj saliono pas
tato apipuoštą žvilgučiais 
eglutę ir apie antrą valandą 
po pietų susirenka organi
zacijos narių vaikai. Grie
žiant muzikai bei tęsiantis 
vaikams pritaikintos prog
ramos numeriams laukia vi
si su nekantrumu 
nant Kalėdų Senelio.

Po geros valandos kitos 
vaikų džiūgavimo, netyčia 
salione iš kažkur išlenda 
apžėlęs ilga balta barzda ir 
raudonu apsiaustu apsivil
kęs , visų laukiamas, Sene
lis. Senelis ateina uždusęs, 
suprakataivęs ir vos vilkda
mas didelį pilną maišą sal-

atei-

vąikams dovanelių. Per sa
lioną nuaidi dįdžiausiąs 
triukšmas, vaikai pradeda 
šaukti, klykti džiaugdamie
si, pradeda lipti ant suolų, 
apt kėdžių'—;visi nori pa
matyti Kalėdų Seneli.

Senelis pasisveikina su 
vaikais, pasako jiems tėviš
ką prakalbėlę ir pradeda 
dalinti atsineštas dovanėles 
visiems. Esti triukšmingiau
sias momentas dovanėlių 
dalinimu. Nors ir gavę jau 
šį tą iš Senelio, bet vaikai 
vis dar' nenori skirtis su 
Seneliu. Senelis kartu su 
vaikais pradeda žaisti apie 
eglutę, pasakoti jiems apie 
tolimus kraštus, kaip kur 
vaikai gyvena, kas kur de
das ir p. Išbūna Senelis su 
vaikais tol, kol jis pavarg
sta, bet tankiausiai tol, kiek 
jam yra skirta laiko būti. 
Paskui atsisveikina su vai
kais ir vėl iškeliauna savais 
keliais, ■* prižadėdamas su
grįžti sekančiais metais.

Brazilijos lietuvių organi-

sunormalės tarp amerikiečių lietuvių ir Lietuvos žmo
nių ryšių palaikymas.

6. Į Ameriką šiuo metu, tarsi iš kokio magiško mai
šo, verčiasi viens po kito visoki pabėgėliai, — daugiau
siai vis tai buvę aukšti ponai, smetonihinkąi,* hitlerinin
kai, lietuvių tautos priešai. Daugumo jų tikslas: šmeižti 
Tarybų Lietuvą ir tuos, kurie rodo savo tėvų kraštui 
meilės ir teikia paramos, kad jis juo greičiau atsistatytų 
karo sugriautą ūkį ir sparčiai kiltų ekonomiškai ir kultū
riškai. Netenka nei sakyti, kad mūsų dienraštis griežtai 
kovojo ir kovos prieš visus tuos, kurie, šmeiždami Tary
bų Lietuvą, nuodija Amerikos lietuvių visuomenę fašisti
niais nuodais, importuotais iš hitlerinės Vokietijos. Tie 
pabėgėliai, kurie atvykę čion, sau ramiai gyvena, pelny- 
damiesi duoną visuomenei naudingu darbu, gali sau gy
venti ir mes prieš juos nieko neturime ir nesakome. Il
gainiui gal ne vienas jų, mokomas paties gyvenimo, susi
pras ir pamatys savo klaidas. Bet prieš tuos, kurie buvo 
smetoninėje ir vėliau hitlerinėje tarnyboje ir šiandien 
atvyko Amerikon virti fašistinę smalą, mes netylėjome 
ir netylėsime ateityje.

Tiek apie mūsų nusistatymo bendruosius principus.
Redakcijoje bendradarbiaujame draugiškai. Su mū

sų bendradarbiais redakcijos ryšiai geri. Pastaruoju lai
ku Laisvėje buvo pasireiškusi bangelė diskusijų dėl kelio
nės įspūdžių spausdinimo, dėl apysakų, ir kitokių leng
vesnių rašinių. Rodosi, daug mūsų skaitytojų tarė savo 
žodį viešai ir dabar tuo reikalu diskusijos baigsis.

Mes ir vėl turime angliškąjį skyrių — vieną puslapį 
sykį per savaitę. Šėrininkai, kurie turi kokių dėl jo pa
stabų, prašomi tarti savo žodį.

Dedame Laisvėn nemažai žinių ir kitokių raštų išz 
.Lietuvos,, kad parodyti Amerikos lietuvių visuomenei, ko
kiais sparčiais tempais Lietuva atsistato. Turiu primin
ti, jog šiandien Amerikoje tik du lietuviški lakraščiai yra, 
kurie tiek daug turi žinių apie Lietuvą — Laisvė ir Vil
nis.

Neseniai Laisvės redakcijos darbininkų posėdyje ki
lo mintis, ar nereikėtų Laisvėn daugiau visokių trumpų 
žinių dėti. Kai kurie mano, gal reikėtų nesitenkinti tik 
vienu žinioms puslapiu, — gal reikėtų bent porą pusla
pių žiniomis užimti. Jei taip būtų, aišku, reikėtų trumpin
ti straipsniai ir kai kurios korespondencijos.

Buvome gavę iš vienos radijo žinių agentūros pasiū
lymą paimti iš jos patarnavimą, už kurį reikėtų mokėti 
apie $100 per mėnesį. Tačiau, apsvarstę visapusiai tąjį 
reikalą, nutarėme šiuo sykiu paminėtos agentūros patar
navimu nesinaudoti.

Šie metai lietuvių tautai nepaprasi metai — tai jubi
liejiniai metai. Prieš 400 metų sausio mėm 8 d. pasirodė 
pirmoji lietuvių kalboje knyga.

Mums, laisviečiams, leidžiantiems lietuvišką dienraš
tį ir knygas,' tai juo labiau įsidėmėtina.

Mes žinome, jog pirmoji lietuvių knyga buvo leidžia
ma tikybiniais sumetimais. Tačiau šiandien mums svar
bu ne jos turinys, bet'forma; mums svarbu sužinoti, kaip, 
mūsų prosenoliai prieš 400 metų kalbėjo ir rašė; 
mums svarbu, kad po pirmosios lietuviškos knygos sekė 
antra, trečia, ketvirta ir 1.1., — iki, šių dienų, kuomet lie
tuviai darbo žmonės patys'priaugo prie tokio kultūrinio 
ir politinio .lygio, kad mato reikalo leisti savo knygas ir 
laikraščius, rodančius kelią darbo žmonėms į šviesesnę 
ąteitį, į saųlėtesnį rytojų.

Šį jubiliejų minėdami, kiekvienas iš mūsų, pasiryžki- 
me labiau įvertinti-savo spaudą, savo darbus, kuriuos 
dirbame laikraščiui palaikyti. *

Tai bus ir viskąs. , ■
Kai diskųsųosite redakcijas pranešimą^ prašau dįs- 

kusuoti rimtai ir tik svarbesnius klausimus, susijusius 
su mūsų dienraščio turiniu.

Jei bus kokių klausimų, į juos teks atsakyti diskusi
jų pabaigoje.

Baigdamas prąnešimą, nuoširdžiai dėkoju visiems 
mūsų bendrądarbįams už rašinėjimą dienraščiui, darbš- 
tiesiems vąjininkams už dienraščio juo platesnį pasklei
dimą, o skaitytojams ir visai Amerikos lietuvių demok
ratinei visuomenei už nuolat teikiamą Laisvei paramą!

Pažangiųjų, lietuvių vai
kams, kadaise seniau fokią 
šventę kiekvienais, metais 
ruošdavo lietuvių organiza
cija RYTAS. ’

Prigūžėdavo žmonių ir 
vaikų .pilnas organizacijos 
salionas ir patalpų korido
riai. Būdavo tokių metų, 
kad į RYTO ruošiamą Eg
lutės šventę, atsilankydavo 
po virš penkis šimtus mažų 
Braazilijos lietuviukų. De
klamuodavo jie ten vieni 
kitiems eilėraščius, suvai
dindavo kokį nebūt trumpą 
vaikišką veikaliuką. Kalėdų 
Senelis papasakodavo jiems 
apie Lietuvą, pažaisdavo su 
jais lietuviškų ratelių apie 
Eglutę... Buvo tas viskas 
RYTO organizacijos' žydė
jimo laikais.

Nacionalizavusiai RYTO 
organizacijai, ši tradicinė 
šventė visvi.ena nebuvo už
miršta. Tik skirtumas, kad 
absoliute dauguma vaikų 
buvo priversti savo tėvams 
deklamuoti eilutes portuga
lų kalba, scenoje turėjo pa
sirodyti su braziliškais vei- 
kaliukais; Kalėdų Senelis 
turėjo kalbėti portugališkai. 
Tačiau, dėl to visko, vai
kams ūpas- nepuolė, links
mindavos ir džiaugdavos 
taip, kaip ir kiekvienais me
tais. Nes jų tėvų ir vyres
niųjų brolių organizacija 
RYTAS turėjo salioną, tu
rėjo patalpas tokias, kokios 
pridera turėti stipriai or
ganizacijai.

Šįmet, t. y. 1946 metais 
Brazilijos lietuviukus Ka
lėdų Senelis aplankė dau
giau panašioj į baraką, ne į 
sąlioną, organizacijos būsti
nėje.

Ištikrųjų,; darėsi .griaudu 
būti tokioj pilnoj vaikų 
džiaugsmo šventėje, ma
tant kaip sunku organizaci
jai be savų pątalpų, kaip 
sunku be to pavaišinti, "pa
linksminti dygstančią lietu
vių kartą Brazilijoje. Ta
čiau, dėka A. Kučinskui, da
rant pranešimą suaugu
siems prieš prasidedant vai
kų šventei, pasidarė links
miau ir seniams, užgirdus, 
kad nacionalizuota lietuvių 
organizacija vykdo kampa
niją už tūkstanties naujų 
narių organizacijai gavimą, 
kad Bom Retyro, Vila Ze- 
linos ir Santo Andrė lietu
viai jaunuoliai organizuojąs 
ir ruošias pasirodyti su sa
vo gabumais mene ir sporte 
Sao Paulo lietuviams. A. 
Kučinsko žodžiai tapo nuly
dėti griausmingu delnų plo
jimu. Mažieji net nustebo, 
kad jų tėvai taip ploja del
nais. - .

j-. ■
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šventė prasidėjo. Nenuils
tantis A. Balis, kuris jau 
gali didžiuotis savo nuveik
tais darbais muzikos srity
je tarpe Sao Paulo lietuvių, 
užgrojo susirinkusiems su 
mažamečių orkestru keletą 
dalykėlių sužavėdamas nuo 
mažo lig seno visus. Po to, 
pasirodė deklamuotojai, kas 
įdomu, kad tarpe jų, čia 
gimę, švaria lietuvių kalba 
padeklamavo net keli, jau-, 
dinančius žmogų eilėraščius. 
Paskui, tik ką susiorganiza
vę Bom Retyro jaunuoliui 
lietuviai pasakė puikų dia
logą portugalų, kalba ir ki
tų mažų juokelių.

Staiga kažkas suriko, kad 
Kalėdų Senelis ateina. Vai
kai suklyko, nudžiugo, su
kruto nebetverdami kailyje. 
Netrukus pasirodė ir Sene
lis, suvargęs, suprakaitavęs,’

nių ir biskutį atsilsėjęs nu
ėjo su vaikais prie eglutės 
žaisti.

Seniai, vaikų tėvai ir mo
tinos, tuo tarpu sėdįniavo 
barako pasieniuose stebėda
mi bežaidžiančius vaikus ir 
kaž ką tarp savęs kalbė
dami. Prie kažkokio senyvo 
žmogaus pribėgo vaikutis, 
matyt, kad prie savo tėvo ir 
pradėjo džiaugtis gautomis 
nuo Kalėdų Senelio saldai- 
nėmis.

— Antanuk, tu turi pus
brolį ir pusseseres Lietu
voj. Klausei pas Senelį, ar 
jis pas juos jau buvo?

Ir pasileido vaikutis bėgti 
pas Senelį klausti. Ką jam 
Senelis apie tai atsakė? Be 
abejo, kad nuramino ir pa
tenkino.

J. Peroba.

Kas Per Vieni Tie 83,000 
Išvežtųjų iš Lietuvos?

Kalifornijos citrinių vaisių 
augintojai pakinko Janis Car
ter “Citrinų Karaliene” 1947 
metams. Teisėjai nusprendė, 
kad joje koncentruojasi “svei
kata, grožė ir 
jų produkto. Ar

turtingumas” 
ne?

kraustomi. Jiems leista lai
svai išvažiuoti. Knyva man 
sakė, kad dar yra apie 60,- 
000 lenkų, kuriuos teks iš 
Vilniaus iškraustyti 1946 
metais.

Nesistebėsiu, jeigu bajori- 
niai fašistai nugirs “sovietų 
agentų kontroliuojamo ra
dijo” pranešimą, kad 1946^ 
metais buvo iš Lietuvos iš-” 
vežta dar “60,000 lietuvių.” 
Bet tai žinokite, kad Bajo
ras sušilęs meluoja. Jis ži
no, kad .netiesa. Jis žino, 
kad iš Vilniaus krašto gabe** 
narni ne lietuviai, bet len
kai.

