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jams. Tai matydami, argi, ka
pitalistai nesipriešins ąlgų pa
kėlimui? Jie žino, kad pusė 
darbininkų kovos, .o kita bus 
vedama prieš tą kovą.

Sausio 25 dieną

galės tarpininkauti. Ketina
ma atšaukti dar 10,000 a- 
merikonu kareiviu iš Chi- 
nijos, paliekant viso tik a- 
pie 2,000.

(Amerikonų Komitetas 
dėl Demokratinės Politikos 
Tolimiesiems Rytams sako, 
Amerika davė 4 bilionus do
lerių Chiang Kai-sheko ka-

London, saus. 29. — Ang
lijos valdžia laukia premje
ro Stalino pasiūlymo daryti 
generalę karinio apsigyni
mo sutartį tarp Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos. Anglų 
valdžios atstovas sakė, to
kia sutartis galima Jungt. 
Tautų nuostatais. ,

pašalpų iš tarptautinės UN- 
RRA organizacijos. Galop 
UNRRA patyrė, kad Chini- 
jos valdovai pardavinėja 
UNRRA atsiųstus reikme
nis if pasilaiko sau pinigus, 
o ko jie parduųti nepaspė- 
ja, tai pūdo sandėliuose ir 
net atvirame ore uostuose.

Washington. — Republi 
konų vadas senatorius Van 
denherg pasakojo, kad Len 
kijos rinkimai buvę netei 
singi, ir ragino už tai “im 
į nagą” Lenkijos valdžią.Juo arčiau s^eki Amerikos 

darbo unijų reikalus, tuo aiš
kiau supranti jų didžiąją ne
laimę. štai CIO pradėjo vajų 
už algų pakėlimą. Jų ekono
mistai puikiai įrodė, kad ka
pitalistai gali pakelti darbinin
kams algas 25 nuošimčiais be 
jokio pakėlimo kainų.

Bet išeiąa Amerikos Darbo 
. Federacija ir pasmerkia kaip 
• vajų už didesrtes algas, taip 

CIO ekonomistų teoriją. Tai 
aiškuš pataįkavimas samdyto-

- London. — Anglijoj slap
stosi apie 20 tūkstančių vy
rų, pabėgusių iš anglų ar
mijos. Jie gyvena iš nuola
tiniu užpuolimų ir plėšimų. 
Tie bėgliai plėšikai daugiau
siai apsiginklavę amerikonų 
paliktais kariniais revolve
riais.

Washington. — Republi 
konai reikalauja varžyti u 
nijas kaip “trustus.”

kad ypač Angli- 
gerinsis prie 

Bandysią 
atplėšti” nuo komūnistų. 

kad jiems 
kitą tokį 

Mikolaiči-

Lake Success, N. Y. — 
Technikinis Jungtinių Tau
tų komitetas dauguma bal
sų patarė skirti 583 milio- 
nus dolerių vertės drabužių, 
maišto ir kitiį reikmenų še
šioms tautoms per metus. 
Sovietų atstovas sake, jog 
komitetas skirsto pašalpas

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas A. L. 
Miller tvirtino, kad “milio- 
nas” svetimšalių per metus 
atvykstą į Jungtines Val
stijas, kai kurie viešai, su 
leidimais, o kiti slaptai. Jis 
reikalavo, kad kongresas iš- 
tir|įų*visą ateivių plaukimą 
i šia šąli.

Atlanta, Ga. — Georgijos 
valstijos seimelio atstovų 
rūmas 133 balsais prieš 62 
užgyrė neva guber, Herma
no Talmadge’aus pasiūlymą 
uždraust negrams balsuot 
renkamųjų valdininkų no
minacijose. O nominuoti 
kandidatą į valdvietę Geor-

Jeruzalė. — Irgun 
Leumi žydai teroristai 
paleido ir angla bankininką 
H. L Collinsą,' buvusį armi
jos majorą, pagrobtą pra
eitą sekmadienį. Kiek pir
miau jie paliuosavo “kidna- 
pintą” anglą teisėją Ralphą 
Windhama. Jiedu paleisti 
todėl, kad anglai praeitą 
antradienį nepakorė terori
stą Dovą Gruųerį, kaip kad 
buvo jį nusmerkę. Grune- 
ris dabar duoda apeliaciją.

BEVINO ŠIRDIS 
ŠLUBUOJA 

«*•

London. — Stapčioja 
dis Ernesto Bevino 
ninio 
jis yra nuolatinėje gydyto
jų priežiūroje. Bevinas turi 
ir peraukštą kraujo spaudi
mą. (Vieną priežastis, tai 
kad jis labai nutukęs.)

Dentistai dėl to sukėlė 
trukšmą ir pasiuntė Wash- 
ingtonui protestą prieš ap
gaudinėjimą. Didelis skai
čiuj dentistų veteranų ne
gauna būtinųjų įrankiu? to
dėl jie priversti kitų darbų 
ieškoti.

gijoj ir kitose pietinėje 
valstijose reiškia jį išrinkti.

Georgijoj yra 2 milionai 
baltųjų ir 1 milionas negrų 
piliečių. Seimelis atima vi
siems jiems rinkikų balsą 
tik dėl jų odos spalvos. Šis 
tarimas perduotas valstijos 
senatui, kur kukluksai taip
gi vyrauja.

sir- 
užsie- 

Anglijos ministro, ir

Kalbama 
jos “darbiečiai 
Lenkijos socialistą 
juos 
Bet nesinori tikėti, 
pavyktu susirasti 
durnių, kokį turėjo 
ko asmenyje.

London. —'Judamųjų Pa
veikslų Darbininkų ' Unijų 
taryba Anglijoj ragino val
džią perimt veik visą ju- 
džių gamybą į valstybės 
rankas. Tos unijos smerkia 
tarptautinį trustą, sudary
tą tarp didžiųjų Amerikos 
ir Anglijos judamųjų pa
veikslų kompanijų. Anglų 
unijos šaukia: “Apvalyt ju- 
džįų pramonę ir paliuosuot 
ją nuo smaugiančios mono
polistų rankos!”

Unijistai siūlo įsteigt ben
drą valdžios ir unijų tary
bą šiam reikalui. Pagal ta
rybos planus butų gamina
mi iudžiai ir atidaryti vals
tybiniai teatrai, kur būtų 
rodoma valstybiniai juda
mieji paveikslai.

Shanghai. Chinija, sausio 
30. — Sudužus dideliam lėk
tuvui, žuvo 25 žmonės, jų 
tarne 12 amerikonų ir kana
diečių. Tiktai vienas kūdikis 
išliko gyvas, šešiose lėktu
vų nelaimeše Chinijoj nuo 
Kalėdų užmušta jau 140 as
menų.

Washington. — Prezid. 
Trumanas kovo mėnesį 
vyks į svečius pas Meksikos 
prezidentą Migueli Alema- 
na. \

Melai XXXVII. Dienraščio XXIX

Ottawa. — Pranešamaj 
jog Kanados valdžia sava 
seime protestuos dėl to, kad 
keturių didžiųjų talkininkų 
užsieninių ministrų pava^ 
duotojų konferencija Ix)n- 
done nedavė Kanadai ly
gaus su Keturiais Didžiai
siais balso dėlei taikos su
tarties su Vokietija. Kana
dos valdovai ypač pyksta 
prieš Sovietų Sąjungą. Nes 
Sovietų užsieninio ministro 
pavaduotojas Gusevas dau
giausiai pasidarbavo, kad 
Kanada negautu tokios ly«< 
gybes. Panašios lygybės rei* 
kalavo taip pal Australija 
ir Pietų Afrikos Sąjungą—* 
kiti du anglų imperijos kra
štai ir jos advokatai.

Kanada Pyksta, kad Jai 
j Neduota Lygus Balsas 
! Su 4 Didžiaisiais

Paryžius. — Naujoji su
dėtinė Francįjds valdžia 
stengsis padaryt karinę ir 
ekonominę Santarvę su An
glija, sako vąldininkai. De
rybas dėl santarvės su An
glija pradėjo jau buvęs lai
kinasis Franci jos preziden
tas, socialistas Leonas Blu- 
mas.

merikos ambasadorius už
ginčijo šiuos pranešimus 
(Irano valdžia jau sunaiki
no tautinę Azerbaidžano sa
vivaldybę.)

Trumpu laiku, turėdami 
prieš akis gerą, prakilnu tiks
lą, mes sukėlėme. arti 80 tūks
tančių doleriu. Sukėlėme gry
nai aukomis.

ne pagal reikalą. Amerikos 
atstovas Dallas W. Dort 
taipgi. nesutiko su kai ku
riais daugumos siūlymais. \

Komiteto dauguma siūlė 
duoti $143,500,000 pSrąmos! 
Austrijai, $139,900,000 Lep- 
kijai, $106,900,000 Italijai, 
$84,300,000 Graikijai, > $68,-

Edgewater, N. J.— Atlie
kamų nuo į^tro dalykų vaR 
dyba buvo išgarsinus, kad 
čia bus pigiai parduota 
daug reikalingų įrankių 
dentistams veteranams. To
dėl ir sugužėjo 1,200 dentis
tų. Daugelis per naktį lau
kė progos nusipirkti įran
kių. Bet kuomet atėjo par
davimo laikas, tai valdyba 
pranešė, jog sulaikyta trys 
ketvirtadaliai žadėtų įran-

1 Busimaisiais trimis 
siais beveik viską kitą 
padėti į šalį ir visiems 
tis didžiojo darbo: 
dienraščiui Laisvei namą. Rei
kės geros sumos pinigu. Pini
gus reikės sukelti pagalba Na
mo Bendrovės akcijų (serų). 
Nusitarta pravesti platų trijų 
mėnesių vajų.

Tikiu, kad to vajaus planai 
bus plačiai paskelbti. Matysi
te visi ir būkite pasiruoš# pri
sidėti.

London. — Sovietų atsto
vas konferencijoje Ketūnų 
Didžiųjų užsieninių minist
rų pavaduotojų siūlė pak
viest ir Albaniją išdėstyt 
savo nuomones ir reikalavi
mus dėlei taikos sutarties 
su Vokietija. Sovietų vice
ministras Gusevas nurodė 
Albanijos nuopelnus kare 
prieš nacius ir Italijos fa
šistus. Anglijos ir Amerikos 
atstovai priešinosi Albani
jos kvietimui. Francijos už
sieninio ministro pavaduo* 
tojas svyravo ir .dvejojo.

Praėjo Laimingai.
Didžioji Problema.
Atidainuota Daina.
Kodėl “Draugas” Nepasakė

Tiesos?
Unijų Nelaimė.

Rašo A. BIMBA

Maskva. — Bekasdami 
pamatus, naujai vanden-el- 
ektros stočiai, darbininkai 
atrado senovinio milžino 
griaučius (skeletoną) ties 
Minchegauru, Sovietinėje 
Azerbaidžano Respublikoje. 
Jis buvo daugiau kaip 7 pė
dų aukščio ir palaidotas 
pirm kokių 18 šimtų metų. 
Ten pat atkasta žalvariniai 
kardai ir kiti tu laiku įran
kiai.

Mikolaičikas savo dainą jau 
baigė, atidainavo. Lenkijos 
liaudis ir pamatė, ir įsitikino, 
kad jišai šoka pagal užsienio 
muziką. Jinai jį atmetė ir pa
smerkė.

Eina gandai, kad Anglija 
ir Amerika džiaus jį ant tvo
ros. O kam 
Jo pagalba

Washington. — Senato
rius J. Wm. Fulbright sakė 
reporteriams, kad prezid. 
Trumanas siūlys 10 nuošim
čių pabrangint butų ren
das. Prezidento sekretorius 
tatai užginčijo. Pirmiau 
Trumanas sakė, “rendų 
klausimas — kongreso da
lykas.”

200,000 Jugoslavijai ir $40,- 
200,000 Vengrijai.

Komitetas šiuo tarpu nie
ko neskyrė Chinijai, “nes 
negalima patirti, kiek* ir ko 
jai reikia,” į "

Chinijos tautininkų val
džia yra gavusi $178,000,000

Maskva. — Prąvoslav'ų 
rusų bažnyčios patriarchas 
buvo pasiuntęs prašymą ge
nerolui MacĄrthurui, kad 
leistų patriarcho pasiunti
niui aplankyt pravoslavų 
bažnyčios viršininkus Ja
ponijoj. Ten rusai jau 100 
metų turi savo parapijas. 
Tos parapijos buvo vyriau
sioje dvasinėje Maskvos pa
triarcho žinyboje. MacAr- 
thuras atmetė patriarcho 
prašymą, ir pasidarbavo, 
kad būtų atsiųstas jam tin
kamas rusų vyskupas iš 
New Yorko. Sovietų spau
da smerkia tokią MacAr- 
tfiuro politiką.

Visi, kurie dalyvavom Lais
vės Bendrovės akcininkų su
važiavime, esame pilnai pa
tenkinti. Suvažiavimas buvo 
skaitlingas ir konstruktyvus.

Tik gaila, kad to laiko ma
žai tebuvo. Vienos dienos per- 
maža dėl tokio sąskridžio. Da
lyviams daug kas rūpi ir apei
na. Jie leidžia ir skaito laik
raštį. Jiems rūpi to laikraščio 
gerovė. Jie turi daug nuomo
nių. Nori jomis pasidalinti. 
Bet laiko neužtenka. . .

Aš tikiu, kad tą patį ste 
būklą mes parodysime ir šia 
me vajuje dėl Laisvės Namo.

čia neprašoma 
prašoma gerus, 
laisviečius įvesti 
gus į akcijas.

Albany',N. Y. — Šis penk
tadienis yra paskutinė die
na automobilistams gauti 
naujas numerių lenteles 
(plates) 1947 metams New 
Yorko valstijoj, šeštadienį 
jau būsią neleistina vartot 
1946 metu lenteles.

London. — Atominė Ang
lijos komisija patarė sta
tyt atominės jėgos fabriką, 
ir valdžia svarsto šį pasiū
lymą. Tas fabrikas, Raudo
damas atominę jėgą,*paga
mintų Anglijai ketvirtadali 
reikalingos elektros. Toks 
fabrikas būsiąs įrengtas 
per 3 metus.

Gandai apie Jankiu 
Armiją Irake ir, 
Turkijoje

Bagdad. — Maskvos ra
dijas ir Irano laikraščiai 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos atsiuntė savo armijos 
dalinius į Iraką ir Turkiją 
ir kad Amerika davė Iranui 
40 bombanešiu. Tie bomba- 
nešiai buvę skirti kovai 
prieš Azerbaidžano savival-

Chicago, sausio 30. —Per 
smarkius viesulus pietinėse 
ir vakarinėse valstijose žu
vo bent 15 žmon.—daugiau
sia Arkansase, Missouri, 
Alabamoj ir lowoj. Viesu
lai, be to, suardė daug na
mu ir sužeidė šimtus žmo
nių.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmo nariai, repub- 
likonai ir demokratai, nuta
rė 373 balsais prieš 35 pa
laikyti tuos pačius taksus, 
kaip iki šiol, vadinamiems 
nrabandos dalykams. O pra
bangos dalykais laikoma 
kailiai, auksiniai ir kiti 
brangūs papuošalai, alkoho
lis, veidų gražvjai mote- 

‘siutkeisiai” (lagami- 
kabaretai, rankiniai 

krepšeliai, elektros dr radi
jo lemputės, telegramos, į- 
vairūs sporto reikmenys, 
na, ir vartojamas kūdikiam 
tepti aliejus.

1 ORAS. — Būsią lietaus 
ir šalčiau.

Po Japonijos sumušimo, 
Amerika išlavino ir apgink
lavo 40 divizijų Chiang 
Kai-sheko chinų tautininkų 
armijos karui prieš chinų 
komunistus, kaip , tvirtina 
Amerikonų Komitetas dėlei 
Demokratinės Politikos To
limuose Rytuose. O karui 
prieš japonus buvo apgink
luota tiktai 20 Chiango di
vizijų.

