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Einant prie Užbaigos.
Baisi Istorija.
Viskas Kapitalistiškai. 
Ne Ašaros, Bet Smala. 
Fašistu Pasiutimas.

Rašo A. BIMBA

liai susirūpinę dėl to, 
laikinoji Lenkijos valdžia 
neįvykdė savo pasižadėjimų I sadorius užtikrino, kad “jo 
dėl laisvų (seimo) rinkimų

Vilniaus Vėžio Ligos Insti
tutui sup;rkimas ir siuntimas 
daiktų eina prie užbaigos. -Tau 
esame išsiuntę už 55 tūkstan
čius dolerių. Viso esamo už
sakę Institutui aparatūros už 
77 tūkstančius. Tikimasi begia 
poros mėnesių viską užbaigti.

Visoms didesnėms ko lėni-1 
joms yra pasiustas surašąs tu. i 
kurie yra aukoje nemažiau 
$25 Vilniaus Institute. Drau
gai prašomi patikrinti vardus 
ir pavardes tu aukoto m ir su- , 
rašą tuo jai/ gražinti atgal. Pa
žiūrėkite, ar visi jūs.i 
joje aukojusieji po 
daugiau ten sužymėti, 
tai pridėkite.

Norime, kad n ei vyk

Darbo Žmonių 
Dienraštis

aina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

LAISVE-LIBERTY
The Only l.llhiinnlnn Baily 

In t he Eastern States.
4‘il Lorimer Street, 

Brooklyn (I, N. V.

Telephone: StfigR 2-3R7R

J. TAUTŲ TARYBA BANDO 
SUDERINT PLANUS DEL

■ NUSIGINKLAVIMO
Amerika Pirmoj Vietoj Siūlo Atomini Savo Planą, 

Komisiją dėl Įvairių Kitų Ginklų Apribojimo
Lake Success, N. Y. — | Australijos delegatas

I!' Į Jungtinių Tautų Saugumo 
ar Taryba svarsto skirtingus 

i pasiūlymus dėl nusiginkla
vimo. Iš esmės eina ginčas 
tarp Amerikos ir Sovietų 
sumanymų. Amerikos atsto- 

Senelis Hinton " James. 79 ; vas W- R- Austin pakartojo^ 
metu amžiaus, pasikorė. Pali- kad Wri būti priimtas ame- 
ko dideliam nuliūdime tokią ’ rikinis planas atominei jė- 
pat senutę žmoną. ! gai kontroliuoti pasaulyje

Pasikorė tada, kada šerifas i pirma, negu bus pradėta 
jau buvo atėjęs išmesti seno- vykdyt kitoks nusiginklavi- 
lius ir ju rakandus už iTepn-. mas. Austinas siūlė grel- 
simokėjimą $2o rendos. ! čiausia svarstyti atominį 

Skaitai žmogus ir nenori ti-, Ąmerjkos planą. Sovietll 
keti, kad taip yra, et t ai p ' ^e]egaįas Qromyko rgikala- 

: vo kartu diskusuoti ir ato
minį ir kitokį nusiginklavi
mą, pagal Jungtinių Tautų 
seim'o nutarimą. Amerikos

1 delegatas padarė “nuolaidą”

yra. taip atsitiko.

žiaurūs vėjai pučia iš ame
rikiečiu okupacijos zonos Vo
kietijoje. Visi, kas ten buvo ir 
matė, liudija, jog hitlerininkai 
vėl esą sulindę i ekonominio — sutiko, kad būtų paskirta 
ir politinio gyvenimo strątegi- komisija, 
nes vietas. Tuo tarpu mūsų programą 
atstovai, kuriems pavesta na-1 nusiffinkla 
cius naikinti, trukdo darbiniu- j 
kams organizuotis i darbo uni-' 
jas.

Kas bus už 
nereikia 
matyti.

kuri pagamintų
dėlei bendrojo

l nusiginklavimo svarstymų.
i Sovietų atstovas sakė, tai J
. bergždžias laiko eikvojimas.1

' LENKŲ FAŠISTAI
, NUŽUDĖ 68 RINKIMŲ 

kad teisme gailiai į PAREIGŪNUS

keietos metu
didelio pranašo per

Sako,
verkia Von Papen. buvęs Hit- I *
Iorio diplomatas ir intrigantas. I ----------
Papen verkiąs todėl, kad nie-! Varšava. — Paskutiniūo- 
£as dabar nebenorįs jam tikė- | se Lenkijos seimo rinkimuo- 
ti, jog jis Hitlerio klausęs ir | se slapukai fašistai užmu- 
Hitleriui dirbęs iš nekaltos | §ė 68 valdinius rinkimų ko-' 
meilės savo tėvynei, Vokieti- mįsijos narius ir balsavimų 
jai. carnriic Valdžia aalrn ino1

Von Papen yra didelis kri- 1 
minai istas. Jis taipgi yra V o- | 
kietijos klerikalu Šulas. Už tai į 
Niurenburgo teisme Amerikos j 
ir Anglijos teisėjai 
prieš jo pakorimą.