Ne tik tarybinė vyriausy
bė lietuvių neveža iš Vil
niaus, bet ragina iš visų , 
Lietuvos kampų lietuvius 

! važiuoti į Vilnių ir užimti 
' repatrijuotų lenkų vietas. Ir 
jau gan daug lietuvių atsi
liepė ir į Vilnių pribuvo.

džiavimu man sake,' kad į 
pabaigą 1945 metų Vilniuje 
jau buvo virš 20,000 lietu
vių. Prieš man išvažiuo
siant iš Vilniaus, Vilniaus 
gatvėse jau girdėjosi lietu
viška kalba, jau skambėjo 
lietuviška daina. Vilnius bu-' 
vo smarkiai atlietuvinamas.

Tai šitaip dalykai stovi. 
Fašistai tiesą iškraipo, 
aukštyn kojomis ją pastatė 
ir gąsdina savo nelaimingus 
skaitytojus.

Tėvynės redaktorius Ba
joras garsiai paskelbia vi
sam svietui: “Tik 194’5 me
tais į Rusiją išvežta 83,000 
lietuvių” (Tėvynė, sausio 24 
d.). Tai paskelbtu laikraščio 
pirmam puslapyje, kaipo be 
galo svarbi lietuviams žinia.

Tą baisią žinią Bajoras 
paėmęs iš laikraščio 
Ronde”. 
Ronde” 
miste”. O minėtas “L’Eco- 
pomiste” paėmęs bei nugir
dęs iš .“pačių sovietų agen
tų kontroliuojamo radio.” 
Radijo pranešėjas paskel
bęs, kad “vien tik iš Lietu
vos pirmais 1945 metų mė
nesiais 83,000 asmenų ‘savu 
noru išvyko į rytus’.”

Šitokiais stebuklingais ke
liais ir būdais žinia pateko < 
Tėvynėn. Bajoras ją laiko i 
grynu pinigu ir gvoltu šau
kia.

Aš irgi girdėjau apie tuos 1 Albertas Knyva su pasidi- 
83,000, būdamas Lietuvoje. 
Man su pasididžiavimu pa
sakojo Albertas Knyva, už
sienio reikalų ministro Po
vilo Rotomskio pavaduoto
jas. Knyvos darbas buvo su
lietuvinti Vilnių. Jis paskir
tas vadovauti komisijai, su
darytai užsienio reikalų 
ministerijoje, repatrijavi
mui lenkų iš Vilniaus kram
to. Jis man sakė, kad 1915 
met.ais iš Vilniaūs iškraus
tyta apie 80,000^ lenkų. P\ 
prievarta, žinoma, jie ne-A

“Le
“Le0 minėtas 

ėmęs iš “L’Econo-

A. Bimba

Žinios iš Lietuvos
Grupiniai Propagandininkų 

Seminarai
' Visoje respublikoje organi- į 

zuojami 4 dienų grupiniai par
tijos apskričių ir miestų komi-1 koje Hofmano 
tetų propagandininkų semina-( kėms deginti, 
rai ryšium su politinių mokyk
lų jauniesiems komunistams or- nis pajėgumas — 40 tonų kal- 
ganizavimu. į kių per parą. Pirmomis darbo

Jau įvyko seminaras Kaune, dienomis Hofmano krosnis iš- 
Jąme dalyvavo LKP (b) Kauno, leido respublikos statyboms 150 
miesto, Kauno, Kėdainių, Šakių,! tonų aukštos kokybės kalkių. 
Utenos, Marijampolės, Vilkaviš- -----------------
kio apskričių komitetų propa- Dirbtuvė Plečiama i' Fabriką 
gandininkai, valsčių bei įmonių MARIJAMPOLĖ. Nedidelė 
partiniai organizatoriai. I medžio apdirbimo dirbtuvė ple-

Seminaro dalyviai išklausė čiama į baldų fabriką. Augan- 
eilę paskaitų pagal VKP(b) £jaj įmonei išskirti papildomi 
CK patvirtintą programą politi-! gamybiniai plotai 
nėms. mokykloms.

Paskaitas skaitė LKP (b) CK 
lektoriai Mickevičius, Kašuba, 
Lichačiovas. Seminaro darbuo
se dalyvavo VKP(b) CK propa
gandininkas Bistrova%, kuris 
skaitė paskaitas temomis: “Ko
munizmas — mūsų tikslas” bei 
“Einamasis momentas ir mūsų 
uždaviniai.”

Grupiniai seminarai taip pat 
jau buvę surengti Vilniuje, 
Klaipėdoje, Šiauliuose.

Pradėjo Veikti Hofmano 
Krosnys

AKMENĖ. Kalkių fabrike 
pradėjo veikti pirmoji respubli- 

i krosnis kal-

Naujosios krosnies gamybi-

I gcuriyunuai plotai, didinamas 
I darbininkų skaičius, kuris arti
miausiu laiku turės išaugti pen
kis kartus.

Fabrikas jau išleido pirmąją 
partiją dailiai pagamintų bal
dų. Ateinančiais metais čia nu
matyta pagaminti dirbinių* pu
ses milijono rublių sumai.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė įsakė duoti karo 
veteranams tokius darbus, 
kokiems jie išsilavinę.



Lietuvoj bus galinga elektros bazė
Lietuvos energetinis ūkis 

— tai akivaizdus pavyzdys, 
rodantis kapitalistinės sis
temos atsilikėliškumą, pa
lyginti su socialistiniu ūkiu.

Kaip tvarkė krašto ener^ 
getinį ūkį Lietuvos buržua
zija?

Mūsų gimtajame krašte 
apstu didžių ir mažų dur
pynų. ’ 
apytikrius duomenis

Lietuvos elektrinės duos 
kraštui arti 90% to, kas bu
vo pagaminta 1940 metais. 
Vadinasi, daugiau negu dvi
gubai bus viršyta 1945 metų 
elektros produkcija. Štai ko
kiais tempais auga Tarybų 
Lietuvos energetika! O ka
pitalistinėje santvarkoj per 
dešimtmetį nuo 1928 metųllLIZ-lll H llld4u UU1 v

Pagal toli nepilnus,; iki 1937 metų Lietuvos elek- 
j dur-' trinių bendra gamyba tepa- 

pių atsargos Lietuvoje su- j didėjo apie pusantro kar
davo 4 milijardus kubinių to- , - '
metrų, šios atsargos užtek
tų keliolikai dešimtmečių, 
turint galvoje net plačiau-; ūkiui, neužteks to ener- 

i gijos kiekio, kuris buvo ga
minamas prieš karą. Ener- 

' getikos ūkis dar gi turi 
I žengti

Bet besivystant Tarybų 
Lietuvos pramonei ir mies-

)

sią durpių panaudojimą, 
pramonės ir komunalio ūkio 
reikalams.

Lietuvoje nemaža upelių į žengti penkmečio keliais 
ir upių, kurios galėtų teikti | spartesniu, platesniu žings- 
kraštui milžinišką elektros' niu, negu kitos tautos ūkio 
energijos kiekį. ; šakos. Štai kodėl užsibrėž-

Tačiau buržuaziniai kraš- ta iki* 1950 metų trigubai 
to valdovai nugara misi- ■ pralenkti prieškarinį elekt- 
gręžė į vietinius energijos; ros energijos gamybos lygį; 
išteklius ir pasuko visiškai; tuo tarpu bendroji pramo- 
priešingu, tautos ūkiui pra-! nes gamyba tepakils 80%. 
gaištingu keliu. Ir rudasis, Aukšti energetikos augi- 
pelkių auksas, iiųupių “bal- ■ mo tempai bus pasiekti iš- 
toji anglis” tebuvo išnaudo- j plečiant esamąp ir statant 
jama labai nežymia dalimi, i natijas elektrines. Jau se- 
Vietinio kuro — durpių ir į kančiais metais bus 'pradėta 
malkų — santykinė dalis: rekonstruoti Rekyvos elek- 
Lietuvos kuro balanse 1937, trinė. Jos pajėgumas turi 
metais siekė 6% — 7 nuoš. trigubai padidėti. Tuo būdu 
Tai pačiais metais 77 nuo- Žemaitijos pramonės cent- 
šimčiai pagamintos elektros rai— esamieji ir naujai sta- 
energijos buvo gaunama tomieji — gaus galingą en- 
vartojant importuotas ak- ergetinę bazę, besiremian- 
mens anglis iis skystą ku
rą. Didelis buvo 
kapitalo vaidmuo elektrinė
se. Todėl elektros energija 
buvo Lietuvoje brangi ir ne 
visiems prieinama. Pramo
nė dėl to turėjo dažnai at- ma Baltosios Vokės durpė-

-i—’-“ugimų dek- mis. Jos pajėgumas pagal 
. nuo fabri-! olaną turi pusantro karto

ilą vietiniu kuru — durpė- 
užsienio į mis. Kitais metais bus pra

dėta statyti nauja 'šiluminė 
elektrinė Vilniuje, Vilkpė
dėje prie Neries kranto. Ši 
elektrinė iš dalies bus varo-

sisakvti nuo įrengimų elek
trifikacijos, t. y.
ku modernizavimo. Miesto 
darbo žmonės sunkiai į- 
stengdavo apšviesti savo 
butus, 6 stambiosiosios elek
trinės dirbo toli gražu ne
apkrautos. Antai 1938 me
tais ^Petrašiūnų elektrinė 
didžiausio apkrovimo valan
domis teišnaudodavo 75% 
savo pajėgumo, o Panevė
žyje — tik 45 nuoš. \

mis. Jos pajėgumas pagal

Tam teks praplėsti stam
biausių Lietuvoje durpių 
masyvų Baltoje Vokėje, E- 
žėrėlyje ir Margiuose eks
ploataciją. Be to, reikia 
pradėti kast durpes naujose 
vietose, kaip Amalvos, Ba- 
zaraisčio, N a u j a r aisčio, 
Žemkelio ir kituose durpy
nuose. Durpynų paruošia
miems darbams 
tams numatoma 
milijoną rublių, 
pusės, į durpynus 
vykti naujos, ; 
moderniškesnės,. 
tarybinėse respublikose su
konstruotos ir puikiai pasi
rodžiusios durpių gamybos 
mašinos. Jau kitais metais 
bus pradėta gaminti durpes 
frezeriniu būdu. Frezavimo i 
būgnu nuskustos durpių 
drožlės apverčiamos mecha
niniu būdu. Taigi ir durpių 
kasimas, ir jų džiovinimas 
— mechanizuoti. Kiek vė
liau bus gauti “Instorfo” si
stemos elevatoriai ir bage-' 
riai. Šie galingi agregatai iš 
pagrindų pakeis durpių ga
mybos metodus Lietuvoje ir 
įves čia tą pažangiausią pa
saulyje techniką, kuri su
kurta kitose broliškose res-

1947 me- 
apie 1 

Iš kitos 
turi at- 

galingesnės, 
. broliškose

M

Philadelphijos naskilbusio komikų Mummers kliubo 
nariai paraduodami Naujų Metų dieną sustoja paskai
tyti' kopija “The Real Record,’* kurį išleidžia Phila- 
delphijos-Camden CIO Laikraštininkų Gildija. Gildie- 
čiai streikuoja priešš J. David Stern’o leidžiamus Phila
delphia Record ir Camden Courier-Post jau nuo lapkri
čio 7-tos.

stojimo. Naujas narys gali ferencijoje nutarta, kad 
gauti $3 vertės iš senesnių kiekviena kuopa šios apsk- 
knygų laidos. Jeigu kuopa1 rities ribos'e sukeltų į kny- 
neturi knygų, tai centras 
pasiunčia.

Knyga Jau Atspausdinta
Mūsų knyga už 1946 me

tus — “Prisikėlusi Lietuva” 
jau atspausdinta ir yra pas 
apdarinėtoją. Kada skaity
site šį pranešimą, tai gal 
jau siuntinėsime ją kuopom.

Su knygos išleidimu suvė
lavome, nes iki ».metų galo 
negavome popieros — lau
kėme per 10 mėnesių, o ir 
spaustuvėj stoka darbinin
kų. Bet knygą gavę džiaug
sitės. nes ji daug padės su
prasti Lietuvos padėti ir ap- 
ginti jos reikalus. Uz 1947, parodos, o tas taip 
metus Centro Komitetas : paį- reikalauja pinigų. To- ' 
darys viska, kad knyga bū-. įe], turime pilną teisę pa- 
tų išleista laiku. : prašyti aukų iš savo narių
Draugijos Suvažiavimas ir į ir visuomenės.

Pradžia jau gera, tam 
reikalui esame sekamai ga

gų fondą po $1 nuo nario, 
ar tai pelnu nuo parengimų, 
ar aukų parenkant parengi
muose arba kitokiais bū
dais. Mes manome, kad ir I 
kitų apskričių kuopos ir na- • 
riai atsilieps į centro prašy
mą. Juk mūsų Draugija nie
kados sau aukų neprašė, o 
kitiems svarbiems reika
lams daug jų surinkome.