Jungtinių Valstijų kariš
kiai trokais, lėktuvais ir 
laivais pergabeno 13 Chi
ang Kai-sheko armijų į ka
ro frontus prieš chinų ko
munistus.

Madrid. — Pranešama, 
kad Ispanijos diktatorius 
Franko nutaręs ištraukt 
250,000 Savo armijos iš 
šiaurinio ruožto, kuris ru- 
bežiuojasi su Francija. 
Franko norįs pašvelnint 
Frakcijos skundus Jungti
nėms Tautoms prieš Ispani
jos fašizmą kaip pavojų tai-

klerikalų 
Draugas skelbia, kad Chica- 
goje kalbėsiąs orakulas dr., 
Pranas Padalskis. Tai esąs di
delis ir garsus žmogus, “buvęs 
Vilniaus ir Kauno universite
tų profesorius.” Dabar jis ba
ladojasi Amerikoje.

Kodėl jis nebemokina tuose 
universitetuose? Koki vėjai jį 
šičia atpūtė?

Draugas tyli, bijo pasakyti 
tiesą, nes toji tiesa yra Pa- ■ 
dalskiui ir kitiems be galo • 
karti. . '

Tiesa yra tokia, kad dr. Par 
dalskis buvd hitlerininkų val
džioje ir padėjo vokiškiems 
žmogėdroms naikinti Lietuvą. 
Draugas nepasako, kad dr. 
Padalskis buvo tarėjo Jurgu- 
čio pagelbininku. Šuniškai ir 
ištikimai jisai ėjo 
liškas pareigas. ,

Ar dabar aišku, 
Padalskis bė&o su 
Lietuvos ir kodėl dabar jis su 
siriesdąmas Lietuvą niekina i 
šmeižia ?

Kongresmanai Re
mia Semis Taksus 

' Prabangos Daiktam

Chiangas Gavęs 4 Bilionus Dol. 
Karui prieš Chinų Komunistus
Washington. — Valstybės i 

departmentas pranpšė, jog: 
Amerika jau pasitraukė iš. 
tarpininkystės, kur genero- i 
las Geo. Marshall mėginoj 
sutaikyti Chiang Kai-sheko 
tautininkus su chinais ko
munistais ir baigti karą 
tarp jų. Tačiau Amerikos! 
ambasadorius Chinijoj dar rui prieš komunistus.)
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Amerikos Liberalai
Iki Franklin D. Rooseveltas buvo gyvas, aplink jį 

grupavosi Amerikos liberalai. Vieni jų Roosevelto politi
ką rėmė nuoširdžiai, kiti rėmė “tik dėl viso ko”, o treti, 
jeigu ir nerėmė jos, tai nedrįso prieš Rooseveltą išstoti, 
—tylėjo sukandę dantis.

Rooseveltui mirus, .tarp liberalų prasidėjo bruzdėji
mas.

Praeitieji kongresiniai rinkimai, iš kurių laimėtojais 
išėjo republikonai, dar labiau sukrėtė tūlus liberalus. 
Padorūs, pažangūs, toliau savo nosies numatą liberalai 
sako: turime organizuotis, veikti išvien su orgąnizuotu 
darbininkų judėjimu ir bendrai su visa pažangiąja Ame
rikos visuomene, kad galėtume laimėti 1948 metų, rinki
muose. Šiai srovei daugiau pritaria Henry A. Wallace, 
buvęs komercijos sekretorius, o šiuo metu “New Repub
lic” savaitraščio redaktorius.

Kiti, dešinieji liberalai sako: organizuokimės, bet 
kovodami, kovokime “komunizmą ir fašizmą”. Jau tik 
vienas pasakymas, kad jie turį kovoti “komunizmą” pa
stato šios rūšies liberalus į pavojingą padėtį. Juk kovo
jimas “komunizmo” reiškia nieką daugiau, kaip hitleriz- 
mą, nepaisant, kas bandytų tai užginčyti.

Konkrečiai, liberaluose padėtis šiandien yra tokia:
Pažangesnieji liberalai neseniai suorganizavo Prog

ressive Citizens of America. Čion įeina pats veikliausias 
ir sveikiausias elementas, kuris vaidino svarbų vaidme
nį Roosevelto išrinkime prezidento vietai. Šioje organi
zacijoje susiras vietos kiekvienas asmuo, kuriam rūpi 
kova už šviesesnę Amerikos liaudies ateitį. Progressive 
Citizens of America žada veikti išvien su darbo unijo
mis, su visa pažangiąja Amerikos visuomene. Hepry A.

* Wallace šiai organizacijai nepriklauso, tačiau jis jai pri
taria.

Tuojau po to, kai ši organizacija susiorganizavo, su- 
Vyko Washingtonan kiti “liberalai” ir jie suorganizavo 
Americans for Democratic Action organizaciją. Ši orga
nizacija nusitarė nepriimti į savo eiles nei vieno asmens, 
kuris turėtų “komunistinių palinkimų.” Kiekvienas as
muo, norįs įstot į šią organizaciją, bus perleistas per 
tirštą koštuvą, žiūrint, ar jis neturi kokių nors “komunis
tinių bacilų”, kuriomis būtų galima užkrėsti “nesuteptus, 
gryno plauko demokratus.”

Galima suprasti, prie kokių pasėkų organizacija pri
ves toks “budėjimas.” • ’’’

Deja, šios rūšies liberalams pavyko pasigauti į savo 
bučių senę Rooseveltienę ir tuo būdu jiems pavyks su
klaidinti ne vieną asmenį. Americans for Democratic 
Action jau dabar kaišioja kuolus į Progressive Citizens 
of America organizacijos ratus. Primetinėj&ma šiai or
ganizacijai komunizmas, bei broliavimasis su komuniz
mu. Pamiršta ADA vadai, kad ši politika nėra jų origi
nali, bet paimta iš Goebbelso bagažo. Pasirųdo, nors Goe- 
bbelsas jau antri metai pastipęs (nusižudė), tačiau atsi- 

, randa Amerikoje liberalų, kurie rankiojusi iš jo palikto 
bagažo hitlerinius perlus!

Dar yra trečia “liberalų” grupė — tai grupė, .kurion 
įeina visi atviri ir aršūs Tarybų Sąjungos priešai. Šion 
grupėn įeina atviri trockistai, visoki iš republikonų su
rinkti “tūzai” ir 1.1. Neseniai apie 70 tokių surankiotų iš 
visokių reakcinių patvorių asmenų pasiuntė Bevinui te
legramą, skelbiančią, kad jie, pasirašiusieji, nepritaria 

. Anglijos kairiesiems darbiečiams, • bet pritaria Bevinui, 
Churchillui, Dullesui ir kitiems, kurie ndri karo prieš 
Tarybų Sąjungą. Su šia grupe gera yra tai, kad ji atvira: 
ji neapkenčia Tarybų Sąjungos, ji kovoja socializmą, ji 
nori karo — trečiojo pasaulinio karo — prieš Tarybų Są
jungą. Tiesa, trockistiniai liberalai aiškiai to nepasako, 
bet tai nesudaro didelio skirtumo, nes kiekvienas, kuris 

. turi akis, — mato, kuris turi ausis,girdi.
Tokia šiandien padėtis yra Amerikos liberaluose. 

Žinoma, daugybė t. v. vidurinės klasės žmonių, kurie 
skaitosi liberalais, nei vienai paminėtųjų grupių nepri- 

. klauso. Bet suorganizuotos grupės sieksis čia ir ten 
darbuotis, ir neorganizuotuosius įtraukti į savo eiles.

Kaip mes jau sakėme: sveikiausia liberaluose judėji
mą sudaro Progressive Citizens of America. Jei tik jis 
parodys veiklumo, jęi tik jis mokės koordinuoti savo dar
bus su Amerikos organizuotu darbininkų judėjimu, su 
farmeriais ir visa pažangiąja Amerikos visuomene, tai 
šiam judėjimui teks suvaidinti svarbi rolė mūsų krašto 
gyvenime.

Iš kitos pusės, Amerikos darbo unijos, ypačiai CIQ, 
veikdamos politinėje srityj, privalo nepamiršti šių pro
gresyvių pajėgų ir su jomis išvien planuoti, ruoštis 1948 
pi. linkimams. O kad pasekmingai pasiruošti, tenka ju- 
cBnti dabar juo platesnės masės žmonių politiniam dar
bui; tęnka pagriežtinti kovą prieš reakcininkus J. V. 
kongrese ir visame gyvenime. Tenka įskilti daugiau ug
nies visan Amerikos liaudien kūnan, kad ji pradėtų sa
vy stoviškai galvoti ir darbuotis?

Aukos ir Sveikinimai 
Laisves B-ves Šėrininkų 

Suvažiavimui
Laike bankieto, Grand 

Paradise ^salėje, buvo susi
organizavę stalą lietuviai

lietuvių Amerikoj ir rodyti 
šviesesnę demokratinę atei
tį ir aukoja $5. Draugiškai, 
S. Meison, rašt.” '

Žitkuš, L. Valančiauskas, A. 
Pilkauskas, J. Skliutas, P. 
Butkevičius, K. Kosulis, M. 
Binkevičius, M. Sukackienė, 
D. Jelskienė, M. Kižiene, M. 
Šiupenienė, Ig. Lozuravi- 
čius, J. Keiraitis, J. Urba- 
nas, J. Senkus, J. Deksnys, 
F. Petkūnas, Jerry Paulau
skas. Viso $45.”

oupermtenueniai, Kurie pri
klauso prie U. S. E., 377 
CIO unijos, aukavo patys ir 
jų svečįai prie stalo:

K. ir V. Milinkevičiai, 
$10. C. Bready, $5. K. Krei
vėnas, $2. Po $1: J? Kru- 
min, A. Malinauskas, P. Se- 
liskas, drg. Litvinienė, dr. 
P. Gustaitis, J. Orman, drg. 
Meškėnai, S. Milevich, J. 
Rušinskas, K. Paukšas. Vi
so $27.

Ridgewood, N. Y.
Čia yra pasveikinimai nuo 

ridgewoodieciu ir jų drau-

P. Varaška, $2. Po $1:'J. 
Steponaitis, J. Kairys, F. 
Reinhardt, A. Bepirštis, F. 
černevičius, A. Gustaitis, J. 
Urbonas, P. Babarskas, P. 
Grabauskas, Julius Kalvai
tis, A. Briedis. Viso $13.

Pittstpn, Pa.
“Mes, LLD 12 kp. 

sveikiname Laisvės 
žiavimą su auka $5.

nariai 
suva- 

Auka- 
vo po $1: M. Kalauskas, S. 
Rauduvė, A. Valinčius, M. 
Pacenkienė, A. Radišaus- 
kienė. ‘ Draugiškai, A. Va
linčius, sekr.”

Philadelphia, Pa.
“Draugai ir Draugės: 

Sveikinu Laisvės suvažiavi
mą, linkėdama sėkmingiau
sio pasisekimo stiprinimui 
dienraščio ’ Laisvės. Negalė
dama dalyvauti, aš'pilnai 
užgiriu dienraščio Laisvės 
vedamą liniją. Aš esu L. da
lininkė ir pakol esu gyva 
pasiliksiu iki mirties, o kaip 
numirsiu, paaukoju savo du 
šėrus Liet. Koop. B-vei. Tai 
yra mano 
Draugiškai, 
nauskienė.”

Richmohd Hill, N. Y.
Lietuvių Literatūr. Drau

gijos 185 kp. sveikina Lais
vės dalininkų suvažiavimą, 
o kad sveikinimas nebūtų 
tik žodžiaįs, įdedame $5. V. 
Paukštys, LLD 185 kp. 
sekr.

Elizabeth, N. J.
“Sveikiname dienraščio 

Laisvės dalininkų suvažia
vimą. Tegul šviečia dien
raštis Laisvė kaip dieną 
saulė, o nakčia mėnulis. Čia 
yra auka $5. A. Skairius, 
LLD 54 kp. sekr.”

Brooklyn, N. Y.
Aido Choras sveikiria Lie

tuvių Kooperatyvės B-vės 
šėrininkų suvažiavimą, su 
auka $10. Linkime Laisvei 
gygvuot ir* dar smarkiai 
darbuotis liaudies naudai. 
Draugiškai, Evą t. Mizarie- 
nė, pirm. \ *

Cliffside, N. J.
“Mes, cliffsidiečiai sveiki

name Laisvės suvažiavimo 
dalyvius, palinkėdami jums 
sudaryti gerą programą už 
Laisvės stiprinimą ir Jos 
cirkuliacijos praplėtimą. Čia 
rąsite $50 nuo draugų, pri
sidėjusių Laisvės stiprini
mui. {

K. Steponavičius $Ž5. Po 
$10: G. ir S. Stasiukaičiai, 
ALDLD 77 kp. A. ir J. Ba- 
kūnai, $2..Po $1: F. Yučius, 
K. Derenčius, S. Ruzgis.”

Waterbury, Conh.
“LtiD 28 kp. sveikina 

Laisve^ Laisvės b-vėp dali
ninkų suvažiavimą ir linki 
suširinkusieTn^ dąlininkams 
rimtai svarstyti mūsų dien
raščio ateitį, kad galėtų pą- I'll ri Al rt e, 4-nu vaza

pageidavimas.
Marė Rama-

Elizabeth, N. J.
“Mes, elizabethiečiai svei

kiname Laisvės b-vės šėri
ninkų suvažiavimą! .

Po $5: A. Saulėnai, J. 
Zaleckas, L.D.P. Kliubas. 
Po $3: K. Pociūnas, P. Ta
ras. Po $2: Čh. Siman, G. 
Kudirka, Anna Vertelienė, 
A. Pociūnas. Po $1’: Ch. 
Ferčiuk (rusas), Frank Bo- 
rak, J. Simonaitis, J. Šal
kauskas, P. Vaičionis, A. 
Skairius, M. Barkauskienė, 
A.? Stripeika, P. Vilčinskas, 
W. Bite, J. Smulkštis, P. 
Raskauskas, K. Čiurlis, N. 
Paulauskas, P. Poškus, L. 
Sheralienė, B. Makutėnienė, 
M. Rudžionis, S. Liutkus, J. 
Wizbor, J. Usonis, P. Šiau- 
lis, A. Žalis, P. Motejušas. 
Viso $53.”

Brooklyn, N. Y.
“Sveikinu Laisvės b-vės 

dalininkų suvažiavimą ir 
pasitikiu, kad'suvažiavimas 
praves daug tinkamų ir 
naudingų tarimų, dienraš
čio gerovei. Dienraš. L. vą- 
jus 1946 m. buvo sėkmingas, 
parduota šėrų ir sukelta 
nęmaža suma pinigų. Bet 
atsižvelgiant į tokį didelį 
spaudos reikmenų brangu
mą, tai pereitas vajus ne
davė pageidaujamų vaisių, 
todėl dalininkai, sugrįžę į 
kolonijas, bandykite suras
ti būdą, kaip sukelti dau
giau finansų ir gauti naujų, 
skaitytojų. <Mano auka $5. 
Draugiškai, A. Mureika.”

Harrison-Kearny, N. J.
“Sveikiname drauges? ir 

draugus šėrininkus ir linki
me geriausių pasisekimų, 
kad padarytumėt gerus ta
rimus. Aukavo kuopa ir na
riai sekamai:

Po $5: LLD 136 kp., Ant. 
Globičius, J. Marcinkevi
čius, F. Shimkus. M. ir B. 
Butkus, $2. Po $1: J. ir S. 
Gergelis, V. ir O. Žilinskai, 
M. Žolynas, F. ir O. Bunkai, 
P. Ramoška, G. Kairis, A. 
ir M. Schvilpa, A. ir F. Jos- 
mantai. Viso ,$30.”

Maspeth, N. Y.
“Sveikiname Liet. Koop. 