.. . . sargus. Valdžia sako, jog 
: vadinamieji St. Mikolaičiko 

—- . . “valstiečiai” kai kur išvien
I su fašistais puolė rinkimų 

balsavo pareigūnus sir valdininkus. 
Mikolaičikas skelbia, kad 

į “per valdžios smurtą”, gir- 
‘r 18 '/valstiečių”Skaitau dar ir tokį praneši- di, Žuvę ii 

ma. Lenkijoj valdžios spėkos partijos narių, 
užklupo vienoje vietoje miški- .-------------------

"psLta/ihtl'paiii;aS, bkavd i Reikalaujama Apribot' 
iievietoiupasiduoti. visi fašis- Prezidento Tarnybą 
tai išsižudė. Viso jų ten buvę | Termjnajs

žinoma, niekam ju negaila ■ ---------
ir niekas ju neverkia. Patys - _ . . .
nusižudydami, jie i 
valdžiai penkiolika kulkų.

Bet šis fašistų pasielgimas 
parodo jų desperaciją ir pa-

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas užprenumeravo Lie
tuvos universitetams ir kitoms 
mokslo įstaigoms už apie tūks-. 
tantį dolerių mokslinių žur
nalų. Taipgi nupirkome ir pa
siuntėme už keletą Šimtų do
leriu mokslinių knygų.

Nors tiek mes 'prisidėsime 
prie Lietuvos aukštojo moks
lo įstaigų atstatymo.

Amerikos ir Anglu 
Atstovai Boikotuoja 
Lenkijos Seimą

Sen. Vandenberg ir 
Connally Nevyks su 
Marshallu Maskvon

PREZ. TRUMAN PRIĖMĖ 
LENKIJOS ATSTOVĄ, O 
PEIKĖ JOS RINKIMUS

luck taipgi nesutiko 
pirmenybę atominiam Ame
rikos planui.

(AmeVika pasiryžus slėp
ti atominius savo sekretus, 
kol visuose kituose kraštuo
se bus sužiūrėtas ir pažabo
ta visi atominiai bandy
mai.)

Wm. Z. FOSTERIS 
IŠVYKO EUROPON

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas William Z. Foster 
trečiadienį išplaukė laivu 
Queen Elizabeth į Europą. 
Jis aplankys Angliją, Fran- 
ciją, Italiją ir kitus Europos 
kraštus; kartu jis rinks me
džiagą savo knygai apie po
karines sąlygas.

Varšava.—Jungtinių Val
stijų ambasadorius A. B. 
Lane ir Anglijos ambasado
rius V. Cavęndish-Bentinck 
neatėjo į iškilmingą naujojo 
Lenkijos seimo atsidarymą. 
Taip jiedu pareiškė Ameri
kos ir Anglijos valdžių pro
testus, kad seimas, girdi, 
buvęs “neteisingai” išrink
tas, kad Lenkijos valdžia 
“varžiusi” priešingų jai 
partijų dalyvavimą rinki
muose.

S. Mikolaičikas, vadina
mos /‘valstiečių” partijos 
vadas, reikalavo, kad seimas 
paskelbtų tuos rinki
mus “neteisėtais.” Jo reika
lavimas atmestas. '

Mikolaičikiniai atsisakė 
dalyvauti- naujoje Lenkijos 
valdžioje.

Washington. — Republi
konų vadas senatorius Ar
thur H. Vandenberg ir de
mokratas senatorius Tom 
Connally nevyks sykiu su 
valstybės sekretorium gene
rolu Geo. Marshallu į Ketu
rių Didžiųjų užsieninių mi
nistrų konferenciją Mask
voje, kovo 10 d., kaip kad 
prez. Trumanas juos prašė. 
Vandenbergas ir Connally 
sakosi perdaug užsiėmę 
kongresiniais darbais, bet 
vėliau gal galėsią prisidėti 
prie tos konferencijos, kuri 
svarstys taikos sutartis su 
Vokietija ir Austrija. Jiedu 
dalyvavo pirmesnėse talki
ninkų konferencijose, kaipo 
buvusiojo valstybės sekreto
riaus James Byrneso pata
rėjai (prieš Sovietus).