Minėjimas 400 metų lietu
viškosios knygos padaro ir 
išlaidų. Bendrai su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu 
išleidome tuo reikalu pas
kaitą ir jau kuopoms išsiun
tinėjome. Yra ruošiamos

•, t

s

I

>

viršyti prieškarinės elekt
rinės rodikli. Atstačius ant
rąją Vilniaus elektrinės eilę 
'r sukūrus naująją šiluminę 
jėgainę, Vilnius turės pus
trečio karto galingesnę en
ergetinę bazę, negu turėjo 
'igi karo.

Iki naujojo penkmečio 
Pabaigos turi išdygti įvai
riuose mietuose ir mieste
liuose dar 61 smulkesnė el
ektrinė. Iš viso 1950 metais 
turi veikti 120 komunalinių 
:ėgainių bendro 8,600 kw j 
pajėgumo. Statant naujas į 
dektrines, kreipiamas itin 
didelis dėmesys į hidroelek
trines. Joms įrengimai bus 
gauti iš broliškųjų tarybi
nių respublikų. Lygia greta 
šiuo metu imamasi išvystyti 
remonto įmonę Panevėžyje, 
įrengus ten atitinkamą lie
jyklą ir išplėtus mechanines 
dirbtuves, bus gaminamos 
mažo pajėgumo hidrotur- 
binos smulkioms hidroelek
trinėms. Jau pradedami .li
pių,ir upelių tyrinėjimo dar
bai, kurie įgalins tiksliai 

j nustatyti naujų vandens jė-

bėms, Lietuvos energetinis 
ūkis smarkiai atsiliko. Pas
kutiniais buržuazinės san
tvarkos metais Lietuvoje 
teko vienam gyventojui a- 
pie 32 kilovatų valandų per 
metus. Tuo pat laiku Tary
bų Sąjungoje, Lenino Stali
no šalies elektrifikacijos po
litikos išdavoje, jau buvo 
gaminama apie 250 kilovat- 
valandų vienam gyventojui 
per metus.

Vien šitų dviejų skaičių 
sugretinimas parodo, kad 
mūsų kraštui teks daug pa
dirbėti, kol bus išlygintas 
paveldėtasis iš buržuazinės 
santvarkos atsilikimas ener
getikos srityje. O tatai turi 
būti pasiekta per artimiau- j gainių vietas, 
sius penkerius metus. i Kokie gi pasikeitimai į-

Kdkiais keliais žengs Ta- vyks Lietuvos durpių pra- 
rybų Lietuvos energetinis monėje? 
ūkis per stalininį pokarinį 
penkmetį?

Pirmiausia, reikia atkur-; 
ti vokiškųjų okupantų su-' 
griautas tiek stambiąsias, • 
tiek smulkesniąsias elektri- , 
nes. Juk daugiau negu du ' mvbą tris kartus, palyginti 
trečdaliai Lietuvos elektri- į su prieškarine apimtimi, šia 
nių pajėgumo buvo sunai- linkmė jau pasistūmėta į 
kinta sprogstamomis me- priekį. Pernai tebuvo iška- 
džiagoms ir ugnimi. 29-jai 
Spalio sukakčiai artėjant, 
Lietuvos energetikai padp- 
vanojo kraštui dvi atgaivin
tas elektrines — Petrašiū
nuose ir Vilniuje. Šiemet at
kurta 20 smulkių elektrinių 
įvairiose Lietuvos vietose. 
Didžiojo. Spalio sukaktuvių 
išvakarėse viršytas 1946 m. 
elektros energijos gamybos 
planas. Iki šių metų galo 
stambiosios ir smulkiosios

Tarybinės technikos pa
siekimai įgalins mūsų dur
pių pramonę padaryti dar 
vieną šuolį į priekį. Jau se
kančiais metais bus išleistas 
pirmą kartą Lietuvoje dur
pių briketas, 
kuro rūšis, 
suojant durpių 
Durpių briketas ypač zge- 
ras kuras komunalinio ūkio 
įmonių reikalams ir gyvena
mosioms patalpoms apkū
renti. Šiuo metu baigtas 
statyti pirmasis Lietuvoje 
durpių briketavimo fabri
kas prie Baltosios Vokės 
durpyno. Įmontavus iš bro
liškųjų tarybinių respublikų 
gaunamus įrengimus, 1947 
metais fabrikas duos 6,000 
tonų briketo, o vėliau —iki 
10,000 tonu. Sekančiais me- 

7 C
tais bus pradėtas statyti 
dar vienas durpių briketavi
mo fabrikas — Žemkelio 
durpyne, o vėliau — galinga 
įmonė prie Margių durpy
no. Lygiagrečiai bus orga-

Tai' vertinga 
gaunama pre- 

es.

ALDLD Reikalai
Kaip Mokasi Duokles?
Mūsų Draugijos duoklė y- 

ra maža, tiktai doleris ir 
pusė į metus. Kiekvienas 
žmogus, kuris tik dirba, to
kią duokle gali lengvai ir 
laiku pasimokėti. Prie to, 
už narinę duoklę narys gau
na per visus metus žurnalą 
“Šviesa”, kurio atskiro nu- 
merio pagaminimas atseina 
virš $500, ir tų metų knygą.

Aišku, kad Centro Komi
tetas gali sėkmingai atlikti 
literatūros paruošimą ir or
ganizacinius darbus tik ta
da, kada nariai kooperuoja 
— laiku mokasi duokles. Ir

I bloga. Per tą laiką į garbes 
kuopas įstojo 12 kuopų, ku
rios pasimokė jo pilnai arbai 
ne mažiau, kaip jos turėjo 
1946 metais narių. Roches- 
terio 50 kuopos visi 80 na
rių pasimokėjo duokles ir 
jau 2 naujus gavo. Tai graži 
pradžia.

Garbes Kuopos

rime kliūčių, nes spaustuves 
neturi užtenkamai darbi
ninkų, tas patsai su apdari- 
nėtuve, blogai su gavimu 
p'opieros, nes jos vis dar 
stoka, tai jau sudarykime

inizuotas ir durpių koksavi-1 salvews. kad nors finansinis /Šio 4-OV.4-; !. Vi 1 1 l.r.1 ...

so-

beliko parsinešti

mas. Čia dar turi tarti savo ! reikalas darbo netrukdytų, 
gali visi nariai pa- 
___ i pasimokant

rimtą žodį Tarybų LietuvosI () .tame g.51
mokslininkai. I dėti — laiku

-------- duokles.
Ryškiai ir drąsiai nuties

tos naujos gairės socialis
tinei Lietuvos energetikai 
plėtotis per naująjį stalininį 
penkmetį. Visas 
laukia, kad mūsų energeti
kai garbingai atliks Inos 
didžius uždavinius, kurie i- 
rašyti į istorinį Lietuvai 
stalininio penkmečio įstaty
mą. Tatai sudarys tvirtą pa
matą visam tautos ūkiui at
gyti ir'suklestėti. 'J. Mešys.' šiuos metus. Tai pradžia rie-

Tūli draugai tą ir padaro
— pasimoka metų
bet kąip kurie vilk
dėl nepasimokėti la

kraštas minkite, drangai, find jeigu 
jūs nepasimokat, ir kiti taip 
darys, tai kaip gyvuos or- į 
ganizacija, kai]) Centro Ko
mitetas paruoš knygas ir. 
žurnalą?,

Ikį sausio vidurio 39 kuo
pos mokėjo jau duoklių už

1-
stocjo sekamos kuopos:

4 kp. Portland
24 kp. Brooklvn 1 t'
50
60
71 kp. Bridgewater

118 kp. White Plains

Durpės, kaip pagrindinė 
vietinio;, kuro rūšis, turi 
laipsniškai užimti joms de
ramą poziciją krašto ūkio 
kuro balanse. Tuo tikslu 
teks padidinti durpių ga-

sta kiek daugiau trečdalio 
to, kas buvo pagaminta 
1940 metais. Šiemet durpių 
gamyba šoktelėjo beveik 
pustrečio karto ir maždaug 
pasiekė savo priešakrinę 
apimtį. Vis dėlto sezoninis 
uždaviny^ tebuvo įvykdytas 
78 nuošimčiais, o 1950 me
tais reikia gaminti 822 tūk- 
starfeius tonų durpių, t. y., 
pusketvirto karto tiek, kiek 
iškasta šiemet.

Atvežti j Chicagą tie portorikiečiai darbininkai yra 
verčiąmi gyventi traukinių vagonuose ir už juos mokėti 

* kompanijai rendą. Atiminėjus visokius atrokavimus, iš 
$33.10 algos Čekio vienam iš tų vyrų 
namo tik 37 centai.

166 kp. Stamford 
176 kp. Athol 
212 k]). Bayonne * 
221 kp. Bloomfield.

Lauksime , kurios' 
mos kuopos įstos į : 
sąrašą! Į garbės kuopas pa
tenka tik tos kuopos, kurios 
pilnai pasimoka ne vėliau 1 
d. liepos, kaip mūsų Konsti- 

i tucija reikalauja, o jeigu 
I greičiau pasimoka, tai dar 
I geriau.

Iš mokėjusių, gerai pasi- 
į ro.dė sekamos kuopos: 1 kp., 
; Brooklyn mokėjo jau už 46 
narius; 20 kp., Binghamton 
—59; 25* kp., Baltimore — 
46; 39 kp., Scranton-20; 47 
kp., Montreal — 21; 113'kp., 
Hamilton — 13; 126 kp., 
Vancouver — 26; 136 kp., 
Harrison - Kearny — 28 p 
145 kp., Los Angeles — 37 
ir 185 kp., Richmond Hill 
už 30 narių.

Gavome 30 Naujų Narių
Vajus už naujus narius 

prasideda su 1 d. vasario ir 
baigsis su 1 d. gegužės. Bet 
tūlos kuopos jau stojo į va
jų ir gavo sekamai naujų 
narių:

seka- 
garbės

Sumanymai
Pastarasis Draugijos su

važiavimas įvyko 1938 me
tais. Karo laiku dirbom jo 
laimėjimui ir suvąžiavimo 
neturėjome. Draugijos su
važiavimas įvyks šeštadie
ni, kovo 29 d., 280 Union 
Avė., Brooklyne. Suvažiavi
mas. tęsis tik vieną dieną, 
nes pirm jo bus — Moterų 
Suvažiavimas, o po jo Ame
rikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimas. '

Visoms kuopoms jau iš
siuntinėti kvietimai į suva
žiavimą. Ten yra visi nu
rodymai ir dienotvarkis. Vi
sos kuopos, apskritys ir na
riai gali duoti sumanymų 
suvažiavimui per delegatus, 
laiškus, arba išreikšti Lais
vėj ir Vilnyj savo nuomonę.
Pasveikinimai Suvažiavimui

Nereikia nei kalbėti, kad 
kad viskam pabrangus sun
kiau Draugijai yra ir finan- 
siniai. Viskas dubeltavai, o da.' Praneškite į'“centrą, 
kaip kas net kelis kartus kiek išrinkote delegatų ir jų 

i yra brangiau. Labai pa- vardus, kad galėtume pa- 
j brango spaustuvių darbas, rūpinti nakvynes.
popieris, žurnalo susiuvi
mas ir knygos apdarymas.

Jeigu apie 10 metų atgal ! ąg Ten Eyck St. 
už “ŠviesoS” susiuvimą mo-! Brooklyn 6, N. Y. 
kėjome $18, tai dabar jau 
$60. Jeigu tada kietais vir
šeliais knygą apdarydavo ir 
jos vardą uždėdavo už 12 
arba 15 centų, tai dabar rei
kalauja 75 centus! Mūsų 
duoklė yra ta pati ir nesi
rengiame jos kelti.

Mes manome, kad kuopos, 
apskritys ir nariai gali pa
dėti aukomis sudaryti tam 
tikrą knygų fondą, o tada 
galėsime darbą tęsti su ta 
pačia duokle, gal tik pake-

Brooklyne įvyko R. Miza- 
rbs paskaita 400 metų Lie
tuviškosios Knygos Kelias. 
Padengus prakalbų išlaidas 
centrui aukų liko $164.20.

ALDLD 2-ra Apskritis 
tam reikalui aukojo $50.

ALDLD 1-nia Apskr., per . 
St. Vėšį, $10.

Waterbury j per D. M. Šo- 
lomsko prakalbas surinkta 
aukų, kurias prisiuntė S. 
Meisonas, $17.41.

J. Stasiūnas, Muskegon, 
aukojo, per L. Pruseiką, $3.

J. Daubaras, Athol, Mass., 
ir K. Viltrakis, New York, 
aukojo po $2.

K. Karlonienė, Maspeth, 
paaukojo $1.

Visiems ačiū už aukas! 
Prašome paremti knygų 
fondą! Siųskite Draugijos 
suvažiavimui pasveikinimus 
ir paaukokite į knygų fon-

I). M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Žinios iš Lietuvos

viii į

liant šeimų duoklę virš 10 į PataJPas- 
centų, kaip dabar yra.