Spaudos B-vės šėrininkų su
važiavimą sekamai: LDS. 
14 kp., $10. Po $2: Jurgis 
Laukaitis, Adelė Kalakaus- 
kienė, 14 kp. narys. Po $1: 
Petras Dumbliauskas, Beat
rice Schneider, Konstancija 
Karlonienė, Petras Čepas, 
Ona Kalvaitienė, Jonas Kal
vaitis. Viso $22.”

Stamford, Conn.
“Sveikiname L.K.S.B. šė- 

-rininkų suvažiavimą seka- 
nai: Po $5: Anna Philipše, 
William Deksnys, Andrew 
Grimaila. D. ir J. Burbai, 
$2. Viso $17.”

Worcester, Mass.
“Sveikiname Laisvės B- 

vės šėrininkų suvažiavimą, 
linkėdami ir aht toliau lai
kytis tos pačios linijos kaip 
ir praeityje. Mūsų many
mu, Laisvė išlaikė darbinin
kiškos dvasios liniją iki šio- 
liąi ir linkim to paties atei- 
tyją. Delegatas huo LLD 11 
kp, J. J. Bakšys. Aukos 
draugų sekamai:

Po $5: LLD 155 kp., B. 
ir k. Po $2: J,. Raulušaitis, 
J. Ješkevičius, N'. Balčiū
nienė, Ą. Vįlčiauskas, J. J. 
Bakšys. Po /$1; P. Sadaus
kas, J. M. Lukas, S. Jenulįs, 
J. Norvaiša, D. J. Jusius, J. 
Kanapkis, Mizara

... ------ ----------------

Sveikinam Laisvės Ben

VISOKĮ “AUKŠTI TITU
LAI” — ŠIUKŠLYNANI

Vengrijos parlamentas 
priėmė įstatymą, sulyg ku
riuo visoki “aukšti titulai”, 
ligi šiol naudojami toje ša
lyje, bus pasiųsti šiukšly
nam Vengrija yra respubli
ka , ii siekiasi būti demok-

ninku judėjimą neapykantos 
klanuose.

“Minneapoly-St. Paul ini
ciatyvą padarė gelžkeliėčiai. 
Jie pakvietė ADF ir CIO 
sudaryti bendro veikimo ko
mitetą. Pakvietimas tuoj bu
vo priimtas.

“Kas link Chicagos, tai jos
drovės suvažiavimą ir dele
gatus. Velinam geros iš
tvermės ir gerus nutari
mus padaryti ateičiai. Lai 
gyvuoja Laisvė. Čia randa
te $10. Aleksapdras Velič
ka ir šeima.”

Great Neck, N. Y.
“Mes/ greatneckiečiai, 

šiuomi sveikiname Laisvės 
b-vės šėrininkų suvažiavi
mą, linkėdami daug pasise
kimo Laisvės labui, aptarti 
ir pravesti gyveniman dau
giau apšvietos ir tvirtybės 
darbo žmonių vienijimui. 
Tam tikslui aukojame 
kančiai:

se-
Po $5: LLD 72 

kp., D. C. Kasmauskai, F. 
Marcinkevičiai. P. Beeis, $2. 
Po $1: F. B. Lideikis, M. 
Adomonis, F. Klaston, A. 
Simokaitis, A. Lideikienė,' 
A. Grigaliūnienė, J. Kup
činskas, Mrs. J. Laužadis. Ar’ „ ” •

Philadelphia, Pa.
Sekančios organizacijos ir 

pavieniai sveikina Lietuv. 
Koop. Spaudos B-vės šėri
ninkų suvažiavimą:

Veikiantis Komitetas $10. 
Po $5: LDS 5 kp'. ir LLD 
10. Pavieniai — A. Galkus, 
$5. Drg. Bakšys, $2. Po $1: 
Kazys. Stankūnas, Juozas 
Gružauskas, Kazys Vasi
liauskas, Nelė Griciūnienė, 
Jonas Masionis, Marijona 
Vogonienė. Kazys Šedis, 
50c. Viso $33.50.

Maspeth, N. Y.
“Sveikinam dienraštį Lai-/ 

svę ir šį suvažiavimą, taip
gi linkime, kad dienraštis 
Laisvė ilgai gyvuotų ir ant 
toliau vestų lietuvius darbi
ninkus teisingu keliu. Čia 
randate $25, suaukoti seka
mai: Po $10: Juozas ir Ste
fanija Cedroųai, Brooklyn, 
N. Y., Jonas ir Anastazija 
Kauliniai, Maspeth, N. Y. 
Juozas ir Eva Greviškiai, 
Hicksville, L. L, $5. •

Philadelphia, Pa.,
“Negalėdami dalyvauti 

šiame svarbiame L. suva
žiavime, mes tegalime tik 
pasveikinti, palinkėti pra
vesti sėkmingus tarimus 
sustiprinimui mūsų dienra
ščio Laisvės. Prie šio pa
sveikinimo siunčiame ir 
auką $10. Juozas ir Emilija 
Bendoravičiai.”

ratine respublika, tuo būdu 
netinka ten naudoti tokius 
titulus, kaip grafai, kuni
gaikščiai, kunigaikštienės, 
ir t. t., ir t. t. “Ekscelenci
ja” pasiliks tik diplomati
niuose reikaluose, o šiaip, 
— teismuose ir kitur —ir- 
“ekscelencija” eis velniop. 
Pasiliks tiktai piliečiui, ku
rie lygiai atsakys prieš kra
što įstatymus.

Tai nepatinka “aukšto
sioms asaboms.” Žinių a- 
gentūra ONA skelbia, kad 
viena “žymi” poniutė pa
reikalavo, tkad mirusio jos 
vyro antkapy j, ties jo var
du, būtų įbrėžtas žodis 
“ekscelencija”, — mat, jos 
vyras buvo aukštas valdi
ninkas, kai Vengriją valdė 
naciai, — bet skulptorius 
atsisakė tai padaryti: jis 
paliko tik mirusiojo vardą, 
pavardę ir metus, kuriais 
jis gimė ir mirė. Dabar to
ji poniutė nervinasi. Kaip 
tai galimas dalykas, kad jos 
vyro lavonas nebus “eksce
lencija” !

DĖL BENDROS KOVOS 
Už BENDRUOSIUS 
REIKALUS

Dienraštis Vilnis rašo:
-“Chicagos darbininkija pa

darė gerą pradžią ir davė la
bai gerą pavyzdį bendro vei
kimo. Chicagiečius pasekė 
Minneapolio-St. 
ninki ja.

“Tų miestų 
racija, CIO ir

Paul darbi-

Darbo Fede- 
gelžkeliečių 

brolijos sudarys bendrą fron
tą kovoje prieš savo bendrus 
priešus openšaperius, prieš 
darbo unijų nevydonus, pa- 
gatavus paskandinti darbi-

Waterbury, Conn.
Po $5: A. Tautkus, Brook

lyn, N. Y. (per-A. Stripei
ka), G. & K. Žukauskai, 
Union, N. J., Frank ir Vera 
Budroniai, Maspeth, N. Y., 
J. E. Gužas, B’klyn, N. Y.,
K. Matiejūnienė, Fair 
Lawn, N. J., V. ir O. Čepu-

Seka aukos nuo pavienių 
asmenų ir organizacijų:

LDS 3 Apskrities, Lin
den,. N. J., $25.

LLD<?84 kp., Paterson, N.

Danilevičiai, B’klyn, N. Y., 
ir Tuckahoe, N. Y., K. ir I. 
Broliai Karlonai, Maspeth 
Levanai, B’klyn, N. Y., C. 
Budžinskas, Phila., Pa., M. 
Klimas, Richmond Hill, N. 
Y., A. Balčiūnas, B’klyn, 
N. Y., A. Skairius, Eliza
beth, Ig. Beeis, Union, N .J., 
J. ir M. Kalvaičiai, B’klyn, 
N. Y., Kazys Dzevecka, 
New York City, N. Y., Ge
orge Wareson, B’klyn, N.

LLD 81 kp., Moterų KL,

LLD 32 kp., New Haven, 
Conn., $7 (J. Kunca)/

Po $5: LLD 212 kp., Ba
yonne, N. J. (P. Janiūnas); 
ALDLD 55 kp., Brooklyn, 
N. Y.; Lietuvių Moterų 
Kliubas, Philadelphia, Pa.; 
LDS 13 kp., East New 
York, N. Y.; LDS 74 kp., 
Bridgeport, Conn.

Dr. J. ir Sofia Kaškiau- 
čiai, Newark, N. J.,, $30.87.

Po $25: Ignas Sutkus ir 
šeima, Brooklyn, N. Y., Pe
tras Kapiskas, Brooklyn,

Vincas

Kazys Nečiunskas, B’klyn, 
N. Y., F. Vaitkus, Jamaica, 
N.'Y., Kaziihieras Pužaus
kas, Woodhaven, N. Y., Juo
zas Bartašius, B’klyn, N.

Po $2: P. Dennis, Clifton, 
N. J., J. Bimba, Paterson, 
N. J., J. Pavilčiūnas, B’klyn. 
N. Y., Edward Karpavičius 
ir šeįjna, Cliffside, N. J., S. 
Griškus, B’klyn, N. Y., M. 
StakoVas, B’klyn, N. Y., 
Mrs. Višniauskienė, B’klyn, 
E. S t u p u r i e n ė, B’
klyn,- N. Y., Juozas iš 
Great Neck, N. Y„ V. Kaz-

S. ir N. Mason, Waterbu
ry, Conn.

Po $1: Jonas Balaiką, B’
klyn, N. Y., J. Baltušis 
Phila., Pa., Bevardis, K

Krunglis, Woodhaven,

Darbo Federacijos vadai nėra 
kokie radikalai. Jie palinkę 
prie konservatizmo. Bet jie 
supranta, kad jeigu darbo 
unijų priešai pralauš organi
zuoto darbo frontą vienoj 
kurioj vietoj, tai bus bėda 
ir Darbo Federacijai. Todėl 
reikia sunerti rankas ir eiti 
išvien.

“Susitarimas Minneapolio- 
St. Paul darbininkų yra gera 
pamoka tos valstijos senato
riui Ball’ui. Tegul jis per
daug neskerečioja su savo 
antiunijiniais planais! Min- 
nesotos darbininkai atsuks 
jam savo nugarą.

“Kas gera Chicagoje ir 
Minneapoly-St. Paul, tas ge
ra visur kitur — visos šalies 
plotu. Tas gera New York u i 
ir San Francisco, Detroitui ir 
Pittsburghui, Clevelandui ir 
Milwaukee.

“Darbo Federacijos nacio- 
nale vadovybė elgiasi išdavi
kiškai, sabotažuodama bend
rą veikimą. Savo begėdiškam, 
tiesiog isteriškam nusistaty
me prieš darbininkų reikalus 
Greenas, Wall, Hutchesonas 
ir kompanija nuėjo taip toli, 
kad išdrįso net užatakuoti 
CIO Nathan’o raportą, ku
riame nenuginčijamai pr^pa- 
rodoma, kad korporacijos 
gali pakelti algas, nepak^l- 
damos prekių kainų.

“Dalykas taip aiškus, aiš
kus kaip krikštolas. Bet 
Darbo -Federacijos biurokra
tai smjrkia tą raportą ir 
smerkdami jį teikia tiesiogi
nę pagalbą pelnu pritvinku
siom didžiojo biznio korpo
racijoms !
" “Darbo Federacijos eilėse 

yra padorių žmonių, kuriuos, 
vėliau ar anksčiau, išves iš 

, kantrybės Greeno ir kompa
nijos nelemta taktika.”

Anksčiau buvo paskelbta, 
kad gauta iš Norwood, 
Mass., $50 nuo LLti 9 kp. 
ir Moterų Apšvietos KL, bet 
neprįsiuntė aukotojų pavar
džių. Dabar gavome laišką 
kuris skamba sekamai:

“Norwood, Mass. — Čia 
paduodame aukavusių pa
vardes, kurie sveikina Lai
svės B-vės šėrininkų suva
žiavimą. Aukos surinktos 
bankiete, sausio 12 d., kurį 
suruošė LLD 9 kp. ir Mo-r 
terų Apšvietos Kliubas. Au
kavo: Po $5: L. Trakimavi
čius, P. Yesukėnas, P. Kru- 
lis. Po $2: N. Gribienė, Pa- 
tri jotas, M. Krasauskienė. 

.Po $1: B. F. Kubilius, G. 
Budrevičius, V. Navickas, J. 
Krasauskas, K. Astromskis, 

I J. Galgauskas, D. Valma, 
Dalmis, Lieponis, M. Kra
sauskienė, J. Grybas, J. 
Družienė, K. Valma, A. Za
ruba, V. Žilaitis, P. Batai- 
tis, M. Uždavinis, S. Dru- 
žas, J. Aleksiūnas," J. Sa
dauskas, E. Niaura, E. Ka
ralienė, J. .Pastarnak, F. 
Ivanauskas, A. Casper. 
Smulkių $2.7Q. • Draugiškai, 
I. Galgauskas.”

Sausio 26 d., laike L.K.S. 
B-vės suvažiavimo, po du 
Liet. Koop. Spaudos B-vės 
šėrus įsigijo sekami: Te
odora Bačanskienė, Phila., 
Pa., $10, Andrius Grimaila, 
Stamford, Conn., $10, Ane-

$10. C. Bready, B’klyn, N 
Y., $10, Adolf Galkus, Phi- 
la.,’ Pa., $10.

Viso aukų gauta Suvažia
vimui $1821.6& Šerų už $80.

Tariame širdingai ačiū vi
siems !

Laisves Administracija.
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A. a., Jonas Liaudanskas
(Visi šiame rašiny j su-

Rašo Simonas Janulis, 
rūpins tuojaus veltui pašta-

žymėti vardai ir pavardės vus arklius ir nuveš į Šimo- 
žmonių yra tikri ir visi nių miestuką.1’ Tik, sako, 16 
dar tebegyvena, išski- j verstų nuo Kupiškio. Para
riant porą, kurie bus pa- i šė kitą popierį priduoti Ši- 
žymėti, kad jau mirę.) : monių valsčiaus raštinei.
Lapkričio 19 d., 1946 ni.j Viskas tvarkoje. Gaunu 

Lewiston, Me., po sunkios arklius ir vežiką ir už poros 
ii’ ilgos ligos — vėžio inks- valandų jau Šimonyse. Bri
tuose — mirė Jonas Liau- jma mane gerai. Valsčiuje 
danskas, per visą savo am- randu didelį susirinkimą 
žiu kovotojas už darbo žmo- valstiečių. Viršaitis, Jonas 
niu reikalus, sulaukęs be-' šlapelis, iš Mileišių kaimo, 
veik 70 metų. Velionis Jonas 1 ypač apsidžiaugia, kad bus 
gimė 3 d. sausio, 

. Kikoniu kaime,
valsčiuje, tuo laiku Ukmer- ba lietuviškai,

• ges apskričio. Kauno rėdy-’ 
bos. Revoliuciiinis jo darbas1 
prieš caro valdžią prasidėjo i greitu laiku su žmonėmis ir 
dar gerokai prieš 1905 m.
revoliuciją. Kad aiškiau a-i pie bažnyčią ir pamokslus, o 
pibūdinti jo darbus, nors apie caro netikusią tvarką, 
trumpais ruožais, i 
paminėti tų senų laikų ko-įkėjimą mokesčių 
vas ir žmones, kurie prisi
dėjo prie to darbo ir kurių i čioje Rusijoje. Klausiu, 

. dauguma ir dabar tebegv- kur jūs tą viską žinote?
vena čia Amerikoje ir Lie- Nagi, sako: “mes gauname

gybe žmonių. Žmonės visai 
kitoniški kaip aplinkui ma
no tėvynę, Ukmergę.

tik vienas uredninkas ir 
žandaras, o pristavas (ant
stolis) gyveno už 28 verstų 
toliau — Raguvoje — ir at
važiuodavo į Kupiškį tik 
ketvirtadieniais — turgaus 
dieną. Vieną gražią dieną

ras ir valsčiaus mokyklos 
mokytojas. Žandaras jau 
nesugrįžta, bet atvažiuoja 
naujas mokytojas ir prade
da vaikus mokyti... Nemo
kina, bet daugiausia klausi
nėja vaikus, kokias knygu
tes tėvai skaito, kas dalija 
lapelius, ką žmonės kalba, 
ir 1.1. Vaikai nuo 8—12 m. 
amžiaus “učitelio” labai bijo 

reikia i apie socialistus, apie nemo- h’, jo grasinami, išpasakoja 
i . už žeme, viską, ką jie žino. Už kurio 

j apie įvykius Lenkijoj ir pa-; Buko prasideda uredninko, 
iš | o kartais net pristavo, lak-

1877 m., ■ raštininkas lietuvis. Klau- 
♦Kupiškio j sau žmones-kalbant, — kal

bėt kiekvie
ną žodį taria pabrėžtinai 
vietoje a — o. Apsipažįstu

nusistebiu. Visi kalba ne a-

stymas po kaimus su noru 
suareštuoti nekurtuos 
nes.