Prezidentas Apgailestavo, kad Lenkijos Valdžia, Girdi, 
“Neįvykdė Savo Pasižadėjimu dėl Laisvu Rinkimu”

” Bet “Jungtinių 
valdžia, — sakė

Washington. — Preziden- Į suruošimo, 
tas Trumanas priėmė nau- Valstijų 
jąjį Lenkijos ambasadorių Trumanas, — nenustojo do- 
Josefą Winiewicziu, bet sy-; mėtis Lenkijos žmonių vei
kiu pareiškė jam: “Aš ir kalais”, todėl ir priima Wi- 
Amerikos žmonės esame gi- niewieziu kaip Lenkijos 

kad Respublikos ambasadorių.
Naujasis Lenkijos, amba-

BIERUT VĖL LENKU 
PREZIDENTAS

(Naciai Plačiau Veiks 
įspėja Gen. Clay

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonu komandierius 
gen. Clay įspėjo, kad toliau* 
labiau augs organizuoti na
cių pasipriešinimai talkinin
kais, ir žadėjo tęsti nuna- 
cinimo darbą. Bet generolas 
Clay tebelaiko ^Bavarijos 
premjeru Reinholdą Maierį, 
kuris 1933 m. balsavo už 
Hitlerį, ir netardo 
Muellerio, buvusio 
šnipų kapitono.

Josefo 
nacių

Atsimušus Traukiniui j
Gazolino Troką, Sudegė 3

SUĖMĖ EISLERĮ, VOKIETĮ NACIU
PRIEŠĄ, DEPORTUOT IŠ AMERIKOS

Varšava. — Lenkijos sei
mas vėl išrinko komunis
tą Boleslava Bieruta įlenki- 
jos prezidentu. Iki šiol jis 
buvo laikinasis prezidentas. 
Dabar Bierut išrinktas re- 
guliąriu prezidentu septy- 
neriems metams. Organi
zuojama naujas lenkų mini
strų kabinetas.

valdžia nuoširdžiai nori ge
riausių santykių tarp 
dviejų mūsų šalių, kad jos 
ištikimai ląikytųs ilgųjų 
praeit, padavimų, kur gy
vavo toks nuolatinis jų 
draugiškumas ir nuoširdu
mas, koks retai kada pasi
taiko įvairių tautu istori
joj.”

šių

wiczius, — nori bendradar
biauti visose tarptautinėse 
pastangose dėlei geresnės 
demokratinės žmonijai atei
ties ir santaikos.”

PERNAI NELAIMĖSE 
ŽUVO 100.000 
ŽMONIŲ

New York, — Antradienį 
tapo areštuotas ir į Ellis Is
land ateivybės stotį nuga
bentas vokįętjys Gerhart Ei- 
sler, žymus kovotojas prieš 
fašizmą. Republikono J. 
Parnellio Thomaso vado
vaujamas kongreso komite
tas, tyrinėjąs neva “neame- 
rikinius judėjimus”, • įtarė 
Eislerį kaip (neesamojo) 
“Komunistų Internacionalo 
atstovą”, kuris, girdi, buvęs 
atsiųstas kaip Amerikos 
“komunistų bosas.”

Tas kongresmanų komite
tas pirmiau buvo įsakęs Ei
sleriui atvykti į kvotimus šį 
ketvirtadienį; ir Eisleris 
pats norėjo atsakyti į jam 
statomus kaltinimus, bet ko
mitetas, nežinia kodėl? jau 
nenorėjo girdėti Eislerio 
paaiškinimų. Eisleriui, beje,

neprimetama jokių krimi
nalių nusikaltimų.

Jau šeši metai, kai Eisle- 
ris prašėsi duot jam leidimą 
sugrįžt į Vokietiją. Ameri
kos valstyb. depart, praeitą 
vasarą buvo jam davęs to
ki leidimą sykiu su kitais 
grįžtančiais fašizmo prie
šais. Bet praeitą rudenį, už 
dviejų dienų pirm išplauki
mo namo, buvo sulaikytas 
Eisleriui leidimas,

Amerikos valdovai tada 
patikėjo paša k o j imams 
Louiso Budenzo prieš Eis
lerį. Budenz , staiga persi
vertęs iš Komunistų Parti
jos nario į parapijinius ka
talikus, įpasakojo tam nea- 
merikiniam komitetui, būk 
Komunistų Internacionalas 
atsiuntęs Eislerį kąip “A- 
merikos komunistų koman- 
dieriu.” v

Žurnalas “Jungtinių 
Tautų Pasaulis”

New York.1— Šį ketvirta
dienį pasirodo pirmasis nu
meris naujo mėnesinio žur
nalo “United Nations 
World” (Jungtinių Tautų 
Pasaulis). Tai bus privačiai 
leidžiamas, o ne oficialis 
Jungtinių Tautų žurnalas.

Jungtinės Tautos leidžia 
savo savaitinį Bulletiną, ku- 
ris spausdinamas daugeliu 

• I kalbų.