Centro Komitetas ir pra- j 
šo visų kuopų ir narių, kad i 
minėdami 400 metu lietuviš
kos knygos sukaktį prisidė
tume prie sukėlimo tokio 
fondo. Antros apskrities, 
Brooklyn ir apylinkė, kon-

Tvartai Gyvuliams Parengti 
Žiemai

UKMERGĖ, šešuolėlių tary
binio ūkio kolektyvas baigė gy
vulių tvartų bei kiemų paren
gimą žiemai.
i Visos patalpos apšildytos, su
tvarkytos, įrengti specialūs sky
riai prieaugliui. Dabar visi gy
vuliai jau pervežti į apšildytas

Cinko Dažų Gamyba
KAUNAS. — Kauno dažų fa

brikas Nr. 1 baigia rengti cin
ko dažų gamybos cechą.

Cechas bus perduotas eksplo
atacijon šio mėnesio pabaigo
je. Jis gamins po 1000 kilogra
mų cinko dažų per pamainą.

Kiek gavo
Miestas narių

Richmond Hill .......  7
Chicago .................. 3
Los Angeles .(......... 3

20 BinghamĮon ................2
3i9
50
55
68

148
212

4
15-B Fort William ....... 1 

į Laike vajaus nėra jokio į-

185
19

145

Scranton :.. 
Rochester ... 
Ridgewood . 
Hartford ... 
W. Frankfort 
Bayonne ..., 
Portland ....

271 Washington St., Brooklyn, N. Y.

CHOOSE THIS 
fine: profession now

A GOOD JOB FOR YOU

JUMS BUS

DAUGIAU PINIGŲ
ARMIJOS TARNYBOJ!

< JŪSŲ REGULIARĖ ARMIJA 
TARNAUJA TAUTAI IR ŽMONIJAI KARE IR TAIKOJ

Vidutinis civilis pra
monės darbe Amerikoj 
gauna $191 per mėnesį. 

Gana gera alga — bet kiek jam
lieka išleisti ar sutaupyti?

Užsimokėjus už butą, maistą Jr 
perkamus drabužius, važinėjimo 
lėšas, pajamų taksus ir daktarų 
ir dentistų bilas, jis džiaugsis, jei
gu jam gale mėnesio liks $25 gry
nais. Armijos Eilinis kareivis ne
moka nė už vieną iš tų dalykų. 
Iš savo $75 per mėnesį jam dau
giau pinigų lieka, negu vidutiniam 
civiliam darbininkui.

O tai naujai įstojęs Eilinis, su

visomis pakėlimo ii’ aukštesnės 
algos progomis ateityje. Be to, 
yra ir algos priedai už tarnybą už
jūryje ir parai ruperiams, lakū
nams ir sklandytuvų įguloms,

Aimijos narys taip pat Gauna 
Pasitraukimo Kreditus—be jokių 
lėšų—taip kad jis gali pasitrauk
ti su puse algos po 20 metų ir iki 
trijų ketvirtadalių algos po 30 
metų tarnybos. Toks pasitrauki
mo planas lėšuotų civiliu tarp $75 
ir $100 kas mėnesį per 30 metų.

Apie visus, kitus Armijos tarny
bos gerumus sužinokite iš savo 
J. V. Armijos Rekrutavimo Sto
ties.
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1-8-47 FRANK KRUK 
» 

arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

irParašč Petras Cvirkai ~

LLD 7-TOS APSKRITIES KOMITETO VEIKIA

(Tąsa)
— Tu suėdei mano ausį, — atiduok, o 

jei ne — pačiam abi nukąsiu. — Ir keis
tas sutvėrimas išsižiojo ieškodamas Zido
riaus ausų. Niekaip negalėdamas apsi
ginti, jis pagavo kojomis spirti į bjaurų 
snukį, kuris buvo ūsuotas ir staiga pa
virto į piršlį šešiapūdį.

Prikėlė jį Elzė, baisiai užsirūstinus, 
kam Zidorius grabinėja, lyg jaunikis, 
spardo ją ir neduoda miegoti.

— Nieko, Elziuk, aš pro miegus... ro
dos, kiaulė priėjo.

— Eik, jau, Zidoriau, miegotum, ar ką.
Galėjo būt jau vėlus laikas; pro langus 

švietė aiški, pilna mėne
siena. Už pečiaus čirškė 
šiltai įsiruošęs svirplys, ar tą valandėlę 
Zidorius kniūstelėjo, ištempė aliis, pa
krapštė ausį, o jo kūnu perbėgo skruz
džių būrelis. Ausis pirmiausiai nutvėrė 
keistą garsą, ne tai kiaulės kriuksėjimą, 
ne tai čiaudėjimą, netoli nuo lovos, kur 
lovy buvo užsūdyta neseniai paskersta 
degloji, ir skerstuvių kvapas smarkiai 
sklaidėsi kambary su druskos mišiniu.

Sulaikęs kvėpavimą Zidorius griebėsi 
už ūso, persižegnojo, norėdamas patirti, 
ar jis miega, ar gyvas. Zidorius gyvas ir 
blaiviomis smegenimis tamsoje dabar vi
sai aiškiai išgirdo: — kriu-kriu-my-uiii! 
lyg čia pat lovyje žviginosi paskersta 
kiaulė, žodžiu, prabilo kumpiai, sukimš
tos dešros, stuburkaulis, inkstai, — vėl 
į gyvą kiaulę pasivertę. — Uzgyt, jukš! 
— norėjo Krukelis šaukti, bet kažkas gi
liai, giliai gerklėje sustojo, suspaudė kie- 
taiss mediniais pirštais, burna išdžiūvo, 
pasidarė karšta, kaip ugnyje, ir išsiveržė • 
tik bejėgis dejavimas.
pro gerklę tik bejėgis dejavimas.

— Ach, tu Dieve, jis vėl mane nuklo
jo.. .—pabudusi Elzė, — negali jis mie
got. Kas tau, Zidor, yra? Kas? .' .

— Elziute... EI. .., kriuksi, va. Var
dan Dievo ir Šventosios Dvasios, amen...

— Kur tau kriuksi, — sapnuoji! O 
gal paršai ištrūko, — eitum į la‘uką, pa
žiūrėtum. '

Iš kur Zidoriui, lyg drąsiam kareiviui 
Janitai atsirado stiprybės! Nusitvėręs 
pagalvį jis išsirito iš lovos ir puolė prie 
lovio. Tuo pačiu laiku, ištikrųjų, kažkoks 
daiktas, jau visai velnio sudėjimo šmėkš
telėjo akyse ir sudribo kampe, spoksąs, 
žiburiuojančiomis akimis.

Zidorius ir čia metėsi su pagalviu, o 
dabar ir Elzė išgirdo garsą, kuris jokiu 
būdu nebuvo kiaulės kriuksėjimas, bet iš
gąstingas katės šauksmas.

—... Angelas Dievo apreiškė pąnai 
Marijai... Ė, jau, velne, į katę pasiver
gei!... Ė!

— Ką čia, tėvel, tu tą katę blaškai, ati
daryk duris ir išmesk lauk!... — atsilie
pė pabudęs būsimasis graborius.

Zidorių sunku buvo sudrausti, jis bė
giojo po kambarį, vis kalbėdamas maldą 
ir vydamasis katę, kad toji lašinių prisi
rijus neturėjo kur dėtis.

Nuo tos nakties prie Zidoriaus lyg iš
tikrųjų pristojo nelabasis raguotis. Ėmė 

. jis kiekviena proga, kiekvienu krūptelė
jimu žegnotis; šerdamas arklius staiga 
užgiedodavo. Pasidarė tylus, nekalbus. Ir 
jau trečią dieną po to baisaus atsitikimo 

' Elzė, įsirišus skerstuvių, nukako pas ku- 
| Ąiigą. '

— Kunigėli, nežinau, kas su juo pasi
darė. Silpnėja, nekalba, kartais... ir visai 
nukalba. Tiki ir gana, kad velnias kiau
lėje lindėjo. Ar gali, kunigėli, taip būti?

Kuigėlis liepė duot mišioms, priža
dėjo pašventinti namus.

Taip ir buvo padaryta,, net dvejas mi
šias atlaikė už Krukeliu mirusius, bet 
mažai ką gelbėjo pačiam Zidoriui. Atva
žiavus kunigui šventinti namus, Zido
rius, nusiėmęs kepurę, rodydams nykščiu 
į kunigą, vapsėjo: — šit, kunigėlis, o aš 
velnias!... Kriu-kriu! —.ir sukriuksėjo 
Zidorius. Imk ir verk, anot Elzės, — tiek 
suvaikėjo šitas didysis Zidorius.

O kiek vargo su juo buvo, — naktį
pakils, ir nei iš šio nei iš to pakels žmo-

*

' — Sudiev, keliauju į dangų, užsuksiu 
j^karčiaftią... Girdėjau, danguje silkės pi
gesnės, ar užteks kapos?... Kriu-kriu... — 
ir vėl užmiega.

Lašinių nė iš tolo neparodyk, — pra-

clės žegnotis ir taip kriuksėti, kad tik 
spėk ašaras braukti dėl tokio Zidoriaus 
sumenkėjimo.

Visa šita didelė ir, garbinga Lietuvos 
ūkininkų giminė, kuri vežiojo karieta 
vyskupą, kuri jau davė daug vešlių at
žalų ir diegų, — turėjo nepaprasto įgudi
mo ir gabumų pamėgdžioti gyvulius. 
Amžiną atilsį Zidoriaus brolis Pilypas, 
būdamas karaliaus Aleksandro pulkuose, 
taip puikiai veršiu-baubdavo ir bliauda- 
vo avinu, kad daugely teatrų vaidino ši
tą savo rolę ir visur turėjo pasisekimą. 
Grįžęs iš karo Pilypas parsinešė tris me-

ir kalakutą, o kartais didelę kiaulę nu
duoti, kad neretai kartais iš gyvulių iš
girdę jį, savu laikė. Panemunės vysku
pystės dokumentuose dar prieš gerą šim
tą metų Krukeliu giminė turėjo savo ba
jorišką kamieną. Esą, tada jie vadinosi 
Krukovskiais, bet nuo sugebėjimo kiauk
sėti ilgainiui Krukeliais pasidarę ir po 
šiai dienai niekas gerai nežinojo, ar šita 
šeima ėjo ir ciecoriškoš giminės, ar visai 
iš prastos, atseit, iš kriuksinčios.

Pati paskutinioji Krukeliu šeimos at
žala, Pranas, būsimas guvus Bruklino 
graborius, taip pat paveldėjo šitą įgim
tą galėjimą gražiai kniaukti kate, bet ge
riausiai aviną ir paršą pamėgdžioti. Daž
nai žmonės jį išgirdę gyvulio<> balsu kal
bant, stebėdamiesi šnekėjo:

—Tikras avinas! Gryna'kiaulė!
Doriems žmonėms neatėjo į galvą, kad 

tą naktį, kada Zidoriaus smegenys su
skystėjo, galėjo ir sūnus Pranas pasisma
gindamas kriuksėjimu tėvą išgąsdinti. 
Juk neretai jis, avinu ir paršu pasiver
tęs, kaimynus gąsdino.

Ir diena iš dienos, negelbstint jokiems 
vaistams, didysis Zidorius, artojas ir 
smarkus parapijos tikinčiųjų šulas, vis 
silpnyn, vis menkyn, kaip saulelė i vaka
rus leidosi. Graudu buvo į jį žiūrėti ir 
šešiapūdžiui, kuris visaip jį ramino ir 
net klernetą atnešęs atidavė. Buvo valan
dėlių, kad Zidorius piršlio nepažino, ar • 
taip jau įšėlo, sakydamas į jį: -4 Uzgyt,

— Ką gi, — kalbėjo Šešiapūdis, — kai. 
jau tu mane, kaimyn, lyg kokia kiaule, 
ar gyvuliu laikai, — tegul nebūsim gimi
nės... — Finf minut, ir aš išeinu...

Kiaulę nuo Krukelio islėpė* Baisiai jos 
nemėgo ir taip pašėldavo išvydęs, kaip 
šuo vilko kailį užuodęs.,Bobelės gydė Zido
rių ir aiškino, kad tai kiaulaligė, kuri 
dažnai labai pasitaiko nuo i didelio raška- 
žio, nerimo ir dievobaimingumo.

Kaip jau sapnininkas buvo nuspėjęs, 
Zidoriaus gyvepimo žvakutė užgęso prieš 
Kalėdas. Prieš mirtį išsigiedrino jo są
monė, buvo gana protingas, net bandė 
šposauti, klausdamas, ar negirdėt kur 
nors vestuvių. Su kunigu kalbėjosi sielos 
ir jos keliones reikalais gerą pusvalandį.’ 
Paskum jis pasikvietė prie savęs sūnų 
Praną, kuris, atsiklaupęs prie tėvo, jau 
garsiu balsu pradėjo žliumbt.