BALTIMORE, MD

- S . , &L *M

Senatorius Robert F. Wagner, New Yorko demokra
tas ir senatorius H. Styles Bridges N. Hampshire re- 
publikonaš, studijuoja peticijas su 500,000 parašu, rei
kalaujančiu išmesti Rilbo iš senato. Peticijas pririnko 
parašų Civiliu Teisių Kongresas ir jam talkinančios or
ganizacijos. Bilbo išvyko iš Washingtono, kaip jis sake, 
operacijai, tad sutikta atidėti svarstymą jo narystes se
nate klausimo iki jis pasveiks ir sugris j sostinę.

Darbininkių Kovingumas
J. Sekim dantų ir rankų še

petukų išdirbimo kompanijoje 
astuoni mėnesiai atgal susior
ganizavo Amerikos Darbo Fe
deracijos unija. Šitas unijos 
gyvavimo laikotarpis buvo ga
na triukšmingas.

Jau esu rašęs apie šios uni
jos veiklą ir darbininkių mo
terų atsidavimą unijiniam ju
dėjimui. Aš nebuvau matęs to- 

‘ ‘kio moterų kovingumo, kokis 
pasireiškė tarpe šių moterų.

Tveriantis unijai, Darbo Fe
deracija prisiuntė savo orga
nizatorių, J. Gillis, šis žmo
gelis tiksliai ar netiksliai nu
vedė darbininkus prie negar
bingos pabaigos. Keturi mė
nesiai atgal bosai palindo iš 
darbo tris unijos vadoves už 
sustabdymą darbo. Unija už 
paleidimą šių vadovių padavė 
prieš kompaniją skundą į ar- 
bitracijos teismą. Teisėju bu
vo Frank. Unija pasisamdė 
advokatą Tydingą dėl vedimo 
bylos.

Po trijų mėnesių bylinėji-j davimo užsienin. Pietų Ame 
mosi, teisėjas Frank išspren
dė bylą kompanijos naudai. 
Reiškia, kad tos trys unijos 
vadovės nebus priimtos į dar
bą. Advokatas Tydingas ap
kaltino Federacijos vadą Gil- 
lį pardavime darbininkų kom-

panijos naudai. Unijos advo- • 
katas agitąvo darbininkus per- ‘ 
siorganizuoti j CIO uniją. 
Sausio 23 dieną susirinkime iš 
20 dalyvavusių narių, 18 pa- , 
si rašė už CIO uniją. Trečda
lis darbininkių pametė uniją 
iš priežast/es nusivylimo Dar
bo Federacijos pardavyste. 
Jeigu sėkmingai darbininkai 
persiorganizuos, tai bus eina
ma prie sulaužymo pirmiau 
pasirašyto kontrakto.

Bet dabar jau kita bėda, 
kuri pakenkia persiorganizuo
ti į CIO uniją. Bosai paleido 
beveik visas moteris iš darbo; 
Iš 200 moterų liko tiktai apie 
35. Bosai aiškina nedarbo 
priežastį, būk valdžia paliuo- 
savus į rinką milijoną šepe
tukų, kuriuos pirmiau turėjo 
supirkus. ‘

Mašinistai ir mechanikai 
dirba visu garu. Priėmė dar 
daugiau mašinistų.

Yra statomos naujos šepe
tukų gaminimo mašinos, ne 
tik dėl savęs, bet ir dėl par

rikos ii- Sovietų Sąjungos in
žinieriai lankėsi šioje dirbtu
vėje ir apžiūrėjo visas maši
nas. Tos naujos mašinos yra 
daug spartesnės. Todėl tiki
masi, kad bus lengva jas par
duoti. J. Balsys.

pat prie turgavietės. Tik 
staiga jam kelią pastoja 3 
vyrai ir kiekvienas paleidžia 
jam po šūvį. Jis sukrinta.

Vienas iš tų vyrų pasiėmė 
jo portfelį ir visi trys ne
bėga, bet per visą turgavie
tę pereina ir nueina savais 
keliais... Pribūna urednin
kas — už kelių valandų ir 
pristavas ir ur^d/iinkai iš 
apylink. miestelių. Praside
da tyrinėjimas — tęsėsi 3 
dienas. Išklausinėta -šimtą! 
žmonių. Niekas nieko neži
no ir nematė. Ir viskas pa
sibaigė, be jokių areštų. Kas 
tie trys s vyrai buvo, aš ir 
dabar nežinau. Žinojo Jonas 
Liaudanskas ir tą sekretą 
nusinešė į kapus. Iš to “mo
kytojo” portfely rastų raš-

Tie “mokytojo” raštai ne
pasiekė žandarų pulkininko, 
bet tas uredninkas vis tik 
gavo- “nagradą”, pilnai už
sitarnauta... Už keleto sa
vaičių po užgrobimo tų raš
tų, vienų gražų sekmadie
nį, prie' tūkstant. minios, tik 
ką išėjusios iš bažnyčios, 
gavo 4 švininius medalius 
ir daugiau nebenorėjo... 
Pirm to telegrafo vielos iš 
visų pusių į Kovarską buvo 
nutrauktos — pavojaus ne
buvo — arčiausia valdžia ir 
kariuomenė buvo Ukmer
gėj, 21 verstas. Vienas iš 
šovikų dar pasakė trumpą 
prakalbėlę.

Karas su Japonija įsisiū
bavo ir vis su nepasiseki
mais caro kariuomenei. Įsi-

zmo-
Pas kupiškėnus buvo 

tokia vienybė,-kad urednin
kas Kupiškio apylinkėje ga
lėjo suareštuoti tiktai vagį, 
bet ne’ politinį prasikaltėlį, 
kuris buvo žinomas kaimui 
kaipo doras žmogus/ Joną 
Liaudanską seniai norėjo 
suareštuoti dar ne už poli
tiką, bet už tai, kad jis, kaip 
sako, “vesdavo žmones į 
Ameriką”. Ir tai buvo tei
sybė: šimtai žmonių iš Ku
piškio, Šimonių, Virbališkio 
ir Skapiškio pasiekė Ameri
ką per Joną Liaudanską, iš 
ko jau jis biskį ir prasigy
veno, bet nenustojo kovoti 
su caro valdžią.

tuyoje. Pirma nefru pradėti 
rašyti apie Liaudanską, bū-į 
tinai reikia aprašyti apie 
Kupiškio apylinkės lietu-! 
vius abelnai, kurie pagal tų ■ 
laiku buvo progresyviškiau-1 
si visoje Lietuvoje, ką pa
sakė net pats Kapsukas.

Aš pats paėjau nuo pat 
Ukmergės miesto, apie už 
70 verstų nuo Kupiškio.

Aplinkybių blaškomas, pa-1 
baigoje 1903 m. grįžtu į 
Ukmergę iš Baltgudijos, jau 
apsipažinęs su socializmo 
mokslu ir narys Baltg. so
cial - demokratų partijos. 
Žinoma, man parūpėjo su
megzti ryšius su vietiniais 
social - demokratais, ypač 
tokiame — dėlei Lietuvos— 
dideliame mieste, kaip Uk
mergė. Pasirodė, kad ten 
nieko panašaus nėra ir nie
kas neskaito jokiu laikraš
čių ir net negirdėjo apie; kunigas Pavliukas duoda 
socialistus. Mano kaime už • visiems... Įvardina man.-jis 
puses versto nuo Ukmergės' keletą kaimų, ypač pabrėž- 
ir visoje plačioje apylinkė-j damas, kad į Itkonių kaimą 
je viešpatavo amžina tam- Virbališkio valsčiaus jau 3;<jiena ateina i paštą ir gau
sumą, berastybė, prietarai.. metai kaip kunigai f._ 
Visas gyvenimas sukėsi tik į žiuoja> (Tas kaimas tai bu- 
apie bažnyčią, karčiamą iijvo tėvynė Jurgio Čiurlio, 
kasdieninius ypatiškus rei-; 
kalus. Kaimiečiai džiaugėsi 
vien tik tuo, kad Ukmergės 
bažnyčioje iškovojo- prieš 
porą metų teisę giedoti rą
žančiu lietuviškai ir klausy
ti lietuviškus pamokslus. 
Pirma to viskas buvo atlie- i 
karna lenkų kalboje, nors! 
kaimiečiai nesuprato tos , 
kalbos. Neišjudino Ukmer
gės ir apylinkės kaimiečių 
net prasidėjęs Rusijos,ka
ras su Japonija, nors iš pa

nyčios ir po nakčia randa
me prie vartų. Ot, sako, vi
sur jų pilna ir gražiai lietu
viškai atspausdinti.” Pabu
vus toliaus ir geriaus susi
pažinus, viršaitis, ganėtinai 
progresyvis žmogus, man 
pasakoja, kad čia yra daug 
socialistų. Sako, apie neku
riuos gal jau ir pats girdė
jai. Sakau, taip, aš girdžiu 
tankiai žmones kalbant apie 
kokį tai Liaudanską, Sadu- 
lą, Joną Gricių (dabar gy
vena Montreal, Canada) ir 
jau labai apie Juozą Medei- 
kį. Kaipgi, sakau, ar kuni
gai nekeikia jų? Kunigai, 
sako, tyli; negi prakeiks vi
sus. Ir pasakoja, kad yra* 
net ištisi kaimai, kur kuni
gai- jau nebevažiuoja kalė
doti ir “išrišimo” iš griekų 
neduodą, bet, sako, mūsų

St. Petersburg. Fla Rochester. N. Y
Žalingos Gembleriškos’'Šunų 

Lenktynės

Nuo mūsų miesto važiuojant 
Gandy Bulvaru į Tampą, pa
kelyje pamatai didelį pastatą, 
aukštą sieną su parašu: “St. 
Petersbusg Kennel Club, Grey
hound Racing.” Priešakyje 
piečius del pastatymo kelių 
tūkstančių auto mašinų. Įžan
ga 25 centai, ale tai meškere 
gaudymui žtivų drumstamę 
vandenyje. Įžengus už tos sie
nos. atsidaro akys ir matai vi- | draugijos. Dar kartą kviečia-

Iš Gedimino Draugystes 
Veikimo

Gedimino Draugystė turė
jo surengus pažmonj gruodžio 
31-mą, pasilikimui Naujų Met« 
tų. Gerai pavyko. Visi links
mai laiką praleido, šeši jau
nuoliai įsirašė į Gedimino 
Draugystę ir daugelis pasiža
dėjo prisirašyti. Bravo, jums, 
jauni draugai, kad supranta
te, kaip reikalinga prigulėti 
prie Rochesterio progresyvės 1 « • • 1 J 1 • V •Pirmas I ietuvoie teroris-ir P^irode’ jis buvo o-, sjflu.lV0 1V revoliucinis judė

jimas Lietuvoje teions | flcmlis vyresnis žandaras ir [ jhnas?. 0 čia dar prasidėj0 
! mobilizacija atsarginių į 
karą. Liaudanskui buvo 
daug darbo tada vesti į A- 

Rastuose jo portfely raš-imeriką nenorinčius guldyti 
1 galvą už carą. Patys atsar
giniai, vežami į karą, pa
keliui išdaužė visus mono
polius — valsčiuose drabkė 
caro paveikslus ir nei vie
nas nebuvo už tai nubaus
tas, nes kaltininkų nesuras
davo.

(Bus daugiau)

tinis aktas — Kupišky. Mo
kytojas “mokytojauja.” Pa
šte dirbo vienas rusas tele
grafistas. kuris, kaip vėliau 
sužinojau, buvo s^ekd-de- 
mokratas. Pasai telegrafis
tas pranešė gerai žinomam 
toje apylinkėje socialistui, 
kad tas “mokytojas” kas-

neva- i na daugybę paketų ir visi
iš “Žandai mskoje Upravlc- 
nije.” Ir jis pats, kartais 
net po du kartu į dieną, at
neša ' paketus ir raštus ir 
vis adresuoti ne mokyklų 
vyriausybei, bet į Kauną 

„ “žandarų valdybai.” Po to 
Kupiškį ir nuvežti į paštą i pranešimo praėjo apie pora 
valdiškus raštus ir priimu! savaičių ir “mokytojas” su 
taip pat raštus dėlei vals- i portfeliu po ranka eina į 
čiaus ir laiškus dėlei vals-1 paštą per turgavietę, kur 
kiečių. Susipažįstu su dau-1 daugybė žmonių. Paštas čia

tuo laiku universiteto stu
dento — dabar inžinieriaus 
Kaune, su kuriuo man vė
liaus teko veikti). Du kar
tu į savaitę aš važiuoju į

sarinis vėjas... Per reko
mendaciją a. a. F. Bortkevi- 
čienės draugų, per valdinin
kus gaunu popierį, kad va
žiuočiau į nežinomą man ir; 
negirdėta Šimoniu miesčiu-| 
ką, į valsčiaus raštinę, kad! 
susipažinti su darbu tenai: 
ir vėliaus užimti vietą “lai-’ 
kinai pildančio pareigas 
valsčiaus raštininko,” nes. 
buvęs ten raštininkas rusas 

‘Nikolajus Radionovas už 
poros mėnesių turėjo pasi
traukti — rezignavo, gauda
mas geresne vietą. Šiaip 
taip pasiteiravęs, nuvažiuo
ju į Kupiškį, kaip instruk
tuota, pas žemiečių viršinin
ką (zemsky načalnik) » ir i 
priduodu tą raštą. Perskai
tęs, jis labai maloniai mane 
priima, nes tas raštas buvo 
nuo jo viršininko — Ukmer
gės pavieto žemiečių virsi-: 
ninku pirmininko.' Tuojaus į 
išduoda man popierį ir sa- i 
ko: “nueik į Kupiškio vals-1 
čiaus raštinę, čia pat, v pa
duok tą raštuką ir jie pa-

Tie veteranai, CIO United Shoe Workers nariai, dė- 
kigai Šypsosi CIO Veteranų newyorkiecio biuro pastan
gomis atgavę $3,000 algos už praeitą laiką einant taip 
vadinama On-the-Job training programa. Iki šiol uni
ja panašiomis mokestimis gavo veteranams virš $80,■* 
000. Unija 'tą išsiderėjo pasitarimuose su valstijiniu 
darbo departmentu. x ,

ėmė

po mokytojas.

tuose buvo vardai jau pir
miau jo įskųstų kaipo pavo
jingų žmonių ir naujas ra
portas užpečetytas ir adre
suotas į “žandarų valdy
ba.” Tame sąraše buvo var
dai Juozo Medeikio, Jono 
Liaudansko, Sadulos, Ketu
rakio, Jono Griciaus (da,- 
bab- gyvena Montreal, Ka
nadoj; ir Laisvės skaityto
jas), Albino Petronio, Šimė
no ir 1.1. — tai buvo vardai 
jau populiariai žinomų apy
linkės revoliucionierių. Bet, 
apart tų, buvo įdėta ir var
dai 5 ūkininku, kurie nieko v f
bendro neturėjo su revoliu
cija — jie turėjo reikalą tik 
su rožančium. Dar buvo 
specialis raportas apie ne
priklausanti . jo apskričiui 
nuo Anykščiu (apie 45 vers
tai nuo Kupiškio) Justiną 
Baltušką, iš Semeniškių Kai
mo (Justinas Baltuška— 
Baltušis ilgametis “Vilnies” 
darbininkas ir dabar dar 
drūtas ir gyvas). Raporte 
sakoma apie Justini Baltuš
ką, kad jis yra “užasno 
vredny Samoderžaviju” — 
baisiai pavojingas Patval- 
dvstei. Nes žmonės apie jį 
visokius “stebuklus” pasa
koja, kaip jis daro žalą ca-V 
ro valdžiai. Taip pat buvo 
atskiras raportas, kad Ko- 
varsko uredninkas labai ge
rai darbuojasi malšinimui, 
kramolos ir prašo žandarų 
pulkininko, kad ką nors pa
veiktų policijos skyriuje, 
kad jis gautų kokią “nag
radą” ar paaukštinimą.. Ant 
popierių pasirašo ne moky
tojas/ net vyresnysis žan
daras — ' pavardę pamir
šau. Kovarske tuo laiku bu
vo uredninkas lietuvis per- 
krištas — pavardę .pamir
šau — gal kovarskieči'ai at
simena — tegul parašo. >

Cleveland, Ohio
Trys Žymios Sukaktys

Jau spaudoj, rodos, buvo 
minėta, kad Lietuvių Darb. 
Pašai pine Draugija rengia 
bankietą pagerbimui Draugi
jos pirmininko S. K. Mąžans- 
ko už ištarnavimą valdyboje 

20 metu be 
to minėtam 
d ai* dvi žy

buri as kartu

pei’ paskutinius 
pertraukos. Be 
draugui supuola 
mios sukaktys, 
manoma atžymėti, tai yra, 25
metai jo visuomeninių darbų 
ir 30 metų jo ženybinio gy
venimo. Kaip člevelandiečiam, 
taip ir plačiai visuomenei yra 
žinomas jo veikimas Įvairiose 
mūsų organizacijose, ypatin
gai Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime. Daug, daug darbo 
buvo atlikta bėgyje 25 metų, 
todėl ii* svarbų prie progos ta
tai atžymėti.

Visos šios iškilmės įvyks 
sekmadienį, vasario 2-rą d., 
White Eagle svetainėje, 8315 
Kosciuszko Avė. Pradžia 5 
vai. vakare. Rengėjai pasiruo
šę duoti atsilankiusiems pui
kiausius pietus, kurie kainuos 
tia $1 ypatai. Daugelis sako, 
jog tai neįmanoma zprie da
bartinių kainų, tačiau no taip 
mano rengėjai; Jie pareiškė, 
-jog šis parengimas rengiamas 
ne kad draugijai padaryti pel
no, bet kad patenkinti ir nenu
skriausti visus draugijos na
rius bei taip atsilankiusius 
svečius į šį gražų trijų sukak
čių atžymėjimo bankietą.

J. Žebrys.

są “monkey business.” Dide
lis stadijonas su keliais tūks- ateikite 
tanČiais sėdynių, apačioje ba-

me jaunus ir suaugusius — 
prisirašykite, nes 

mums visiems bus linksmiau,
rai ir kitokį gišeftai. Priešaky- j ]<ad mūsų draugystė auga, 
je scena, didelis apskritus šu-1 ' ★ ★ ★
nu lenktynių laukas, gal kiek 7 _
mažesnis už arklių lenktynių laimė dirbtuvėje, susižeidė de- 
lauką.

Lenktynėse dalyvauja as
tuoni dideli, įtrauktais pilvais 
šunes. Visi jie sunumeriuoti 
nuo numerio pirmo iki aštun
to. Publikos ir žiopsotojų pri
važiuoja keli tūkstančiai, na, 
ir prasideda balsios kalbos šu
nų greitumo klausimais. Pas 
visus saujos žalių bumaškų. 
Pasienyje tuzinas langučių, 
prie kurių pardavoja bilietus 
po $2 iki $6. Tai laimėjimo bi- 
liefai. Apart to, tie bilietai vi
sokios kategorijos. Sakysime, 
worcesteriete M. Mačionienė 
nusipirko bilietą už $2 ant 
šunies ar kalės numerio penk
to ir penktas numeris laimėjo 
pirmą praisą, nes tą kartą ka
lė buvo greičiausia. Tačiau ji 
laimėjo tiktai $2.40. Reiškia 
atgavo savo pinigus ir laimėjo 
40 centų. Būtų daugiau laimė
ta, jeigu būtų žinota, kokios 
kategorijos reikia pirkti bilie
tą. Na, o kiti visi šunų nume
riai pralaimėjo.

Šunys paleidžiami bėgti — 
vytis aplink tvorą dirbtiną 
zuikį, kas 20 minučių per vi
są popietį ir vakarais. Na, ir 
taip pat pasikartoja kas 20 
minutų bilietų pardavinėjimas 
per visą tokią tūkstantinę mi
nią, pasidaro milijonieriškas 
biznis, žodžiu sakant, gemble- 
rystė numerio pirmo.

Visur kur dėl drąsos parda
voja alų ir degtinę, žmonės 
labai geria, rūko ir nervuoja- 
si savo pralaimėjimais. Tokių; 
kurie džiaugtųsi laimikiu, la
bai buvo mažai. Mat, laimė
jimui pinigų dėl publikos ski
riamą, kaip ir visur, tiktai dvi
dešimtas nuošimtis. Publika 
susideda daugiausia iš darbiu 
ninku klasės, kurie atvažiavę 
iš šiaurės - North neva svei
katos pataisyti, bet pataiko į 
tokį šunų lenktynių gemble- 
rišką biznį, pralaimi šimtą ki
tą sunkiai sutaupytų pinigų, o 
priedui dar ir nervus sugadi-

Draugą G. švedą patiko ne-

j šinę ranką. Atrodo, kad turės 
ilgai pasirgti. Drg. G. Švedas 
yra Gedimino Draugystės pir
mininkas, labai geras žmogus. 
Mes, rochesterieciai labai ap
gailestaujame, kad jam tenka 
perkęsti didelius skausmus ir 
velinam kuo greičiausia pa
sveikti.

Korespondentė, L. B.

Chester, Pa.
Sausio 13 dieną mire Cassie 

Agentienė. Paliko nuliūdime sa
vo šeimyną. Palaidota švento 
Kazimiero kapinėse. Laidotuvių 
direktorium buvo Charles J. 
Ramanauskas. Labai gerai pa
tarnavo.

Cassie Agentienė' buvo Lietu
vos žmonių šelpimo komitete ir 
daug darbavosi. Apgailestauja
me tokios geros širdies moteriš
kės.

Lai jai būna amžinas poilsis.
V. Gizauskas.

AMERIKA PIRKSIANTI 
GRENLANDIJĄ

Washington. — Amerikos 
valdžia veda derybas dėlei 
milžiniškos salos Grenlan
dijos pirkimo. Tai Danijos 
sala šiaurinio žemės ašiga
lio (poliaus) srityje. Ame
rika siūlo bilioną dolerių. 
Tarp snieginių Grenlandijos 
dykumų gyvena tik saujelė 
žmonių. Bet Grenlandija 
svarbi karinė pozicija 
(prieš Sovietus).

....................................   - .......B1"* 

na, už savaitės kitos grįžta į 
šiaurę su dar daugiau paga* 
Jinta sveikata.

Aš ten praleidau 25 centus 
už įžangą ir 10' centų už Grin
džių sunką. Ir prisistebėjau, 
kaip ten žmonės tame gemble- 
rystės biznyje vargsta ir ner- 
vuojasi doleriukus prakišę.

V. J. Stankus.
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= FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA)
Parašė Petras Cvirka

(Tąsa)
— Ak, šimts žino, kas per grožis ku 

melaitės!
— O, ja, mergaitė puiki!

nėr. Ach, švenčiausia Motina!
— Ar nematėt, Juzeli... vaiko mano! 

Širdis nerami... Na, kur jis tau—geria... 
Dieve tu mano! Kad neatsitiktų kas.

CHICAGOS ŽINIOS
ALDLP Irmos Apskrities Kon

ferencijos Peržvalga iir 
Veiklos Programa 

I /
Peržvelgus mūsų Apskri

ties kuopų 1946 metais veik
lą ir žinant pasekmes, reikia 
pripažinti ftą faktą, kad iš 18- 
kos tik 10 kuopų pakilo na
rių skaičiumi. Likusios 8 kuo
pos stovi ant vietos; o yra ir 
tokių, kurios narių skaičiumi 
nupuolė.

Duoklių Iškolektavimas
Viena iš svarbiausių pareigų 

kuopų valdybų ir susirinkimų 
— tai tuojau, pradžioje metų, 
stengtis iškolektuoti iš narių 
duokles —■ palaikyti narius 
100 nuoš. geram stovyj. Be
veik visada lengviau yra iško
lektuoti duoklę iš seno nario, 
negu gauti naują.

Vajus

Kaip visada, taip, ir šiais,

Užkvietimas j Garbinga 
Parengimą

Sausio 23 dieną buvo su
šauktas Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto susirinkimas. 
Elizabetho draugai ir drauges 
daug prisidėjo tame darbe. Jie 
prisidėjo darbais ir aukomis, 
kiek kas galėjo- Būtų gerai,

kimo Komitetas . ir mezgėjų 
grupės narės, kurios bus šio 
vakarėlio surengėjos, kviečia 
visų apylinkių lietuvius daly
vauti ir kartu pasidžiaugti, 
kad mūsų broliai ir seserys 
Lietuvoje patys kraštą atstd- 
tinėja ir pradeda pasigamintt 
būtinai reikalingų gyvenimui 
daiktų. Dar yra rengiamas 
vienas siuntinys į Lietuvą ir

i’ieta. Vienas, antras, trečias prašvil
pia vežimas; ten vėl dainuojančių būrys.

—Kokią dieną puikią, panemuniečiai, 
’jums Dievas dovanojo!

— Taigi, kūmai, diena kaip — na!
Kvepia iš klebonijos ponija, o kunigė

lių veidų žydėjimas — kaip aguonėlės. O 
žąsys girgina plaunamos — plunksnų 
debesiukas po didelį kiemą plauko. Kie
mo šuliny užsigulę vyrai ir mergos iš ei
lės dalinasi vandeniu. Komunijai galvos 
pakeltos, akys užmerktos. Tik Gloria, 

’ tik Gloria, tik Sanktus, Visagalis.;. El- 
. getos ir lozoriai, nebyliai ir aklieji, — 

giesmėmis, armonikais, skambučiais 
' virkdina šventąjį Petrą, prašydami pasi

gailėt, vis už dūšias kentančias, už gimi
nes mirusius, apie baisias pragaro kan
čias, apie verdančią smalą ir velnio ap
sėstus. — Kas, pone, dabar užsiims pra
garu, kas galvą kančiomis kvaršins — 
saulė šviečia, kelias dulka, nuo alaus ir 
degtinės bonkų šokinėja kamščiai.

— Ei, ubagėli, pagrajink polką, vik
riai ! Še, dvylekis!

Limonado prisipumpus gera pasi
vaikščiot, pasidairyt mielą dieną, kaip 
laikotės, kaip sūnūs, kaip dukterys, kaip 
^rvuliai, o vasarojus? Vis giminės toli
mi, pažįstami. Vežimų ir bričkų ienos 
aukštyn iškeltos, kaip kulkosvydžių tū
tos rymo tylų ir graudų mišparų laiką.

•Arkliai ramiai kremta prapjautą šįmeti- 
nę žolę. Čia eržilas, pauostęs orą, išplė
tęs šnerves, žviūgtelėjo garsiai ant viso . 
miestų, kad net besimeldžiantieji atsigrę

žk Žg-j rinkos pusę.,
Tuojau prakiuro žmonių amaras, de

besys. Viens kitam skrybėles kelia, švar
kus rudo, rankas graibo. Pasisveikina, 
atsisveikina, užkviesdami i baliukus, į 
vardines.

— Na, Petrai, — rišime, nepalėisime!
Visos parapijos Petrų nosys raudonos. 

Įkaitę, įšilę Petrai užgeria su savo kom- 
' panijomis.

. . — Kai bus Mykolas, jau aš neužmir- 
• siu. Na, Petruli! — Sėda į karietas pa- 

valgiusieji, pasimeldžiusieji, išgėrę, už- 
: gėrę tolimi giminės, išsibučiavę, ūsais 

pasidalinę, po šimtą kartų paseilioję 
.viens kitą. Tik patys uliokai, kuriems ne
tolimas kelias, kurie neskuba dar, na
muose niekas negaišta, nesvarbu, — nu
sitveria tolimą pažįstamą. Ūžia lietuviš
kas ūkininkas, kuriam nieko netrūksta... 
— Gęra prie Mikalojaus, gera ir be Mi
kalojaus! Ei, alaus boselį!

Nors vakaras sėda, nors jau seniai nu
gulė dulkės ant laukų, sodybų, nuo brič
kų ir vežimų, išsisklaidė pėsti, tik kai
muose triūbos pabudo — aludės ir trak
tieriai pilni, kurie Petrus užgeria.
v Išbėga į rinką įkaušusių smarkuolių, 
jau kepures viens kitam nuo galvos mėty
dami, šaukdami, gimines viens kito ko-

•'p š Modami.
I — Kas tau užkliūva, laikyk snukį! J«i 
girtas, sėsk ir važiuok namo, galvijau!

— Ką, ką ką?... Aš? Aš, vadinasi, gal- 
. vijas. Tuojau gausi į marmuzą.

—Važiuok, važiuok, jei nenori per

4

Ką, ką ką?... Aš? Aš, vadinasi, gal-

■

— Joneli, tik tu neprasidėk, matai, 
priekabių ieško... Tegul sau snapuo- 

jasi. — Ach tu Dieve, Dievuliau...
•... —Tylėk, Mare! Ė, jūs ten, miesto par
šai, atsitrauki t nuo vežimo... Žemę knist, 
užgy t! O-op!

— Rupūže tu! Velnių pripūtęs... Ką, 
ką, ką, vadinasi! Kas aš tau, Širmaitis 
Kazys, ar švan...» a? Tripėduko išpera!

— Vyrai, ką jis čia:.. Kuolų vyrai !... 
Ddot, duot, duot!

... — Va-Jėzau, va-Jėzau, va...! a-a!
Vieškely seniai nutilo ratų ejardėjimas. 

Tik koks pavėlavęs vežimas su įkaitu
siais dar treška. Klausia išbėgusi į kelią 
Elzė, motina, apie Pranuką. Ar nematė 
kas, ar negirdėjo. Vienas sako — aš ma
čiau, kitas nemačiau. Trečias vežimas 
pažįstamų pravažiavo — ^manė, kad jis 
— Pranukas, gędijosi klausti.

Kaitri naktis greit, nyksta rytuose. 
Jau po vidurnakčio, ir žvaigždės, miršta. 
Takais, kur Zidorius vaikštinėjo — vaik
što jo vienmarškinė dvasia ir brauko 
bręstančias rugių varpas. » Motina ant 
slenksčio laukdama snaudžią. Papučia 
vėjas,t pasipurto ji. Taip neramu, negera. 
Greit bus diena.