— Sūnau,, pakelk nuo žemes tą duonos 
trupinį... — Zidorius parodė pirštu į as
lą. — Nemėtykit duonos, o rinksit ją 
žmonėse... /

Drebančią ranka jis nusitvėrė lovos 
briaunos ir tęsė su mažais atodūsiais:

...— Prieš trisdešimts metų, būdamas 
- dar tavo amžiuje, Šiluvos kalviui Zostau-' 

tui paskolinau du auksinus. Kalvis mirė, 
bet jo žmona gyva. Atsiimk tuos pinigus, 
ir jeigu nenorės duoti ar užsigins, — pa
sakyk, kad po mirties aš pasibelsiu ten... 
į duris.

—Zidoriau, Dieve tu mano... nemirsi... 
*—sukliko pati, tačiau Krukelio testamen
tas vis garsiau ir garsiau skambėjo... — 
Eidamas į vaiską Linkus Kornelijus pa
siskolino iš mano tėvo skustuvą ir žadė
jo užmokėt. Gyvas būdamas nei tėvas nei 
aš neišreikalavome... Ačiū, Dievui, jo 
nebėr, užmušė turkas, bet jo duktčj sakėsi 
atiduosianti... Caro Mikalojaus vainika
vimo dieną užmokėjau karčiameje už 
degtinu ir silkę Svidrui. Ji^guli Šilutės 
kapeliuose; nešventintoje viptoje. Gimė ir 
mirė girtuokliu. Iš jo nenorėčiau imti, ba 
jo žmona ir mano... et, — nenoriu nie
kam būt skolingas, ir su visais — kvit!

f

(Bus daugiau)
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Lietuvių Literatūros Draugi
jos 7-tos Apskrities Komitetas 
laikė savo, posėdį, sausio 19 
d., šių, 1947, metų, So. Bos
ton, Mass.

Posėdyje dalyvavo penki 
komiteto nariai, būtent: fi
nansų raštininkas S. Baronas, 
iždininkas S. Penkauskas, 
protokolų raštininkė D. Lukie- 
nė, kontrolės komisijos narė 
H. Tamašauskienė ir pirminin
kas J. M. Karsonas.

į posėdį nezpribuvo vice pir
mininkas D. Jusiųs ir draugė 
II. Janulienė' negalėjo daly
vauti dėl netikėtino pribuvi
mo jai braiigaus svečio — sū
naus iš militarės tarnystės tik 
Jrumpam laikui grįžusio.

Be komiteto narių, posėdy
je ėmė dalyvumą svarstyme ir 
šie veikėjai: J. Lukas, ūsterie- 
tis, J. Žekonis ir A. Dambraus
kas, abu bostoniškiai. Buvo ir 
daugiau svečių, kurie interesa
vosi mūsų tarimais.

Nutarta rengti platų prakal
bų maršrutą draugui Leonui 
Prūsei kai, pradedant su ba
landžio 24 diena ir su Bridge
water kolonija ir pakol bus 
pasiektos visos kitos kolonijos/

Nutarta raginti visas koloni
jas, kad. darbuotųsi kuo ge
riausia gavimui į savo kuopas 
naujų narių, išpildant joms 
paskirtas kvotas iki pirmai 
dienai gegužės. Kuopos bus 
kredituotos mūsų apskrityje, 
kurios pirmiau, viena po ki
tai, išpildys savo kvotą.

Dar kartą pažiūrėkite į kvo
tų paskelbimą sausio 11-tos 
dienos Laisvėj, kiek kuri kuo
pa privalo gauti naujų narių 
šiame vajuje. Kvotos visiems, 
imant proporcionaliai, nedide
lės. O mūsų susipratusių ir ap
sišvietusių lietuvių yra didelė 
pareiga auginti ir plėsti šią 
apšvietos draugiją, taip di
džiai užsitarnavusią tarpe pla
čiųjų lietuviškų masių; ne vien 
tik tarpe ateivių, bet jau ir 
tarpe čia gimusio lietuviško 
jaunimo.

Taipgi nutarta raginti ” visas
kolonijas, kad visur apvaikš-! atėmė iš žydų, ką tik jie tu- 
čiotų 400 metų sukaktį nuo rėjo. Paskiau krovė žydus į 
pirmos lietuviškos knygos pa- vežimus 
sirodymo. Kolonijos privalo 
rengti paskaitas': “Lietuviškos 
Knygos Kelias.” Jeigu galima; 
ir su kitokiais pamarginimais, 
o jeigu ne, tai ir taip sureng
ti paskaitą, nes tai yra labai 
svarbų. ; <

Kolonijos, kurios neturėtų 
savų prelegentų, gali kreiptis 
prie apskrities pirmininko J. 
M. Karson, 14 Madison St., 
Lowell, Mass, ir jis nuvažiuos 
pas jus su paskaita. Tą su
kaktį'reikia tinkamai, apvaikš
čioti ir plačiau supažindinti 
žmones, kaip atsirado pirmoji 
lietuviška knyga, kur ji atsi
rado ir kokiuo keliu ji žygia
vo per keturis šimtus metų iki 
šių dienų. Taipgi kokią rolę 
pirmoji knyga sulošė tada ir 
šių dienų knygos svarba.

Jau šitame posėdyje tapo 
padaryta prisirengimo gera 
pradžia būsiančiam, šių metų

Laisvės didžiajam piknikui, 
liepos 4-tą, Maynard, Mass.

LLD 7-ta apskritis reko
menduoja sušaukti visų šios 
apylinkės apskričių komitetų 
ir kolonijų atstovų suvažiavi
mą balandžio 27 dieną, Liet. 
Pil. Kliubo svetainėje, 318 
Broadway, So. Boston, Mass., 
bendram aptarimui ir1 galuti
nam prisirengimui prie Lais
vės didžiojo pikniko. Tuomi 
reikia susirūpinti.

Tas suvažiavimas turėtų bū
tinai prasidėti 10:30 valandą 
iš ryto, nes yra* būtinas rei
kalas baigti kaip 1:30 vai. po 
piet. Matr. Pruseikos prakal
bos turės prasidėti 2 vai., 
būt, Municipal svetainėje.

Apskr. Pirm.,
J. M. Karsonas.

Detroit, Mich

tur

Iš “Tremtiniu” — Pabėgėlių 
Pokilio

Sekmadienį, sausio 19 d., 
Hispanos 
lietuvių) 
Lietuvos 
Trumpai 
kas buvo.

Tą, neva programą, atida
rė su amerikonišku himnu, ve
dant Jonui Valiukui. Po to iš
ėjęs jaunas berniokas šuktelė
jo apie, kaip jie vadinasi pa
tys ‘save, “tremtinius,” persta
tė kalbėti Joną Dunčą, inži
nierių. Dunča pasidėjo ant 
stalo pluoštą popierų, pasirė
mė su jdaštakais ant stalo, 
užpakalį užrietė į užpakalyje 
stovinčią sceną ir pradėjo 
skaityti savo spyčių. Skaitė 
daugiau valandos laiko. Jo tas 
visas skaitymas buvo niekas 
daugiau, kaip tik iš Keleivio 
ir kitų laikraščių tilpusieji me
lai. Ant galo Dunča pasakė, 
kad kai Lietuva tapo Sovietų 
dalimi, “tai žydai viską turė
jo savo rankose, o kai vokie
čiai užėmė Lietuvą, tai čia jie 
biskį apsigavo, nes vokiečiai

Unidos 
svetainėje, 
pabėgėlių 

pažymėsiu,

(pirmiau 
įvyko iš 

pokilis. 
kaip ir

benama gyventojai tolvn nuo 
karo lauko. Rusai gabeno ir 
rusus gyventojus “į Sibirą” su 
tuo pačiu atžvilgiu.

Bet Dunča pasakė, “kai ru
sai artinosi į Lietuvą, tai vo
kiečiai viską vežė iš Lietuvos, 
ką tik galėjo, o ko negalėjo 
išvežti, tai sudegino, susprog
dino.”

Tai tiek iš to spyčiaus. ži
noma, jis pasakojo, kaip blo
gai esą tiems “tremtiniams” 
Vokietijoj ir prašė pirkt 
“pundelius už $5) ir pasiųst 
tiems varguoliams.”

Dailės programa susidėjo iš 
sekamų: Pranė Cekanauskie- 
nė deklamavo eiles, Marytė 
Ravickaitė deklamavo ir dai
navo, matyt, jau ne pradinė. 
Jos dainavimas, muzikos 
žvilgsniu, buvo aptašytas, bet 
balselis, kuris yra tarpe alto 
ir soprano, tai nelabai koks. 
Smetonienė (iš Cleveland —- 
ar nebus tik Smetonos žmo
na?) skambino piano solo. Ji 
apygerė pianistė. Ji skambino 

: aukštesnes arias su labai 
įtemptu piano garsumu ir ran
ku aukštai kėlimu. Vienas, ša- e ’ 1lia sėdintis, sako savo kaimy
nui: “Man atrodo, kad ji mal
kas skaldo.”

Tie tremtiniai artistai ne 
kaip pasirodė.

Jonas Valiukas dainavo .so-’ 
lo. Jis detroitiečiams yra žino
mas. Jis išrėkia garsiai. Bet 
neįdeda nei kiek jausmo į dai
ną. Taipgi jis dainavo duetą 
su kitu vyru (nenugirdau an-, 
tvojo pavardės). Duetas skam
bėjo pakenčiamai.

Visi programos pijdytojai po 
sykį pasirodę su savo “gabu
mais” pavargo ir programos 
vedėjas paskelbė pertrauką.

Beje, reikia pasakyti, kad 
iš anksto buvo nupirkti gėlių 
kvietkai Smetonienei ir Na
vickaitei. čia buvo gražaus

juoko: kai programos pildy
to j as eina nuo scenos, tai nuo 
durų vyras su kvietkais bėga 
asilišku greitumu, rėkdamas: 
“palauk, palauk!” Na ir įtei
kia kvietką.

Programos vedėjas “trem
tinis” — pabėgėlis ant galo 
pasakė, kad čia tik esanti pra
džia. “Kai suvažiuos daugiau 
artistų, tai mes pasirodysim 
kitaip.”

Po programai buvo šokiai.
Įžanga buvo $1.
Beje, skiepe girdėjau vieną 

mažiuką, kuris apie save sto
vintiems pasakė, “tik vakar 
atvažiavau.” Kiti klausė jį 
apie drabužių brangumą ir ki
tą ką. Jis atsakė, rodydamas 
į savo batus: “už šituos batus 
250 markių, už šitą,” rodyda
mas žiponą ir kelnes, “2500 
markių. Darbininkas uždirba 
septynias markes į dieną.” Jis 
pasakojo; po kiek gramų ypa- 
ta gauna bulvių, duonos, svies
to, mėsos. Tas berniokas pa
sakė, kad “darbininkui žmo
gui labai sunku nusipirkti au
tuvai ir drabužiai.”

Paskiau jis griebėsi parody
ti amerikiečių “klaidas.” “Jei 
ne komunistai, tai Amerikoje, 
girdi visai nebūtų .streikų.” 
Kai kiti pradėjo jam aiškinti, 
kodėl darbininkai streikuoja, 
tai šių žodžių autorius išdūli
no per duris, galvodamas:

Matai, kaip jie pučia į tą 
dūdą, kuri'juos atgabeno į 
Ameriką ir pavalgydino so
čiai.

Spartakas.

Fašistų žygiai Francijoj
Paryžius. — Fašistiniai 

teroristai įvairiose vietose 
Francijoj vis dar užpuldinė
ja demokratinius valdinin
kus ir žaloja valdžios rėmė
jus.

; ir, išvežę į Jaukus, 
liepė išsikast ' duobes ir ten 
juos sušaudė. Aš to nemačiau, 
tik girdėjau taip kalbant.”

Kai vokiečiai užėmė Lietu
vą, “tai visus jaunus ėmė į 
kariuomenę, kitus vežė į Vo
kietiją 
kiečiai 
menę, 
kumpį 
palieka neginę į kariuomenę. 
Galima buvo vokiečius apgau
ti. Bet su ruskiais visai kitaip. 
Jūs žinot, kad ruskiui laikro
dėlis yra brangesnis už viską; 
jam duok vieną laikrodėlį ar
ba dešimtį; jis paims laikro
džius, bet sykiu ir tave paims. 
Kurie geresni, ar vokiečiai, ar 
Stalinas, aš nežinau.”

Jis kalbėjo apie lietuvių ve
žimą į gilumą Rusijos, bet ne
pasakė, kada tai darė.

Juk kiekvienanje kare, prie
šui artinantis, pirmiausia ga-

dirbti darbų. Kai vo- 
ateidavo imti į kainuo
tai vokiečiui davei 

mėsos ir jie išeina ir
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VILNIES
KALENDORIUS 1947 METAMS ‘

■ , *•' ' ' .