(

Lekia arkliai, zovada dunda vieškeliu 
—motinos širdy atsiliepia. Ar ne sūnelis 
girtas parlekia, ar ne jis taip smarkiai 
skardo orą? Kieno taip arkliai greitai 
bėgs, kas taip drąsiai važiuos, jeigu ne 
Zidoriaus sūnus/ girtuoklis, palaidūnas! 
Girdėt kaip čiauška botagas, ir naktis 
klausosi. Motina, eik sutikt sūnaus, eik 
—iškelsi iš ratų, nurengsi, kraują nu- 
šluostysi nuo lūpų. Bet kas? — sūnus iš- 
mandrėjo, rusiškai šneka, svetima kalba 
arklius šeria: •— Stop! Kuda?! Ne vie
nas sūnelis išlipa iš ratų, svečių parsive
žė. Motin, kepk kiaušinienės, pjaustyk 
lašinius, kaisk imbriką su avietine arba
ta... Še, dvieseCeina. Bet kas... ar aš sap
nuoju, — skarelę^traukdama mąsto Elzė. 
—Sūnus mano taip blizga, taip pasirė
dęs, ar ne popieriukais laidokai jį iškai
šė! Ir anksčiau, negu motina spėjo susi
vokti, — du žandarai stovėjo visai prie 
jos šono. Jai nieko nereikėjo sakytu kaip 
žaibas mintis nusmelkė per visą, ir varg
šė atsitūpė.

Ką žandarai kalbėjo — argi tai buvo 
svarbu! Jie klausė sūnaus/ jie paėmė ją 

’ už rankų, purtė. Paskum vienas puolė į 
vidų, į virtuvę, į svirną, j klojimą. Kur 
jūsų vaikas, atiduokit vaiką!

— Gdie on, razboinik?
—Kągi jnano vaikas "padarė?—paga

liau paklausė sukaupusi visas jėgas, at
sipeikėjusi motina.

— Sibir... katorga! — atrėžė vienas.
Ne, ne, ne! Jos sūnelis to nepadarys!... 

Ne! Ir vis dėlto motinai daugiau nieko 
nebeliko daryti — pulti ant kietos žemės 
ir verkti... Sibiras... Katorga!

— Ar nesakiau, vaikeli mano, ar ne
kalbėjau... Ak, Zidoriau, į ką tavo sūnus 
išėjo. Nebeturim vaiko.

Smarki audra praūžė Petrinių naktį 
Panemunės miestelio rinkoje. Kruopių 
ir Vingelių kaimo ūkininkaičiai, šventi 
Petrai, ' susivaidijo su Pupkaimiečiais, 
kurie iš senovės vieni su kitais kerštavo, 

' galando peilius dėl kažkokių-7 vestuvių, 
del mergos. Žodis po žodžio — pastūmė 
viens kitą, keiksmą riebesnį tėškė. Kaip
gi be mūšio namo grįši, kaipgi važiuosi ‘ 
nepamokinęs, neapskaldęs viens kito. 
Kas per išgėrimas, kas per atlaidai — 
jeigu be peštynių. Lietuviai visuomet ka
ringi buvo. Krukeliu Pranas į bričką įsi
lipęs, ūselių miglą šluostydamas laužėsi: 
— Mano garr-be-bę 
siu! — šaukė jis už 
masis.

Sutraškėjo tvoros, 
akmuo ir peiliai. Paliejo vyrai kraują dėl 
riestainio, dėl kvailo žodžio, kaip senovės 

^apdainuoti didvyriai. Kruopiniai ir Vin- 
gėliniai parodys kaip iš jų juoktis. — 
Pupkaimiečiai neužsileis tripėdukų gau
jai. Tai— mušk, laikyk, pjauk!

Du papjovė, vieną plytomis sudorojo. 
Įsimaišiusiam žandarui į mūšį, norėju
siam tvarką padaryt -J- teko taip pat 
pakloti kojas. Keturi mušeikas urednin- 
kas sugavo, surakino ir kitą rytą išvežė, 
tik Zidoriaus Prano, to, ką garbę įžeidė, 
niekur pėdsako nesurado% Arkliai su su
daužytais ratais buvo užklupti toli Ka
rališkoje girioje įklydę. '

KAIP PRANAS KRUKELIS 
FRANKU KRUKU PASlDAR®

į-žeidč! Nedovano- 
ilgo peilio stverda-

prašneko grindinio

Dešimts dienų nepratusį keleivį blaš
kė ir gąsdino įjudintas okeanas. Vienuo
liktą laivo kelionės dieną ątsirado pauk
štis. Tai buvo žemės ženklas, kuris bliz
gančiu ratu teliūskavo^ suposi toli vaka
ruose. ' •

Nėr ir,

c •

(Bus daugiau)

Svarbu, kad mūsų mylihia Li-- 
teratūros Draugija augtų, bu
jotų, o ypatingai, šiais 1947 
metais^ kuomet, didblius ir 
garbingus darbus esame paši
ūrė žę :

1. Turėsime mūsų organiza
cijos nacionalį suvažiavimų, 
kuris ' nuties planus tolimes
niam veikimui:

2. Plačiai minėsime 400 
metų sukaktį nuo išleidimo 
pirmos1 lietuviškos knygos, ko 
atžymojimui mūsų Apskritis 
rengia didelį parengimą; kuris 
įvyks 23 d. vasario, Lietuvių 
Auditorijoj.

Konferencija, visapusiai ap
svarsčius vidujinius mūsų or
ganizacijos reikalus, reiškia 
pageidavimą, . kad visos kuo
pos šiais metais sustiprintų sa
vo veiklą, ir to tikslo atsieki- 
mui siūlo sekančią programą:

Pagyvinkime Susirinkimus

Iki šiol kuopų susirinkimai 
buvo nuobodūs ir apmirę, to
dėl nariai paliovė lankę juos. 
Konferencija siūlo pagyvinti 
susirinkiihus sekančiai:

Reikia pakviešti arba pa
skirti iš eiles vieną jūsų kuo
pos narį, kad jis per mėnesį 
prisirengtų su prakalba arba 
paskaita ir sekančiam, gerai 
išgarsintam, susirinkime tatai 
patiektų. Arba galima sureng
ti diskusijas iš anksto nusta
tyta tema ir kuriam noęs iš 
narių padarius jom įvadą.

Jei kurioj kuopoj nesiras- 
tų galinčių kokia nors tema 
prisirengti, tai reikia kreiptis 
prie Apskrities komiteto, o jis 
pasistengs tokių asmeitų pa
rūpinti.

Tokios apšvietos programė
lės pagyvins mūsų susirinki
mus, padaras juos patraukles
niais ir paakstins narius dau
giau skaityti knygas ir lenk
tyniuoti apšvietos srityje, o iš 
to bus naudos visam darbi
ninkų judėjimui.

Dar daugiau. Po susirinki
mų galima turėti liūosus drau
giškus pasikalbėjimus su už
kandžiais, arbata bei kava ir 
tam panašiai. Tokiuose susi
rinkimuose visi jausimės sma
giai ne vien kaip idėjos, bet 
ir kaip asmeniniai draugai.

Jei šiuos patarimus kuopos 
vykdys, galima tikėtis, kad 
mūsų kuopos pagyvės ir pa
darys gėręs pažangos.

narių gavimo prasidės, '.su 1 
diena „vasario men. ir trauk
sis iki 1 dienos gegužes men.

Konferencija page idauja, 
kad kiekviena ALDLD kuopa 
išrinktų keletą veiklesnių na
rių vajininkais. Kad tarp va
lininkų ir tarp kuopų butų 
pravesta draugiškos lenktynės 
naujų narių gavime. Lenkty
nių paakstinimui, Apskrities 
komitetas skiria vajininkams 
dovana^. Kuris vajininkas gaus 
ne mažiau kaip 5 narius, tai 
už kiekvieną narį gaus po 25c 
atlyginimo. Kuopos taipgi yra 
raginamo^ skirti tokį pat at
lyginimą iš savo iždų, tada su
sidarytų atlyginimo vajinin- 
kam po 50c už kiekvieną nau
ją narį.

Kvota
Konferencija pageidauja, 

kad kiekviena kuopa pasiskir
tų sau naujų narių kvotą — 
po vieną naują narį ant kiek
vieno 5 narių skaičiaus.

Reiškia, kuri kuopa turi 100 
narių, turi gauti 20 naujų na
rių. Mūsų Pirmoji Apskritis 
turi 1,000 narių, tai mes ’turi
me gauti šiam vajuj nemažiau 
kaip 200 naujų narių Apskri
ties ribose.

Veikimo Pagrindas— 
Programa

Kovoje prieš reakciją laiky
tis su PC A (Progressive Citi
zens of America). Platinti 
dienraščius Vilnį, Laisvę, žur
nalą šviesą, Vilnies*Kalendo- 
rių ir kitokią mūsų spaudą.

Remti Literatūros Draugijos 
Apšvietos Fondą ir knygų lei
dimo fondą. Tam tikslui ga
lima paaukoti iš kuopos iždo 
arba surengti pramogėlę ir 
skirti jos pelną.

Reikia minėti 400 metų su
kaktį nuo pirmos lietuvių kal
boj’ knygos atspausdinimo.

Reikia rengtis prie Litera
tūros Draugijos nacidnalio su
važiavimo : diskusuoti knygų 
leidimo, programą, žurnalo 
Šviesos turinį, 'narių duoklių 
pakėlimo klausimą ir delegatų 
pasiuntimo programą. Delega
tų kelionės reikalu planą pa
gamins Apskrities komitetas.

Konferencija ragina kuo
pas ir jų veikėjus rūpestingai 
šią programą pravesti.

Konferencijos 
Prezidiumas ir 
Apskr. Komitetas.

SHENANDOAH, PA

PUIKUS BALIUS
' • ' , ■ t ♦

Rengia L.D.S. 34 Kuopa

Įvyks šeštadienį

Vasario 15 February 
MainieriŲ Salėje 

Kampas Main ir Oak Sts.

WALTER COOPER’S ORCHESTRA 
Gros šokiams

Šis parengimas yra dienraščio Laisvės naudai. 
Ląike vaja-us mes nesuspėjome parengti ką nors 
sustiprinimui Ldlsvėš biudžeto, tai rengiame da
bar. Visa plačioji Shenandoah apylinkė privalo 
dalyvauti šiame parengime ir tuomi paremti 
dienraštį LdisVę. 
Įžapga 50c Asmęniui

praneštų visuomenei, kiek Eli- 
zabethe ir apylinkėje sukelta 
Lietuvai paramos pinigais ir 
rūbais.

Šis susirinkimas buvo pas
kutinis šiame veikime./Nutar
ta surengti vakarėlį vasario 2 
dieną, 4 vai. po pietų, LDP 
Kliube. Lietuvai Pagalbos Tei-

«|įAWAWAWA IIAWAWAWAW

gimo pelnas bus pridėtas prie 
to ’siuntinio.

Atsimename, E 1 i z a b etho 
draugai ir draugės gražiai pri
sidėjome prie pirmojo siunti
nio. Padarykim pasekmingu šį 
parengimą savo atsilankymu, 
kad turėtumėme, su kuo prisi
dėti prie paskutinio siuntinio.

L. Sherelienė.

VILNIES
KALENDORIUS 1941 METAMS

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

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
Prirengė L. Jonikas

> Išleido Dienraštis Vilnis t »
< Kaina 50c. <

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

dau-

Užsakymus prašome siųsti:

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

[VAHVftAVAIlVAftVWtVWAIlVAl’

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

A

459. Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

RONKONKOMA 
8684

TELEPHONE
STAGG 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

Telefonas Poplar 4110
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FEMALEDETROITO ŽINIOS
MOTERYS

AMŽIAUS 18 IKI 40

Nuolatiniai, Pilnam Laikui Darbai

Gera Alga - Švarus Darbas

Wilkes Barre, Pa

REIKALINGA MERGINA

Tel. ST. 2-8342

426 LAFAYETTE STR

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Matu

Laisves Adm.

Vinaitis 
numezgė

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

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Matthew A. 
BUYAUSKAS

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Lietuvių 
Milickienė 
$10.00; A

Šabienė

HELP WANTED
REIKALINGOS MOTERYS

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

NAKTINIS ŠIFTAS: 3:15 P.M

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

šios kuopos turėtų ką non 
daryti ateityje. Turime steng 
tis, kad tarybininkai ir bažny 
čia mūsų publikos, nesugertų.

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

Tel. SOuth 8-5589.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ESĄ IŠDUOTA DAUG
ATOMINIŲ SEKRETŲ

Washington. — Davidas 
Lilienthal, kalbėdamas ato
minėje kongreso komisijo
je, ragino laikyti aklino
je slaptybėje atominius A- 
merikos sekretus. Jis, T^u- 
mano skiriamas į Amerikos 
.atominės komisijos pirmi
ninkus, smerkė vyriausybę 
už tai, kad leido paskelbt 
raportą apie atominę jėgą. 
Tai prof. Smytho parašy
tas raportas, kuris išduo- 
dąs daug atominių sekretų.

nizacijoms, surengta du paren 
girnai, kurie davė daug pelno.

žemės Drebėjimas ir Ug- 
niakalnis Sunaikino Uostą

San Salvador. — Smarr 
kus žemės drebėjimas ir 
kartu ūgniakalnio išsiverži
mas sunaikino bei apardė 
visus namus ir kitus pasta
tus La Union uostamiesty
je, EI Salvadoro respubliko-

UNION 
MANUFACTURING 

COMPANY

EGIPTAS NESUSITARIA 
SU ANGLIJA

Londonas. — {Suiro Ang
lijos derybos su Egiptu, ku
ris atmetė anglų pasiūly
mus. Pranešama’ jog Egip
tas' kreipsis į Jungtin. Tau
tas ir reikalaus, kad Angli
ja ištraukt^ savo armiją iš 
Egipto.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS
Marškinių operatorės /
Patyrusios prie visų sekcijų 

Ateikite ir išklausykite mūsų 
mokesti 

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

PATYRUSI FORELADY

SPOT WELDERS 
(Sulydytojai) 
Patyrę Prie 

Ten and Fifteen
KVA

Prie Šėpų Darbo
YANKEE FORGING <50

1718 WILLOW AVE., 
WEEHAWKEN, N. J.

C, F. MUELLER CO.
180 Baldwin Ave. Jersey City, N. J 

PATOGIAI PASIEKIAMA IKI JOURNAL SQUARE'

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ves- 
ir pavienių

GERA
VIETA DIRBTI

Gatvekariui susidūrus su 
Sunkvežimiu prie Atlantic 1 ir 
'6th Avės., Brooklyne, biskelį 
užgauti 5 dš 13-kos buvusių 
•gatvekaryje keleivių1.

ELIZABETH, N. J.
Lietuvos Pagalboj Teik. Kom., 

viet. skyr. rengia uzbaigtuvių vaka
rėlį, vasario 2 d., 4 vai. dieną, 408 
Court St. Visi vietiniai ir iš apylin
kės lietuviai esate kviečiami daly
vauti. Bus gėrimų ir gerų užkandžių 
su maža įžanga. — Kom. (25-26)

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

PAJIEŠKOJIMA)
Jeigu kas žinote kur Barbora Ja- 

nush gyvena, malonėkite pranešti se
kamu antrašu: M. B. U., Box 5393,. 
Houston 12, Texas. (24-26)

PRANEŠIMAI 
MONTELLO, MASS.

Vasario 2 d., įvyks prakalbos, 
sveikatos klausimu, kalbės dr. J. 
Repšys, iš Cambridge,- Mass. Liet. 
Taut. Namo apatinėj s.alėje, 3 vaL 
dieną. Įžanga veltui. Rengia Biručių 
Draugystė ir Moterų Apšvietos KI. 
— Kviečiame dalyvauti. (25-26)

DIENINIS ŠIFTAS: 7:30 A.M. — 5:15 P.M

k WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasario 2 d., Liet, sa

lėje, 29 Endicott St., įvyks Aido 
Choro metinis bankietas su muzika- 
ie programa, širdingai kviečiame vi
sus dailės mylėtojus būti mūsų ban- 
kiete

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Korporacijos, 914 Bank 

St., šėrininkų susirinkimas įvyks 2 d. 
vasario, 2 v. dieną. Salėje 48 Green 
St. Visi šėrininkai būkite susirinki
me, reikės rinkti valdybą 1947 m. ir 
aptarti Korporacijos reikalus. Kurie 
šėrininkai negyvenate Waterburyjc, 
prisiųskite antrašus ir šėro numerį, 
tai gausite užmokėti priklausančius 
dividendus. — J. Pabilionis, rašt.