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

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
Prirengė L. Jonikas

Išleido Dienraštįs -Vilnis
Kaina 50c.

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

Užsakymus prašome siųsti: v

! ■ Laisvės Administracija,
427 Lorimer St., Brooklyn (i, N. Y.

EKmBBKBSSSQHSQ

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

' • I

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
„ Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENA ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną5 Poplajr <110

-----—...----
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Politinė Suirutė
Proga praleidimo senų metų 

ir pasitikimo naujų, per laik
raščius ir per radijo nuskambė
jo per visą pasaulį, kad dabar 
įstojame į naują gyvenimą su 
nauja dvasia ir tam panašiai. 
Aš manau, jog pasaulis klaidin
gai įsivaizdina šią , tradiciją. 
Truputėlį apsistokime ir pagal
vokime, kur link mes einame, 
— jaunyn ar senyn? Jeigu nes 
eitume jaunyn, tai tuomet pri
derėtų sakyti, jog praleidome 
senus metus, o sulaukėme jau- 
aų-naujų; bet kuomet einame 
senyn, tai ar ne geriau skambė
tų, jeigu mes sakytume: Pra
leidome jaunus' metus, o sulau
kėme senų?

Kam šį protestą siųsti, kad 
atitaisytų šį netikslumą, tai ne
žinau.

lą ir pati savo valia sugrįžo į 
tą vietą, iš kur aš ją pradėjau 
stumti.

Minėta kalbasa man primena 
dabartinę lietuviškų socialistų, 
klerikalų ir smetonininkų poli
tiką. Kiek šie vargšai savo 
frentų perstume per politinę 
žarną į gilumą “Rusijos ir Si
birą,” o dabar nuo jų laiškus 
gauna i į Švedijos, Vokietijos, 
Italijos, Portugalijos, Šveicari
jos ir net iš Argentinos!

pinigais. Sakoma, kad ir jo 
klebonas pasipuošęs ku-kluks- 
klanininkų plunksnomis. Jei 
taip, tai kai vargšas pasimels 
minėtoj bažnyčioj, tai kokių at
laidų jis galės tikėtis?

Kartą mes užsimanėme pasi
daryti naminių kilbasų ir ma-i 
ne pristatė,'kad aš jas pri- 
kimščiau. Pasidėjau ant stalo ir 
pradėjau stumti ją nuo savęs. 
Ji stumiama nušliaužė per sta-

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp.49th St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. SOuth 8-5589.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai

, visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Vienas pabėgėlis (matomai 
kunigas) iš Vokietijos rašo 
“Garse” ir ramina pats save 
Kalėdų proga, kad Kristaus gi
mimo dienos proga palengvins 
jo būklę. Paleiskim, kad Kris
tus ir užsiimtų labdaringais 
darbais, tai nejaugi jis gelbėtų 
tuos, kurie išskerdė tūkstančius 
jo tautos brolių?

Senatorius Bilbo pastatė baž
nyčią, taip sakant, nešvariais

Kiek tie laikraščiai prirašė ir 
komentatoriai pribliovė ant tų 
Graikijos partizanų, būk jie esą 
kalnų banditai, gaujos, apgink
luotos svetimų valstybių ir pa
siųstos tam, kad nuvertus “iš- 
balsuotą” Graikijos valdžią su 
karalium Jurgiu priešakyje. 
Bet neseniai tuos “banditus” 
aplankė United Press korespon
dentas Robert Vermillion, išbu
vęs su jais penkias drenas ir 
šitai ką jis sako: \

““šiauriniame Thessaly, tik už 
54 milių į vakarus nuo Larissa, 
ištisa apylinkė driekiasi su ne
žmonišku skurdu. Ten nėra gy
dytojų. žmonės yra alkani di
džiumoje. Andartes — partiza
nai taip pasivadinę — užėmė 
tą teritoriją, turi sudarę val
džia iš keturių vadu, v c. 4.

“Mano tikslas buvo sužinoti, 
dėl ko jie kariauja prieš dabar
tinę valdžią? Kogi valdžia ne
duoda jiems? štai ką patyriau:

“Didžiumoje andartiečiai yra 
jauni vyrai. Jie yra katalikai ir 
ląba4 religingi. Didžiuma iš 
jų yra nariai buvusios ELAS, 
kairieji, kurie kovojo Vokieti
jos Ir Italijos okupacijos metu. 
Jie dabar kovoja už tokias tei
ses, kaip ir pirma.

— Andartiečiai reikalauja: 
1) visuotinės amnestijos, kuria 
būtų galima pasitikėti; 2) kad 
pasitrauktų Anglijos kariuome
nė; 3) areštuoti visus ašies da
lyvius; 4) paskelbti naujus rin
kimus, kad galėtų dalyvauti vi
sos partijos, įskaitant ir komu
nistus su jų grupėmis.

rėjo motorciklį ir du automobi
liu, vienu važinėdavo šiokiomis 
dienomis, o antru tik šventadie
niais. Dabar čia nusipirko au
tomobilį už aštuonis šimtus ir 
perka vieną teatrą Bostone.

Tokių pabėgėlių lietuviška 
armija irgi nemažesnė.. Nedy- 
vai, kad mūsiškiai socialistai, 
klerikalai ir smetonininkai pa- 
simojo tiek daug pinigų surink
ti. , . .

Nežinau » kitur, bet Bostone, 
jeigu nori karčiamą atidaryti, 
tai turi pirmiausia matyti'kle
boną, kitaip leidimo negausi. 
Pašmeravęs kleboną, gali alų 
šinkuoti ir bobinčiuje.

Jaunutis.

Great Neck, N. Y.
Gruodžio 31 d., Naujų Me

tų išvakarėse, kad pasitikti 
linksmai 1947 metus, * buvo 
bendrai 'suruoštas grąžus ban- 
kietas. Suruošė sekančios or
ganizacijos: L. A. P. Kliubas. 
LDS 24 kp., LLD 72 kp. ir 
Pirmyn Choras. Bank iotas įvy
ko Kasmočių svetainėje.

Bankiete-vakarienėj e d aly
vavo daug žmonių, svečių bu
vo net iš Jersey City, tai A. 
Matulis su dideliu būriu savo 
draugų. Taipgi buvo iš New
ark, N. J., tai F. Bunkai ir 
būrys jų draugų, taipgi ir iš 
Port Washington, L. L ir daug 
vietinio jaunimo, ir 11.

Rodos, valgymo ir gėrimo 
užteko visiems, tačiau galėjo 
būti ir neapsižiūrėjimo. Ren
gėjai už tai atsiprašo ir dėko
ja visiems už atsilankymą.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker 
t

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Turėjau progos gana ilgai 
pasikalbėti su vienu Lenkijos 
pabėgėliu, kuris iš Vokietijos 
pribuvo Bostonan. Kadangi ma
no tėviškė randasi po Lenkija, 
tai norėjau apie ją ii- sužinoti 
Šį bei tą. Pabėgėlis peikia 
Ameriką, sako, jog Lenkijoj 
buvo jam daug geriau. Jis tu-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Sausio 21 d. LLD 72 kp. lai
kė savo metinį susirinkimą. 
Nariai buvo kviesti atvirutė
mis. Bet ne visi dalyvavo susi
rinkime. Tačiau susirinkimas 
buvo teigiamas. Raportas iš 
LLD II apskr. atsibuvusios 
konferencijos. Pateikė kuopai 
daug užduočių, įvykdinti, kaip 
tai: Stoti į draugijos skelbia
mą vajų, kad kuopa «gauti^ 
nauju narių, kad artinasi 
draugijos suvažiavimas ir kad 
sukelti finansų dėl knygių lei-

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 I

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialės Gėlės ' 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

.VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

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.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus/M 
sudarau su ame-^7.| 
rikoniškais. Rel-^;J 
kalui esant ir.w 
padidinu toki o? 
dydžio, kokio pa-vili 
geidaujama. Tai- W 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir

strėnų gėlos
• Prisidėk prie milionų tų, kurio 
prisiekauja Johnson’s NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
j rodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šj piaster), tai lyg nau
doti kaltinamųjų paduškaitę pačiame

/ jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktakų, ŠILDO jums nu
garų, atliuosuoja skausmų ir sustin
gimų. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo užsišąldymp. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jj gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visoąo vaistinėse.

Stone Avė.
prie Chauncey St., Broadway Lino

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmoro 5-6191

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
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 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados neryuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių į miltelių pavycjalą, svoika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

warų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl ąutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.
„ Vitaminus siunčiame paštu 1 visus Įeitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
<164B—Metro Sta., Dept. C, Lo» Angeles 55, Calif.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIĘEKTORIUS

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

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERltf
Perbudavoja pianus iš

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

-----,_—,, , .  ——• i
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Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
t

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

“Algų pakėlimo? Kodėl darbininkai nepalieka mums 
apie tai rūpintis?”

dimo 'fondo, šiame susirinki
me duokles pasimokėjo 19 
narių.

Kadangi Laisvės bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas įvyks
ta 26^1. sausio, tai kuopa pa
sveikinimui suvažiavimo au
kavo 5 dol. Taipgi išrinko de
legatą atstovauti kp/ serą. 
Taipgi nutarta parinkti Lais
vės bendrovės šėrininkų suva
žiavimui pasveikinimų.

Laisvės vajininkai išdavė 
raportą iš savo darbuotės. Iš 
raporto pasirodė, kad gerai 
darbavosi. Bet Laisvės vajinin
kai dovanos nelaimėjo. Bet 
kaip iš mažos kolonijos, sun
ku ką geriau ir norėti.
' Beje, kuopa užsisakė 20 ko
pijų Vilnies šių metų kalen
dorių išplatinti.

Nuo ALDLD centro komite
to gauta paskaita “Lietuvos 
Knygos Kelias, arba 400 me
tų Pirmos Lietuviškos Knygos 
Sukakties Proga.” Kuopa nu
tarė tam tikslui surengti gra
žų vakarą, t.y., suruošti iš Lie
tuvos per A. Bimbą gautą fil
mą parodymui ir tame pa
čiame vakare turėti minimą 
paskaitą. ',

Pataisoma klaida: Per ne
apsižiūrėjimą įvyko klaida. 
Skelbiant ♦ Laisvėje gruodžio 
24 d. Great Necko Laisvės 
skaitytojų ir rėmėjų, suruoštą 
vakarą 14 d. gruodžio, pasa
kyta, kad drg. S. Bistrais au
kavo 1 dol., o turėjo būti 2 
dol. dėl Laisvės paramos. At
siprašome draugą už klaidą.

Pirmyn Choras jau ilgai ato
stogauja ir galo nesimato. 
Kaip choras neteko savo jau
nuolės mokytojos Almoą, Kas- 
močiutės, nuo to laiko nėra 
galima gauti kito mokytojo. 
Pirmyn Choro padėtis pavojin
ga. Kas nors iš mokytojų turė
tų atsišaukti. . J.

F. Kl-ton. 1

Philadelphia, Pa.
_ 1

Lenkijos parlamento rinki
mai supurtė švento Petro baž
nyčią, kuri, seni žmonės saky
davo, yra pastatyta ant ska
los, kurios nei peklos vartai 
nesugriaus. Mat, kaip istorija 
parodo, Lenkija buvo katalikų 
kraštas, bot balsavimuose lai
mėjo laisvi žmonės.

Sekmadienį, sausio 19 d., 3 
vai. po pietų, subaladoja du
ris. Praveriu, žiūriu, stovi jau
ną porelė, (kuri neseniai pribu
vo iš Vokietijos, kur jie skai
tėsi tremtiniais. Paprašiau sės
tis, biskį pavaišinau ir pradė
jau klausinėti apie Vokietijoj 
padėtį. Jie man papasakojo 4 
ar 5 dalykus, kur jie savo aki
mis matė, kaip vokiečiai elg
davosi su užimtų kraštų žmo
nėmis. Pirmas reginys, tai 
kaip jie atveždavo rusus karo 
belaisvius. Atveždavo sugrū- 
dę, kaip silkes, į vagonus. Be
veik pusė jų būdavo randami 
sušalę. Tuos dėdavo, kaip lau
žą kraudavo. Kurie dar gyvi, 
tuos veždavo į nuskirtą vietą, 
į koncentraciją.

Kitas reginys. Tai išrodytų, 
kad būtų kaip ir traukinys. 
Jame sutelpa apie 150 žmo
nių. Ten suvaro daugiausia se
nus žmones, kurie nebegali 
dirbti. Uždaro sunkiomis du
rimis, paspaudžia guziką ir 
paskui sienos viena prie kitos 
pradeda spaustis. Vienoje pu
sėje sienos yra aštrūs kabliai. 
Kaip vimias šonas veržia sie
ną prie tų kablių, tai žmogų 
sudrąsko į šmotus. Paskui su
plėšytus žmones išima, sudegi
na ir paverčia dirvoms trąša.