(25-26)

Lietuviškas

TRAKTYR1US
Didelis pasirinkimas \ 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai ..

Pradžia 5 v. v. — Kom 
(25-26)

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantf 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.

Lapkričio 17 dienos, 1946 
m. susirinkime, nustojo gyva
vus DLK Keistučio Draugystė. 
Draugystė buvo sutverta 1910 
metais, likvidavosi išgyvenus 
36 metus. Daug darbų buvo 
nveikta, daug pašalpų ir po
mirtinių išmokėta, daug lais
vos minties paskleista per tą 
laikotarpį.' Draugystė net bu
vo kun. Mockų užkvietus “mi
sijom,” bet Romos kunigija 
nedaleido misijas laikyti. Mat, 
tuo kartu mūsų miesto gaspa- 
dorium buvo fanatikas airis 
katalikas, tai neleido Mockui 
sakyti prakalbų.

) Vieną kartą pirmininkas J. 
A. nuėjo pas kunigą ir davė 
du doleriu, kad pagarsintų 
draugystę, pasakytų, kad yra 
pašalpinė ii; gera draugystė. 
Kunigas apsiėmė pagarsinti, 
bet atėjus sekmadieniui, vie
toje draugystę pagarsinti, jis 
ją iškeikė. Bet ar žinote, kad 
tas keiksmas draugystei pa
gelbėjo? Atėjo net 11 narių 
ir pareiškė, kad jie nori prie 
draugystės prisirašyti. Tai 
draugystės nariai turėdavo 
daug juoko iš pirmininko. Ka
da tik naujų narių nesurasda
vo, sakydavo, “siusime pirmi
ninką pas kunigą, kad iškeik
tų draugystę, tai gausime nau
jų narių.”

Dar galėjo draugystė gy
vuoti, nes dar turėjo 49 na
rius, bet jau visi seni nariai, 
o mėnesinės duoklės aukštos, 
mokėdavom po $1.50, o susirgę 
gaudavome tik $7 pašalpos ir 
numirę $200 pomirtinės. To
dėl nariai pailso bemokėdami 
ir nusitarė draugystės turtą 
pasidalinti. Turėjo: banke $2,- 
505.08 ir valdiškais bonais $1,- 
199, arba viso $3,684.08.

Šis turtas bus išdalintas ant 
47 narių po lygią dalį. Drau
gystė turi nuosavas kapines. 
Kapines ateityje valdys trys 
nariai. Nariai, kurie norės, ga
lės pasilaidoti draugystės ka
pinėse. T kapines yra priima
mi ir pašaliniai. z

Draugystės turtas bus išda
lintas nariams šių metų kovo 
mėnesį/

Pirmas Draugystės 
Tvėrėjas,
Senas Wilkesbarietis.,

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 2 d., 2 va], dieną, 15-17 Ann 
St. Nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime, nes apart svarbių reika
lų, bus du svarbūs LLD 2 Apskr. ir 
Laisvės šėrininkų, B-vės konferenci
jų raportai. Turiu priminti, kad per
eitam susirenkime, apie 25 nariai jau 
užsimokėjo už šių metų duokle,s, pa
dalykime taip visi likusieji, tai bus 
gražus rekortas mūsų kuopai. -- V. 
W. Zelifi. (25-26)

MONTELLO, MASS.
'LLD 6 kp. Susirinkimas įvyks va

sario 3 d., 7:30 v. v. Liet.,Taut. Na
mo kambariuose. Visi nariai, kurie 
neužsimokėjote už duokles, pasimo- 
kėkite šiame susirinkime už 1947 m. 
Taipgi manau, kad gausite naują 
knygą už 1946 m. — G. Shimaitis, 
Fin. rašt. <’ < (26-27)

Atskaita Detroito Kolonijos 
Menininkų Suvažiavime.

Kaip tik galutinai buvo nu
skirta vieta ir laikas tam isto
riniam Lietuvių Meno ir Kultū
ros Suvažiavimui - Festivaliui 
Detroito lietuviai tuojau pradė
jo prisirengimui darbą.

Vietinė Liaudies Teatro kuo
pa talkon užkvietė visas pro 
gresyves organizacijas; atlai 
kyta visa eilė bendrų konferen 
ei jų-

Konferencijų tikslas buvo:
x 1) Suorganizuot Detroito ta 
lentus (organizacijas ir pa vie 
nius) dalyvaut šaukiamam su 
važiavime;

2) Finansuot jų kelionę į Či 
kagą.

Organizacijos ir publika nuo 
širdžiai atėjo pagclbon.

Aukavo:
Detroito

$10.00; A.
Teatro k p,
$10.00. A 
gražų paketbuką ,kuris pelnin
gai išleistas laimėjimui.

Aktyviai kooperuojant orga

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
įStyle, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET,
‘ OZONE' PARK, N. Y.

Tel. Michigan 2-3123

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home
ŠE1M1MNKL 

Mokanti virti. Su ir be nakvynės, 
6 dienas j savaitę.

Atskiras kambarys. 4 
Geras darbas tinkamai moteriškei.

$30.00 Į SAVAITĘ. 
TELEFONAS NAVARRE 8-65B6

(23)

Man drūčiai susirgus, nega
lėjau nieko veikti per nekurį 
laiką. Dabar biskį pasveikau, 
tai vis tėmiju Laisvėje, ar ne
bus kas nors parašyta ir iš 
mūsų miesto. Bet kur tau kas 
rašys, rodos, kad pas mus vis
kas gerai ir nieko neveikiama- 
ma, rodos, kaip išmirę, viskas 
tyku. O čia yra daug kas pa
rašyti, visi esame gyvi ir ne
mažai veikiame, yra daug 
naujienų.
", štai, rugsėjo 29 d., 1946 m., 
turėjome prakalbas ir vaka
rienę su šokiais. Kalbėtojas 
buvo Lietuvių Darbininkų. Su-

MONTELLO, MASS.
Koncertas ir Cabaret Šokiai. Ren

gia Liuosybės Choras, vasario 1 d. 
Liet. Taut. Namo apatinėj salėje, 
No. Main St., kamp. Vine. Pradžia 
7:30 v. v. Koncerto programe daly
vaus: Phylis Washburn ir jos 8 ac- 
cordionettes; Liuosybės Choras, vad. 
E. J. Sugariui, Ona Mineikiūtė, solis
tė, kuri dalyvavo Chicagos Meno 
Festivale ir Moterų Apšvietos Gru
pė, vadovaujant O. Mineikiutei. Bus 
gera orkestrą šokiams. Turėsime 
valgių ir gėrimų. Įžanga 55c su tak
sais. 
Kom

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Juozas Zeidat
/ Savihinkas z 

411 Grand St, Brooklyn

Squeezer Molders
Foundrei Paprasti

Darbininkai
(Dienom ar Naktim) •

Millwright pagelbininkai 
Apšildymui ir kitokiem 

aptarnavimam darbininkui
5 Dienų Savaite

Progresyvis Fabrikas 
Agresyviam Darbininkam

Kreipkitės Pas Mus šiandien
UNION

MANUFACTURING
- COMPANY
Personnel Office

296 Church Street
New Britain, Conn.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and ml 
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 nervuotas ir erzus tai be atidelioji- 
mo tuo jaus pradėk vartoti Veg. Broth

■ kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo- 
I vių į miltelių pavydalą, sveika ir skani 

yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus? metus. 
IŠ Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa- 

jA vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas7 ir 
gyvas tuojaus pasirūpink- įsigyti ir po' 

* kiekvienų valgiu gerk vietoje kavos. 5 
’’varų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su jprisiuntimu tik $5.50..

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas jpagauna, žięmą arba Vasarą < 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. .Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės 1 dieną, už'1000 tik $6.00. ’ į'

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablots, turintiems Aukštą kraujo 
gpaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame. O ,y

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 j visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas. t

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—*Mctro Sta., Dept. C, Lot Angeles 55, Calif.

nansinę atskaitą:
Viso įplaukų aukomis ir nuo 

dviejų parengimų $638.23.
Išlaidos: kelionė į Čikagą, 

garsinimai per radiją, vaišės 
$512.67.

Pasilieka $125.56.
Bendras komitetas peržiūrė

jo visas įplaukas ir išlaidas ir 
likvidavosi. Likusieji pinigai 
priduota Liaudies Teatro kuo
pai, kuri sulig reikalo paskirs 
tuos pinigus Amerikos lietuvių 
Meno ir Kultūros reikalams.

Prie progos tąsiame nuošir
dų ačiū visiems ir visoms, ku- 
rie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie šio taip labai kil
naus darbo.

Bendro Komiteto sekr.
O. Krakaiticnė.

si vienijimo -pre zidentas Jonas 
Gasiūnas." Jis gana gražiai 
nušvietė šių., dienų klausinius 
ir politiką ir agitavo už LDS. 
Garbe kalbėtojui už' gražią 
prakalbą. Publika buvo pa
tenkinta ir nuo parengimo li
ko gražaus pelno. ,

Lapkričio 17 dieną turėjome 
gražų koncertą su> šokiais. 
Dainininkai buvo: Violet čy- 
paitė iš New Yorko. Ji pirmu 
sykiu mūsų publiką linksmino 
savo maloniu balsu. Ir S. Kuz
mickas iš Shenandoah. Pijanu 
akompanavo Ona Vanagaičiu- 
tė. Ir jaunuoliai paįvairino, va
karą. Tai A. Škarmielio vai
kai ir abi Grigaičiutės. Publi
kai programa labai patiko. 
Nuo šio parengimo irgi atliko 
pelno, šiuos parengimus ^ruo
šė Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 7 kuopa ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos 43 kuo-

REKORDAI
“Visokiu 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.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Bendras org. atstovų susirin
kimas išrinko pastovų komitetą 
sekamai: Pirm. J. Vaitkus 
sekr. O. Krakaitienė, ižd. A 
Gotautas; koresp. J. Danta.

Surankiojimui piešinių: A 
Malinauskas, M. Smitrevičienė

Rankų išdirbiams: U. KaS- 
parkienė, V. Smalstienė ir M 
Janulienė.

Pramogų komisijon įėjo: P 
Vilnienė, O. ir J. Valavičiai, J. 
Juodaitis, J. Radzevičius 
Gedvilą.

U. Palevičienė rūpinosi 
sportaoija.

Labai daug dirbo O. 
Valavičiai ir P. Vilnienė.

Smulkmeniškas finansinis ra
portas buvo išduotas bendrame 
org. atstovų susirinkime; bus 
pakartotas, kuomet įvyks Liau
dies Teatro kp. susirinkimas.

Čia paduodame trumpą fi-

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists' 

394-398 Broadway

Kviečiame dalyvauti
(25-26)

GERA MOKESTIS

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

161 NO. BROADWAY 
SOUTH AMBOY, N. J.

Tel. South Amboy 1-1023
(27)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padaraū 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavusA/1 
sudarau su ame-ft 'l 
rikoniškais,. Rci-' ’ 
kalu! esant ir! 
padidinu toki o'lf 
dydžio, kokio pa-V&| 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju > 
įvairiom spalvom.

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191.

MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

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

Į /kitus, miestus nesiunčia- 
me. Parduodame tik v ant 
vietos. <

Shorthand ir Typing Darbui 
Gera Alga ir Patogioj Darbo Sąlygos 

Kreipkitės j
VISAR BRASS MFG. CO.

100 NORTH 1ST STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

Matykite Edward Adcikis 
Telephone EV. 8-7615 

(26)

Pavyzdingas Buvo LDS 65 
Kuopos Susirinkipias

Kadangi laike LDS 7-tos 
Apskrities metinės konferen
cijos, laikytos lapkričio 3 d., 
1946 m., Milwaukee, Wis., bu
vo pakeltas klausimas per bro
lišką LDS 2-tros Apskrities de
legatę J. Skeberdytę, kad vi
sos kuopos turėtų korespon
dentus ir rašytų iš susirinki
mų į Tiesą ir Vilnį, kad su
pažindinus kitus su mūsų| veik
la, ir tas buvo vienbalsiai už- 
girtas, tad ir mūsų susirinki*, 
me buvo apie tai diskusuota. 
Tikiu, kad ir kitos LDS kuo
pos tą reikalą apdiskusuos ir 
išrinks savo korespondentus. ,

Pirmas, šių metų mūsų kuo
pos susirinkimas įvyko sausio 
8 d., German-American Home, 
1715 _ 52nd St.

Reikia priminti, kad LDS 15 
kuopos valdyba, kuri puikiau
siai atliko savo pareigas,, pa
siliko veik ta pati, išskyrus 
pirmininką Z. Puikį. Jis, ištar
navęs pasekmingai du metus, 
atsisakė būti pirmininku. Ta
čiau kuopa padėkavojo jam 
už jo sumaningą ir širdingą 
darbą ir . vadovystę.

Kuopa išrinko naują pirmi
ninką, . taipgi vieną iš suma
niausių ir aktyviausių darbuo
tojų, tai drg. A. Lesniką.

Linkime naujam pirminin
kui geriausio pasisekimo ir 
puikiai pravesti mūsų organi
zaciją liečiančius darbus. •

Dabar, LDS 65 kp. valdyba 
susideda iš šių narių:

Pirmininkas A. Lesnikas, 
protokolų^ raštininkas A. Ru- 
seckas, finansų raštininkas, 
taipgi iždininkas pasiliko Ona 
Lorent, kasos globėja Stella 
Lesnik, organizatorius, nie- 
kuom nepamainomas P. Sprin
dis. Korespondentu išrinktas 
Benis Kuzma.

Toliau sekė komisijų rapor
tai. Ligonį turime vieną, Kun
cevičių, kuris jau seniai ir sun
kiai serga.

Naujų metų sutikimo pa
rengimo komisija dar neturė
jo pilno' raporto. To parengi
mo uždarbis yra skiriamas 
apskričių reikalams.

Knygų peržiūrėjimo komi
sija raportavo, -kad per 1946 
metus mėnesinėmis duoklėmis 
buvo surinkta $1,126.76.

Palaikymui kuopos surinkta 
penktukais $58.

Nuo parengimų įplaukė 
$191.73.

Viso įplaukė $1,376.49.
Išmokėta $1,316.24.
Ižde randasi $60.25.
Iš finansų raporto pasirodė, 

kad parengimai rengti apsi
moka. Del to buvo nutarta ir 
išrinkta komisija greitoje at
eityje surengti bankietą. Tą 
darbą atlikti apsiėmė gabiau
sios ir sumaniausios gaspadi- 
nės, kurios jau praeityję atsi
žymėjo lietuviškų valgių ir ki
tokių skanumynų gaminime, 
štai jos: Vabal.inskienė, I. 
Pakšienė, P. Jaseliūnienė.

Taipgi buvo nutarta ir iš
rinkta komisija surengimui 
kiek vėliau koncerto, pakvie
čiant kokį choi;ą ar šiaip ar
tistus iš Chicagos.

Buvo parinkta aukų pasiun
timui pasveikinimo Laisves 
Bendroves dalininkų suvažia
vimo. Nors narių buvo mažai, 
vos 23, bet tapo suaukota 
$10.40.

Aukavo po>$l: M. Vep- 
rauskas, P. Sprindis, G. Vins- 
kus, Z. Puikis, .Pv. Putman, A. 
Lesnik, A. Ruseckas.

Po 50c: Y. Kąsnelis, B. 
Kuzma, S. Krenčius.