Trečias reginys. Buvo dide
lis ugnies laužas iši tam tikrų 
chemikalų. Ten varydavo mo
tinas su kūdikiais ir liepdavo 
mesti kūdikius į tą laužą. 
Daug motinų išeidavo iš pro
to, mesdavo kūdikius, o kitos 
atsisakydavo. Tai vokiečiai to
kias ir motinas mesdavo kar
tu į tą pragarą.

Ketvirtas reginys: Tai bū
davo giliausia duobė iškąsta, 
kur atvarydavo kelis šimtus 
žydų, lenkų ir kitų tautų žmo
nių ir skirdavo į dvi grupes. 
Vieni statomi po kairei, kiti 
po dešinei. Kurie patekdavo į 
kairę, tie būdavo laimingi, nes 
jie būdavo varomi prie sunkių 
darbų. O katrie patekdavo po 
dešinei, tiems mirtis. Kožnas 
vienas žinodavo savo likimą: į 
katrą šoną papuolė, ar mirti 
toje duobėje, ar dirbti sunkų 
dąrbą.

Mes klausėmės, aš ir mano 
įnamis. Bet jis negalėjo iš
klausyti, apsirgo ir turėjo eiti 
į lovą atsigulti iš to nervų su
sijaudinimo.

Tai tiek man papasakojo 
tie jauni svečiai.

Reporteris.

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SEIMININKĖ
Mokanti virti. Su ir be nakvynės.

Atskiras kambarys.
Geras darbas tinkamai moteriškei.

$30.00 I SAVAITĘ.
TELEFONAS NAVARRE 8-6586

(23)

PATYRUSIOS
Marškinių operatorės
Patyrusios prie visų sekcijų

Ateikite ir išklausykite mūsų 
mokestį

Kiekvieną vakarą 5 P.M. iki 8 P.M. 
Taipgi

PATYRUSI FORELADY
GERA MOKESTIS

M. & H. SHIRT CO, INC.
FACTORY NO. 2

161 NO. BROADWAY
SOUTH AMBOY, N. J.

Tel. South Amboy 1-1023
_____________________________ (27)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

GERA 
VIETA DIRBTI

UNION 
MANUFACTURING 

COMPANY r
*

Squeezer Molders 
Foundrei Paprasti 

Darbininkai
(Dienom ar Naktim)

Millwright pagelbininkai
Apšildymui ir kitokiem 

aptarnavimam darbininkui
5 Dienų Savaitė

Progresyvis Fabrikas 
Agresyviam Darbininkam
Kreipkitės Pas Mus šiandien

UNION 
MANUFACTURING 

COMPANY
Personnel Office

296 Church Street I 
New Britain, Conn.

stojus paklausė, o kas yra Jus
tas Paleckis, jeigu ne lietuvis? 
Ponas Budginas neturėjo, ką 
atsakyti. <

Paskui pradėjo kalbėti apie 
“partizanus,” tai yra, apie fa
šistus, kurie slapstosi miškuo
se ir terorizuoja Lietuvos žmo
nes. Aiškus dalykas, kad p. 
Budginas juos garbino ir gy
rė.

Po prakalbų matėme kruta? 
mus paveikslus. Kaip jau sa
kyta, juos rodė J. Klimas. 
Pirmiausia parodė gamtiškus 
paveikslus. Tai buvo gražus 
reginys. Paskui parodė galin- \ 
gą Raudonąją Armiją ir Ta
rybinės Lietuvos pramonę. Bu
vo labai smagu matyti, kaip 
mūsų seses lietuvaitės darbuo
jasi, o ypač kai jos gamina 
saldainius. Viena draugė ša
lia manę ssėdėdama Žako, 
“kad aš galėčiau tų cukierkų 
gauti.”

Pabaigoje Klimas parodė 
“Kuprotą Oželį.” Tas prijuo
kino publiką.

“The Philadelphia Inquirer” 
praneša (sausio 19 d.), kad 
Sovietų mokslininkai išrado 
būdus, kaip auginti naujus ru
gius. Vietoje sėti iš rudens, 
kur per žiemą šalčiai didelius 
plotus išnaikina, bus tie rugiai 
sėjami pavasarį ir bus toki pat 
&eri, kąip ir anie. Be to, jų 
šaknys bus geros net trims 
metams, išduos tą patį vaisių. 
Tąi jau ne išradimas, bet bol
ševikiškas stebuklas!

PRANEŠIMAI
AKRON OHIO, 1

Sausio 30 d., įvyką masinis, susi
rinkimas, kuriame bus paminejimąs 
Lenino 23 m. mirties sukakties. 
YMCA , 146 So. High St., Robert 
Minor, Nacionalis vadas Komunistų 
Partijos bus vyriausias kalbėtojas. 
Taipgi bus rodomą sovietinė filmą 
“Taxi to Heaven.” įžanga 50c.

(23-24)

Easton, Pa.
Sausio 19 dieną pas mus 

a t v a ž i uoja bethlehemiečiai 
draugai ir sako, “važiuojam 
ant prakalbų' ir krutamu pa
veikslų iš Lietuvos.” Taip, sa
kome, girdėjome ir mes gpie 
tai. Prakalbos bus pabėgėlių 
o krutamus paveikslus rodys 
Jurgis Klimas iš Brooklyno. 
Taip ir nuvažiavome.

Kalbėjo pabėgėlis Bronius 
B.ūdginas> Pradėjo pirmiausia 
nuo, tų laikų, kai Lietuvon at
ėjo Raudonoji Armija. Kaip 
visi pabėgėliai,\tajp ir jis, nie
kino ir* plūdo rusus. Kait jis 
pradėjo, p^sakpti;; kad Lietu
vos valdžioje beveik nėra lie
tuviu, tai viena moteriškė atsi-

Nežinau, kodėl draugai kliu- 
biečiai nieko neparašo apie 
savo nuveiktus darbus. Nela
bai seniai jie buvo surengę 
“parę” tiems savo nariams, 
kurie tarnavo Dėdės Šamo ar
mijoje. Buvo pakviesti ir mies
to valdininkai. Jie pasakė pra
kalbas. Buvo pagerbti tie, ku
rie žuvo kariaudami prieš fa
šizmą. Net vietinis “Easton 
Express’” apie tai patalpino 
ilgą straipsnį.

V^ską Mačiusi.

MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

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

Į kitus miestus nesiunčia- 
mc. Parduodan\c tik ant 
vietos.

Laisves AdnL



fteštaa Pusi.

NohŽinios
Laisves Šerininky Suvažiavimas ir Bankietas Praėjo 

Didžiu Pasisekimu
Dienraščio Laisvės suvažiavi

mas praeitą sekmadienį, sausio 
26-ta, praėjo didžiu pasisekimu. 
Turėjome nemažą skaičių šėri- 
ninkų, didžiuma vietinių brook- 
lyniečių, su gražia atstovybe ir 
iš kitų kolonijų. Ir dalyvavo 
veik visi mūsų didžiadarbiai va- 
jininkai, laimėtojai pirmaujan
čių laipsnių nesenai pasibaigu
siame dienraščio vajuje už ga
vimą skaitytojų. Gausiom dova
nom pasveikintas suvažiavimas.

Apie svarbiausius suvažiavi- 
'mo darbus skaitytojai ras žinių 

pirmame puslapyje ir sekamo
se Laisvės laidose.

Iš toliau buvo atvykę i suva
žiavimą :

Klaston, P.' Bėčys iš Great 
Neck.

Antanas Stripeika, P. ir Mar
garet Taras, A. Skairius, W. 
Paulauskas, M. Burkauskienė, 
Ig. Bėčys iš Elizabeth.

St. ir Jurgis Stasiukaičiai, 
K. Derenčius iš Cliffside.

Dr. ir Mrs. J. J. Kaškiaučius, 
Ch. Anuškis, Geo. Jameson iš

iš Worcester,
Mass.

v Stasys Rauduvė, fotografas, 
iš Pittston, Pa.

Stasys ir Mary Meisonai iš 
Waterbury.

Juozas Kunca iš New Haven.
A. ir A. Jociai, P. Baranaus

kas, B. Bartkevičius iš Bridge
port.

Andrius Grimaila iš Stamford.
A. Tureikienė, A. Galkus,

Petras Pilėnas, J. Šmitienė, H.
Tureikienė, Ch.
Philadelphijos.

St. Vilkas, J.
Adelė Vai tiekas,
Paterson, Tg. Kartonas iš Yon- Laimei, 
kers.

A. Giedra iš White Plains
M. K; Adomonis, 

kauskienė, Olga Lukauskas, F. rienę. Iš to viso gerovė buvo ta, Į

K. Maziliauskas ir J. Stanelis 
iš Bayonne.

J. Zaleckas ir Ona Vertelionė 
iš Linden.

A. Matulis iš Jersey City.
Ir gal dalyvavo kai kurio kiti 

tolimi svečiai šūrininkai. To
kiuose masiniuose sąkridžiuose, 
kaip Laisves šėrininkų suvažia
vimas, veik neįmanoma apsiei
ti ko nors nepražiūrėjus, su kuo 
nors nepasimačius.

Šėrininkų užsiregistravo 185, 
tačiau su svečiais suvažiavimo 
posėdžiuose dalyvavo gerokai 
virš poros šimtų žmonių.

šaunus Rankiotas.
Skaitlingi bankieto svečiai

Budzinskas iš

ir S. Bimbai

pradėjo rinktis anksti. Anksto-1 
kai, dar pirm z^-tos valandos 
baigėsi ir suvažiavimas ir be
matant abieji užsėdo kiekvieną 
kampelį kelis šimtus publikos

J. ' Pocius iš talpinančios bankieto salės, 
gaspadinės irgi buvu

sios ankstybos, prisiruošusios 
visokiems netikėtumams, vos 

Ona Lu- spėjus susėsti atidavė ir vaka-

Iš Kriaučių Susirinkimo
su- 

nuo 
daugiau politiniais 
panašiai, kaip kad 

' vedamas susirinkimas.
■ Organizacijos dalykai buvo tik 
‘ kraštutiniai, tik trumpai per
bėgęs dirbtuvių stovį pradėjo 
politinį raportą duoti.

Delegatas pasakojo, kad 
dabar yra atvažiavusių iš Lie- 

, tuvos pabėgusių “aukštų žmo- 
i nių” (labai “aukštų,” tūli iš 

gavę nuo Hitlerio

Delegato raportas šiame 
sirinkįme buvo skirtingas 
praeitų, 
dalykais,

i buvo

kad anksti atėjusieji ' turėjo 
daugiau laiko pažmoniui, o ir 
pavėlavusiems nereikėjo ilgai 
laukti iki paruošimo antrųjų 
stalų.

Vakarienė buvo kalakutienos 
ir dešrų su visais reikalingais 
priedais ir skaniai pagaminta. 
Tai pasekme gaspadinių su jų 
talkininkais didžio dviejų 
nu darbo.

Gaspadinės Dirbo:
Josephine Augutiene 
Ona Depsienė 
Anelė Kanopa 
Ona Malinauskienė 
Mary Zeakas 
Olga Reinhardt 
Marcelė Jakštiene 
Joms taikino:
Jurgis Waresonas 
Mary Gražienė 
V. Baltrušaitis 
Alekas Velička.
Greitą ir gerą patarnavimą 

svečiams suteikė būrys jauni
mo, daugiausia aidiečiai, kaip 
visuomet, taip ir šį kartą pa
dirbėję veiteriais-veiterkomis.

VEITERIA1-VEITERKOS: 
John Prankaitis 
George Taylor .
Leon Geisler 
A. Purvėnus 
Paul Venta 
Henri Orlowski 
Eddie Graunas 
Judžentas’ 
Tony Navikas

I Chas Yuknis

die-

Tolimi Laisves Svečiai
Juozas Kunca iš New Haven, 

Conn., Laisvės suvažiavime at
stovavo ALDLD 32-rą kuopą. 
Dalyvavo bankiete po suvažia
vimo. Pirmadienio rytą su Ignu 
Sutkum aplankė Laisvės įstai
gą, paaukojo dienraščiui $2.

Matydamas, kaip ankšta 'mū
sų spaustuvės patalpa, drg. 
Kunca pareiškė, jog ir jis stoja, 
kad greit įsigytume ’naują na
mą.

na bešališkai. Jis yra geras 
mokytojas. Jis mokina vaikus, 
kad jie taptų gori lietuviai ir 
gori Amerikos piliečiai.

Klasės yra laikomos pirma
dieniais (Mondays), septintą 
vai. ir šeštadieniais (Satur
days) 2 vai. Klasės tęsiasi dvi 
valandas. Jeigu jūsų boisas ar 
mergaitė norėtų įstoti," tai ne- 
sisarmatykit jų atvesti į mo
kyklą.

Mrs. Glenda Gumbs, 24 me
tų, negrė, susilaukė kūdikio, 
jos 5-to, autobuse. Bušo vai
ruotojas suspėjo ją davežti iki 
ligonines, bet nepaspėjo išleis
ti į ligoninę.