L. Rack 40 centų.
. Po 25 centus: A. Bubelis, 

O. Grinius, S. Jaseliūnas, S. 
Volas, *A. Lorent, W- 
zinskas.

Visiems aukotojams 
gas ačiu!t

LDS 65 Kp.
Korespondente

y : j'-.v>, ..'3
[.■T“)- '.
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NewWIe IAtidarė Pirmus Namus 
Prie Universiteto • Laisvės Bazaras

Reikalauja Atlyginimo
Freeport Šeimoms

ci-

Komitetas Teisėtumui Free- 
porte užvedė bylą, reikalau
jant atlyginti $47,500 Fergu- 
sonų šeimoms. Broliai Fergu- 
sonai, kariškis Charles ir ve
teranas Alfonso buvo policis- 
to Joseph Romeikos nušauti 

• Freeporte praeitą žiemą, va
sario 5-tą. Joseph Fergusonas, 
trečias brolis, buvo sužeistas, 
o Richard įkalintas.

Keturios atskiros bylos
kalauja: atlyginti už dvitjų 
Fergusonų mirtį, už sužeidi
mą trečio, už neteisėtą areštą, 
įkalinimą ir persekiojimą ket
virtojo. Bylos užvedėjai įro
dinėja, kad broliai nebuvo jo
kie blogdariai, nebuvo gink
luoti, kad jie buvo nušauti, su
žeisti ir persekiojami nekal
tai. Tačiau iki šiol šovėjas te
bėra nenubaustas ir likusioms 
Fergusonų šeimoms nieko ne
atlyginta už skriaudą.

Transnorhn’nkai Ragi 
na Majorą Veikti už 
Bendras Derybas

CIO Transport Workers 
Unija sakosi nusivylusi, kad 
majoras O’Dwyer savo rapor
te miesto tarybai praeitą an
tradienį visai nekalbėjo apie 
reikalą kolektyviai - bendrai j 
tartis su miesto tranzito linijų į 
darbininkais.

Austin Hogan, 
kalo prezidentas, 
j orą už jo tikrai

Projektų Gyventojai Pikiete
■ ^"'Prieš Evikcijas

Apie pustrečio šimto: gyven
tojų. miestavuose gyvenamuo
se namuose (projektuose) pi- 
kietavo New York o miesto sa
lę praeitą trečiadienį.

•šešių asmenų delegacija, 
atstovaujanti 10 projektų ir 
17,000 juose gyventojų, lankė
si pas majoro -administratyvį 
sekretorių Paul Ross. Deleg'a- 
cija prašo, kad majoras su
stabdytų iškraustinėjiYną iš 
projektų šeimų tol, kol rasis 
pakankamai jų dabartinėmis 
įplaukomis gaunamų butų. 
Kad majoras tą pareikštų vi-

suomenei..
Delegacijai prižadėjo pasi

matymą su pačiu majoru bė
giu sekamų poros dienų.

Daniel Allen, atstovaująs 
delegacijoje miesto CIO tapy
bą ir Norman Pike, bendro vi- 
^ų projektų komiteto pirminin
kas majoro sekretoriui sakė, 
jog projektų gyventojai orga
nizuotai kovos prieš varu iš- 
kraustymą iš namų. Kiti dele
gacijos kalbėtojai buvo Al
fred K. Stern, Mrs. Helen 
Fichtenbaum, Nathan M. 
Klein.

Komunisto Liūdėjo Tiikstan 
čiai Darbo Žmonių

“Kada mes draugą laidojo
me...” Kaž kaip gailiai pri
siminė šie, poeto žodžiai nuvy
kus į Charles Krumbein’o Ko
munistų Partijos iždininko šer
menis ir laidotuves, sausio 24- 
tą, New Yorke.

Nuvykus prie Manhattan 
Center, kur velionis buvo pa
šarvotas nuo 9 ryto iki išve
žant laidoti 1 :3(), pamatėm 
sustojusias ilgas, plačias eiles 
žmonių, norėjusiu įeiti, bet jau 
nebetil pusių /Virš pusantrų 
tūkstantį žmonių talpinančioje 

įšalėję. Jie kantriai laukia, gal 
I pirmiau įėjusieji išeis ir jiems 

100 nio lo ,<’al dar pažvelgti
pagyre nuf j ', vei(l;-1 <1“,'bininko ’ va<1"- 
vyriausybi- draugas, kuns nuo ankstybos

ninkišką atsinešim^ j transpor- y Skystės sunkiai dirbo, daug 
tininkus praeitą' rudenį. Bet *<0V°J° daibo žmonių ge-
šiame raporte jis nekreipė 
atydos į santykius su darbinin
kais. Tiesa, trim dešimtim 
tūkstančių tranzito darbininkų į 
pernai pridėta 
500,000, tačiau 
pragyvenimas

'sako Hogan’as.

algoms $18j. žiovaujančia 
nuo to laiko

vėl pabrango,

CIO Šaukia Yalstijinius
Darbininkus Vienytis

CIO United Public Workers 
of America pasiuntė nepri
klausomos valstijinių darbinin
kų unijos viršininkui d r. Frank 
L. Tolman prašymą “visiems 
valstijos darbininkams ir tar
nautojams susivienyti už pa
kėlimą visiems algų.”

.CIO atsišaukimą pasirašė 
Jack Biegel, Ewart Guiniėr ir 
Dorothy Allen.

ri ■v* •
Svečiai

Pas Jurgį ir Oną Kazakevi
čius, Williamsburge, svečiavo
si Mildred
iŠ Camden, N. J. Jie į Brook 
lyną buvo 
Antano ir

ir Mack MeHenrv

resnę ateitį ir kartu mokėsi ir 
augo. Kuris ir išaugęs į vadus 
visą savo gyvenimą tebesurišo 
su tomis kovomis ir joms va-

Y organizacija — 
! Komunistų Partija.

Pasisakome turį būtiną rei
kalą čia įeiti. Praveda mus 
pirma čia stovinčiųjų ir sker
sai gatvę susibūrusių minios, 
nebesitikinčių čia įeiti.

Įeiname. Sajė perpildyta ty
lia minia. Prasidėjo išlydėjimo 
apeigos. Trumpai, jautriai pa
sisako savo ir atstovaujamos 
avo draugijos liūdesį pačios 

■ partijos, unijų, pašalpinių, 
dailės ir kitų organizacijų va
dai ir reiškia užuojautą jo 
našlei Margaretai ir jo orga- 

! nizacijai — Komunistų Parti- 
:ai.

Tūkstantinėje čia susirin
kusių minioje daugelis brau
kia rasotas akis, .sunku išlai
kyti susikaupusią skriaudą.

Kalbėtojų atsišaukimas šiais 
sekamais mėnesiais išauklėti 
’'omunistinę organizaciją iki 
’00,000 narių jaudina ir jtiki- 
'a, Jog’ tiktai masės organi- 

Į zuotų žmonių: savo darbu ir 
. oasišventimu galės nt.nildv+i

atvykę dalyvauti 
Marcelės Navikų 

vedybinio gyvenimo 30-ties 
metų sukakties pokilyje.

k.’ «Pas Mažeikas ir Navikus 
viešėjo Mrs. A. Griškauskie-; 
nė ir jos duktė "Mrs. Prasaus- 
kas iš Conn., atvykusios taipgi I 
į tą'patį Navikams surprizo

.* pokilį.
HE T . 

, Laisvės
kiete praeitą sekmadienį, be 
jau pirmiau minėtų, dalyvavo 
Theodora Bačanskienė iš Phi- 
ladelphijos ir B. Makūtėnie- 
nė iš Cranford, N. J.

suvažiavime ir ban-

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

/ ■

Pagerbs Žymų
Komunistą

New York o komunistai ren
gia masinį mitingą pagarbai 
Harry Lichtonstein’o, buvusio, 
kaip jie sako, visomis 24-mis 
valandomis paroje komunistu 
nuo pat įstojimo parti j on iki 
mirties praeito rugpjūčio mė
nesį.

Mitingus įvyks sausio 31- 
mos vakarą, Stnyvesant Casi
no, 2nd Ave. ir 7th St., New 
Yorktį, Įžanga nemokama.

Jack Stachel, nacionalis K. 
P. švietimo vedėjas, kalbės 
apie velionies nuoveikius jo 
partijai ir visam darbininkų 
judėjimui.

šešiolika iš statomųjų laiki
nų namukų prie New York o 
Universiteto, ant universiteto 
žemės, .jau užbaigti. Vetera
nai studentai su šeimomis pra
dėjo j juos kraustytis pr/teitą 
trečiadieni.

Kada kampuso koloniją už
baigs statyti, ten galės talpin- 
tis 60 studentų-veteranų su 
šeimomis. 6

Apartmentai yra po 4 kam- 
bariukius, su lovomis, balti
niais, šėpomis, kėdėmis, stalu, 
pečiumi, šmirkšline maudyne, 
ledaune ir kerosimniu šildytu
vu.-Renda (įskaitant elektrą) 
$39 per mėnesi. Brangoka.

Connolly šeimai, Middle 
llage, gimė svaro ir 4 unci- 
d nk relė.

Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 7,8 ir 9 March, 1947
VISUS TRIS VAKARUS GROS

Pavidis Radio Orchestra
Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 

karšti valgiai ir bus didelis pasirinkimas 
įvairių gėrimų.

- Bazaras Bus Laikomas

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street ' ' Brooklyn, N. Y.

nuostolį. Kad tiktai iš masių 
galės išsiauklėti ateičiai jo pa- 
va d u o to j ai vadovybėje.

Kalbėjo Robert Thompson, 
Henry Winston, Močiutė Bloor, 
Louis Weinstock, Irving Po
tash. miesto tarybos narys Pe
ter V. jCacch'ione, Tom Christ
ensen, “Alfred Wagcnknecht, 
Charles Nomeroff, Arthur 
Rostovo.

Jack Stachel, nacionalės ko
munistu tarybos narys, pasakė ; 
paskutinę atsisveikinimo kalbą 
gražiose naujose kapinėse, 
Pinelawn, L. I., nuleidžiant 
velionį į kapą, tardamas:

“Pasilik, mielas 
prieteliau, ištikimas 
klasės sūnau. Tavo 
baigtas, gerai baigtas, 
ji vesime tolyn. . . ”

Baigiantis apeigoms, 
beth Gurley ■ Flynnj

Teisėjas Raphael P. Koenig 
rezignavo iš teisėjystes, grį
šiąs į privatišką advokatūrą. 
Jį paskyrė buvęs majoras La
Guardia prieš septynetą me
tų. su $10,000 algos metams.

> ( ----------------------— (

ŠĮiiodama Komunistus, 
Save Iššlavė

Burkhardt,

drauge, 
darbo 

darbas
o mes

Eliza- 
vedusi 

tvarką visu apeigų laiku, pa
vedė Carl Brodskiui pravesti 
išlydėjimą. Kas kelios minutės 
pasikeičiančią garbės sargybą 
dabar pavadavo karsto nešė
jai. Iš anksto paskirti gėlių ne
šėjai stoja j gretas. Garbės 
palydovai stoja užpakalyje 
karsto. Visi dalyviai atsistoja 
ir pasilieka savo vietose. -

Pirmininkas pakviečia naš
lę Margaret ir gimines pa
žvelgti paskutiniu kartu j ve- 
lionies veidą. Visiems kitiems 
to jau netenka, miniai žmonių 
praeiti čia neįmanoma būtų. 
Išeina gėlių nešėjai. Po jų iš
leidžiama nešėjai su karstu, 
lydint giminėms, garbės paly
dovams ir,' paskiau, visiems, 
švelni muzika groja Joe Hill... 
“I never died, says he.”

Iš tikro. Išleidžiame kovo
toją, kuris nemirė, tiktai išė
jo po didžio darbo pasilsėti. Jo 
visas darbštus gyvenimas, pa
švęstas darbo žmonių gerovei, 
yra pavyzdžiu ir akstinu 
mums visiems daugiau dar
buotis ir daug laimėti. K.

Laukiame bazarui dovanų. Dienraštis Laisvė yra 
visos Amerikos pažangiųjų lietuvių vadas. Tad visas 
Amerikos Lietuviai privalo remti Laisvę, privalo 
siųsti dovanas bazarui.

Motoristas Mirė Prie 
Vairo, Jo Mašina 
Du Sužeidė

Gray d on Ellers mirė nuo 
širdies atakos vairuodamas 
automobilių. Jo mašina užšo
ko ant šaligatvio prie Caton 
Ave. ir E. Seventh St., Brook
lyne. Ant šaligatvio ji pritrėš
kė du jaunus vyrus prie sie
nos ir sunkiai sužeidė. Arthur 
Guinness, 18 m., sulaužė ko

i'jas, o Joseph Belviso, 20 m., 
nulaužta koja per riešelį ir gal 
nulaužta nugara.

Streikuoja
Du šimtai AFL Federal Lo

cal 1147 narių jau kelinta 
diena streikuoja prieš Ideal 
Clamp Manufacturing - Co., 
4 35 Liberty Ave., Brooklyne.

Darbininkai sustreikavo fir
mai atsisakius pakelti mokes
tis po 25 centus per valandą ir 
prisilaikyti astuonių valandų 
darbo dienos. Jie skundžiasi, 
kad firma tebemokanti 
centus už valandą.

Alice (Carolyn) 
kuriai Komunistų 
buvusi užtenkamai 
dėl to turėjo su komunistais 
susikirtimų ir buvo išmesta iš 
partijos), praeitą savaitę pra
laimėjo rinkimus į viršininkes 

Į savo unijoje. •
Mrs. Burkhardt, sakoma, 

j jau pirmiau kandžiodavo ko
munistus, o p6 išmetimo iš 
partijos leido lapelius ir žo
džiu persistatydinėjo unijos iš- 

į ganytoja nuo raudonųjų. Ji 
dabar kandidatavo į A. Schra
der šapos komiteto finansų se
kretores. šapa yra CIO United 
Electrical, Radio and Machine 
Workers Lok al o 475-to žinio
je. Sausio 23-čią įvykusiuose 
to komiteto rinkimuose pro- 
gresyvis jos oponentas IŠTeil 
O’Reilly, jos apšauktas raudo
nųjų kandidatu, gavo 700 bal
sų, o jinai 121.

Praeina tie laikai, kada 
darbininkus galima būdavo 
apmonyti ir sukurstyti veikti 
patiems prieš savo reikalus pa- 
kišus jiems po akių raudon
ija u bins.

“kairi

PARSIDUODA NAMAS 
949 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
šeimų namas, 2 apartmentai tušti.6

Didelė krautuvei patalpa, nėra lense. $0500.
po 65 ŠAUKITE PRIEŠ 5 P. M. 

STAGG 2-2318

MIRE
m.

29 d.

Mikolas Sležouskas, 
amžiaus, gyveno 245 
wood Ave., Brooklyn, 
mirė namuose, sausio
Kūnas pašarvotas grab. M. 
Bieliausko (Ballas) koplyčioj, 
660 Grand St., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks vasario 1 d., Šv. 
Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Antaniną, du sūnus, 
Anthony ir Joseph, dukterį 
Alice Anaitienę ir 3 anūkus. -

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Bielįauskas.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi 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
vėj^ ir už dirbtuvės kainą.

DANTŲ GYDYTOJAS /

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

'' Tel.EVcrgreon 7-6868 * 

221 South 4th Street

Valandos: 5?“^^ .
į 14— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
I

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas'
306 UNION AVENUK
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
/ • t ■ . ’

1 Telephone Evergreen 4-8578

: WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
' Brooklyn, N. Y. 

' l.

*
MIKE LEIPŪS
324 Devoe Street 

' Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 4-8008 ' I

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
• I

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU,
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

- 337 St. Nicholas Avenue
‘ Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Peter Kapiskas

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

‘ PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

1

DEAN
15 |ew»h . . . $2475

CAMBIUDOE

Didelis
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
.u . . -•I247S

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
TeL ST. 2-217*.

Brooklyn, N. Y.
fArti Greh&m A»e.i <ui>r* Vafeursto.