Mokiniu Įspūdžiai iš 
Lietuviu Kalbos Mokyklėlės 

«______
Aš mylių lankyti Lietuvių' 

kalbos mokyklėlę, nes tai 
padidina mano žinojimą apie 
lietuvių kalbą. Tai pasimoki
nama, kaip rašyti ir skaityti 
taisyklingai. Duoda man vie
tą, kur nueiti ir daro mano tė
vams malonumą, nes jie žino, 
jog aš nesu gatvėje. Duoda 
man progą susipažinti su 
draugais iš kitų Brooklyno da
lių. Aš patarčiau vaikus, kaip 
ir suaugusius, lankyti šią mo
kyklėlę, kad išmokti geriau 
lietuviu kalbos.

William Kulik, 
415 __ 36th St., 
Brooklyn 32, N. Y.

Du mėsos juodojo turgaus 
galiūnai Bronxe nuteisti už su- 
grobimą $850,000 valdinėmis 
subsidijomis.

Helena Incas
Helen Zablackas
Helen Bručas
Nellie Venta. 
Vera Bunk u s 
Valentina Venckūnaitė 
Natalia Nagulevičiūtė 
Mitzi Bovinas
Beatrice Bready
Susanna Kazokytė
Florence Kazakevich
Lillian Briedis
Eleanor Briedis
Geraldine Wilson
Mary Wilson
Nastė Buknienė
Use Merkson
Amelia Burba
Lillian Kavaliauskaite-Belte.
Jeigu kas nors iš dirbusių 

būtų likęsi nepaminėtu, patys 
dirbusieji ar pastebėjusieji pra
šomi prahešti atitaisymui. Ka
da toks būrys žmonių, tarsi bi
tės į avilį nardo į virtuvę ir iš 
virtuvės ir tarp ilgų stalų viens 
pro kitą skubėdami siaurais ta
keliais, negali suspėti akimis 
su jais visais kartu pasektu

Ir visi direktoriai buvo ant 
kojų prie visokių kitų darbų.

Pri alaus svečiams patarna
vo :

Petras Babarskas
Juozas Kairys 
Frank Varaška.
Kituose darbuose dirbo:
Antanas Balčiūnas
Vincas Čepulis 
Matas Klimas 
Jurgis Stasiukaitis 
J. Kalvaitis
Petras Grabauskas
Jurgis Kuraitis.

SMAGUS POBŪVIS
Didžiajame ballruimyje link

sniavo jaunimas, šoko. Nors 
veik visu į šokįus ėjimo laiku 
smarkiai lijo, tačiau jaunimo 
prisirinko gražaus. Nežiūrint, 
kad karas jau senokai pasibai
gė, tačiau turėjome keletą uni
formuotų ir aukštai laipsniuotų 
svečių kariškių,' reguliares ar
mijos narių. Tarp linksmo jau- 

smagu buvo ir vyres- 
polkutėje ar 
grojo

Bill Bready.

Praeitą penktadienį* pravež
ta per miestą iš Brooklyno’ 
prieplaukos į,'New RocKelle 
sandėlį $1,776,700.05 vertės 
žalio šilko, atgabento iš Japo
nijos. šilkas vežtas su didžiau
sia policijos sargyba, tikrai 
karališkai.

Kompozicija apie mokyklą
Apie dešimts savaičių atgal 

Brooklyne susitvėrė mokykla. 
Juozas Byronas yra mokytoju. 
Jis mokina vaikus ir didelius 
žmones, kaip kalbėti ir rašyti 
lietuviškai. Rašyti, kalbėti ir1 
šnekėti—ne viskas, ką jis mo
kina mus. Jis mokina apie 
daiktų ir žmonių vardus ir 
įvardžius—jis, ji. Mokytojas 
sako: “aš padarysiu tave eks
portu ant žodžio vaikas.” Ir 
jis mėgina padaryti mus eks
pertais. Aš sakau mėgina dėl 
to, kad ne visi mokiniai klau
so. Aš buvau vienas tokių, ku
ris neklausė.

Su visais mokytojas apsici-

Policija pradėjo kampaniją 
bausti tėvus, kurių vaikai pra
sikalsta dėl neprižiūrėjimo. 
New Yorke areštuota Mrs. Ri
vera, kurios sūnus, 14-kos me
tų, šiaip sau šaudydamas, pa
šovęs tris asmenis.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po: 

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

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

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

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

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

APDRAUSTAS
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO
i Sovietų Sąjungą 

•r visas kitas šalis, taigi ir į 
Lenki j ą, Čechoslovakiją, 
Vengriją, Austriją, Vokieti

ją, Frau ei ją, Rumuniją.
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS

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

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.
Tail) 34th ir 35th Streets

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

Pėter Kapiakas

Peter 
KAPISKAS
BAR.& GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.* « *

Pas Joną ir Elzbietą Grubius, 
Laisvės kaimynus, ir pas duk
terį Helen, gyvenančią New 
Yorke, viešėjo Laisvės skaity
toja Katrina šiomis ir jos duk
tė Violet iš Hazleton, Pa. Ta 
proga viešnios su Helen ir Gru
biais atvyko ir į Laisvės bankie- 
tą.

Iš Stamford, Conn., buvo at
vykusi Anna Philipse ir jos sū
nus Antanas.

Bankiete buvo pasilikę ir di
džiuma iš toliau atvykusių sve
čių šėrininkų. Rep.

Pavidis Tel. EVergreen 4-8174šokiams 
Orkestrą.

Sausio 22 įvyko kriaučių 
54-to skyriaus susirinkimas, ne 
labai skaitlingas. Buvo labai 
šaltas oras. Prie to, kriaučiams 
jau buvo iš kalno žinoma, kad 
šis ’susirinkimas bus daugiau 
politiniais klausimais vedamas, 
o kriaučiams ir kriaučiuvie- 
nėms jau nubodo tos politikos 
ir pinigu mėtymas įkyrėjo iki 
gyvo kaulo. Sako, tegu pasi
ima tuos visus pinigus vienu 
kartu ir bus atliktas kriukis.

Kaip tikėta, taip ir buvo* jų buvo
Laiškas nuo b’endro socialistų-1 pensiją. — Red.), tad aš da- 
klerikahi-tautininkų komiteto bar užimtas, su tūlais važinė- 
siūlė nupirkti 100 tikietų po P<> lietuviškas kriaučių dirb
si. Laiškas priimtas ir tikie-’ tuves ir bandome sukolektuoti

tam tikrą sumą pinigų, gyrė-
• <i delegatas. Jis įvardino tū
lus kontraktorius, kurie jau 
davę po keletą šimtų dolerių, 
o tūlus biskį apibarė, neran
giais pavadino.

Delegatas dar prisiminė apie 
porą organizacijos dalykų, 
kaip kriaučiai reikalavo dau
giau pinigų už plonas sermė
gas, tuos “begadins.” Tas vis
kas pasiliko po senovei, dau
giau pinigų gauti nėra vilties. 
Ir prisiminė apie senatvės 
pensiją, kad suląukę 65 metų 
kriaučiai 
pensijęs.

: kriaučius 
jaunuolių

1 darbų. Patartina jaunuoliams, 
i norintiems išmokti amato, ma- 
‘ Lyti lietuvių 54-to skyriaus de- 
į legatą.

Reikia pasakyti, — šis su
sirinkimas buvo grynai politi
nis. Kriaučius sėdėdamas ta
me susirinkime jauteisi, kad 
sėdi ne savo organizacijos su
sirinkime. Argi mes neturime 
reikalų ? '

Mes lietuviškų dirbtuvių tu
rime 13-ką. Visos kitos, sako
ma, gauna mokėti overkotų 
praisv (kainą) už begadins. O 
mūsų 4 dirbtuvės visada pil
nai dirba tuos begadins ir, jo
kio cento mokesties pakėlime 
negauna. Ar negalima buvo 
šiame susirinkime pasikalbėti 
ir išrinkti koks komitetas iš 
tų 4 dirbtuvių ir daryti koks 
spaudimas? Nieko panašaus 
nei nebandyta daryti.

tai nupirkti. Antras laiškas 
nuo tautininkų arba nuo sme- 
tonininkų su 15 tikietų, taip 
gi Lietuvos vardan prašyte 
prašo nupirkti. Bet vargšai ne
laimėjo ir gavo nuo socialistų 
ba/ti. Socialistai sako, mūs lo- 
kalo 54-to pildomoji taryba 
nutarė neeikvoti pinigų jokia: 
politinei partijai.-o jūs čia rei
kalaujate nupirkti tikietus. 1; 
nepirko tikietų.

Suaugę vyrai socialistai, r 
veda vaikišką politiką. Ką at
stovauja tas bendras jūsų ko
mitetas? Ar jūs esate kokią 
pašalpinė organizacija? Ar 
jūs atstovaujate kokią nors 
valstybę ar valstybėle? Nieko 
panašaus Toi’ pati nolit’n" ir 
smeton’nė naktim. kokia atsi-' 

tautin^ka1*. Bet jūs esa
te pildomojnip tarvboie di
džiumoje. lūs nusitarėte nas?- 
Įmti pininru kū>k nnrifa »r ta

iš unijos gali gauti 
Prisiminė, kad pas 
yra pageidaujama 
mokintis rankinių

visą

nimo
niems apsisukti 
valce.
Radio

Viršutinė salė
buvo pilna vaišingų ir 
gų svečių.

žodžiu, turėjome šaunų pa- 
žmonį. Už jį Laisvės štabas ir 
direktoriai yra dėkingi visiems 
dirbusiems tos skaitlingos pub- 
likos sukvietime, ją pavaišinti- 
aptarnauti, taipgi visiefhs atsi
lankiusiems. Laisves Rep.

New York o Hall of Records 
bildinge buvo iškilęs gaisras 
praeitą penktadienį, bet jokie 
dokumentai nesugadinti. Gais- 
ragesiai darbavosi ištisą va
landą. Ugnis, menama, prasi
dėjusi sumestose šiukšlėse ven- | 
tiliatoriaus dugne ir per ven- 

' tiliatorių staiga iššovė 10-ties 
n ėdu ugnies stulpas virš 7 
aukštų bildingo.

vakarą 
dainin-

PARSIDUODA NAMAS 
949 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
G šeimų namas, 2 apartmentai tušti. 

Didelė krautuvei patalpa, nėra lease. ?6500. 
ŠAUKITE PRIEŠ 5 P. M.

STAGG 2-2318
(28)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

„ TeI.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
I • »

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI*

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
‘ PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

z

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENA IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

^82 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

1o 8V.<urink’mn *00
| doleriu. Dabar. šiam° susirin

kime ion dol. Tad nežiūrint, 
kad anie smetonininkai su ju
mis smetonininkais ir ne vis
kame sutinka, jūs abieji esate 
vienodi. Turint šiek tiek logi
kos ir teisybės, jeigy nevarto- 
tumet hitlerinės taktikos, bū
tumėt davę pinigų abiejiems 
arba nedavę nei vieniems.

Kas liečia lokalo turtą, bus 
taip: kada pasibaigs melžia
moji karvutė, tada gersime 
juodą kavutę.

Trečias laiškas buvo nuo 
Martino Liuterio Draugijos su 
40 tikietų parengimui, kuris 
įvyks ne už ilgo. Visi nupirk
ta.

ir jų neiššersi. 
visi jie yra fašis- 
visi yra buvę po- 
nedirbę ir jie ne
dirbti. Paprasti 
nebėgo, o jeigu

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais /Uždaryta

Valandos:

TON Y’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

B ULOVA!

DEAN f
U Hweli j . . $2475

0^4

1 PI

M

>

tol •

u

1^3 r- ■1 -lį

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

tiems tūkstančiams bėglių ne- 
prikolektuosi 
Gal būt ne 
tai, bet jie 
nais, darbo 
nori darbo 
darbininkai
buvo vokiečių išvaryti, jie su
grįžo į Lietuvą ir ten gyvena. 
Pabėgo tik prasikaltėliai savo 
broliams ir seserims ir pabėgo 
ponai.

Vietoje rūpintis ponais bėg
liais, mes daugiau žiūrėkime 
kriaučių likimo, o bėgliai te
gu eina sau duoną pelnytis 
dirbtuvėje, tai bėglys irgi ga
li užsidirbti. Pradėjus jiems 
kolektuofi po kontraktorių 
dirbtuves, įvyksta keblumų. 
Vienam taip įvyko ir daugiau

Jonas pasakojo, kad bėglių negali pasirodyti pas kriau- 
esą 80 tūkstančių. Daleiskim, 
kad jų tiek yra. Tačiau, Jonai,

eius.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y 
releph<»ni/,WVergr«en 4-857H

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y ,

VVM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn. N. Y
Tel KVergreen 4-8054

MIKĖ LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N, Y.

Tei. CVergreen 4-8005

CAMBRIDGE 
rMt . . . 1297a ’

PATRICIA
ITiewdt . . , 12475 g

ttATMCf

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Vol c»T. c-217*. Aru Atdara Vakamta.

J. Stakvilevičius.