J. Tautu Atstovai Sulaikė 
Penkių Partizanų Žudymą

i

Ghicago. — Nelaiminguo
se atsitikimuose pernai šio
je šalyje žuvo 100 tūkstan
čių žmonių, buvo sužeista 
10,400,000 ir dėl to pasida
rė pusšešto biliono dolerių 
medžiaginių nuostolių. Mir
tinų nelaimių buvo 4 nuo
šimčiais dangau, kaip 1945 
m.

Dėl pargriuvimų ir kitų 
nelaimių namie žuvo 34,000 
žmonių; automobiliai užmu
šė 33,500, o darbuose žuvo 

’16,500 kaip skaičiuoja Ap
saugos Taryba.

Athenai. — Tyrinėjančios 
Jungtinių Tautų komisijos 
nariai, amerikonas Mark 
Ethridge ir norvegas A. R. 
Lund išreikalavo, kad Grai
kijos valdžia atidėtų sušau
dymą penkių nusmerktų 
partizanų - respublikiečių. 
Vienas jų yra našlaitis O. 
Dukas, 15 metų berniukas.

Fresno, Calif. — Keleivi
nis traukinys atsimušė į ga
zolino troką, važiavusį sker
sai geležinkelio. Nuo eks- 
plodavusio troko užsidegė 
traukinys. Sudegė du kelei
viai ir vienas traukinio įgu
los narys. Apsvilo keli tuzi
nai keleivių. O troko veži
kas sveikas išliko.

Vilnius Nominavo J.
Staliną į Lietuvos 
Aukščiausią TarybąFabrikantai Vadina 

Unijas Monopolijom
Washington. — šeši au

tomobilių ir kitų fabrikantų 
atstovai reikalavo užgirt 
republikonų senatorių Taf- 
to ir Balio pasiūlymą—už
draust tikrą unijų pripaži
nimą ir užgint didžiosioms 
unijoms vesti derybas su iš
tisinėmis pramonėmis.

Fabrikantai, 1 kalbėdami 
darbineje senatorių komisi
joje, pasakojo, kad unijos 
tai esą monopolijos, kurias 
reikią aprėžti. »

Federacija Turinti 
7,505,446 Narius

Miami, Fla. — Darbo Fe
deracijos sekretorius - iždi
ninkas George Meany pa
skelbė, kad per metus Fe
deracija padidėjo bent 255,- 
600 narių, ir dabar federaci
nės unijos turi viso 7,505,- 
446 narius. Federacijos vė,- 
dai tvirtina, kad CIO uni
jos, girdi, turi tik pusket
virto miliono narių. CIO gi 
oficialiai skaičiuoja 6 milio- 
nus savo naujų.

Vilnius. — Vilniaus mies
to įmonių rinkimų apygar
da prašė premjerą Staliną 
kandidatuot į T a r ybinės 
Lietuvos Respublikos aukš
čiausiąją tarybą. •

Stalinas, dėkodamas ir 
apsiimdamas, atsiuntė šią 
telegramą:

“Dėkoju už visų draugų 
rinkėjų, išstaciusių mano 
kandidatūrą, pasitikėjimą. 
Sutinku kandidatuoti į Ta
rybines Lietuvos Respubli
kos aukščiausiąją Tarybą 
Vilniaus miesto tarybinėje 
rinkiminėje apygardoje Nr. 
11. J. STALINAS.’’

Washington. —‘ Teisinis 
sutaupė kongreso komitetas 20 balsų 

1 prieš 6 užgyrė pasiūlymą 
uždraust bet kuriam prezi
dentui daugiau kaip du ter
minus, arba 8 metus.

Tatai būtų Jungtinių Val
stijų konstitucijos pataisy
mas. O pataisymui reikia 
dviejų trečdalių kongreso 
balsų, kad jis galėtų būti 
perduotas valstijų seime
liams.

Be to, reikėtų trijų ket- 
: virtadalių visų valstijų sei
melių užgyrimo, iki toks 
konstitucijos pataisy m a s 
būtų priimtas.

Tai republikonų sumany
mas, kurį parėmė ir 5 demo
kratai komiteto nariai.

MASKVA SMERKIA KA
RINĘ ANGLŲ-AMERL 
KONŲ SĄJUNGĄ

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
ŽŪTŲ DĖL GRUNERIO 
PAKORIMO

«■

pasiųs
Akade- 
apara-

Kanados lietuviai
Lietuvos žemės ūkio 
mijai už apie $8.000 
tūros. Taipgi Akademijai bus
pasiųsta ^mokslinių knygų ir 
žurnalų.

'■ Maskva.— Sovietinių žur
nalas Naujieji Laikai pa
smerkė karinę Amerikos 
santarvę su Anglija.' Gene
rolas Galaktionovas rašo 
tame žurnale: “Galima spė
ti, kad anglų ir amerikonų 
kariniai štabai jau gamina 
planus busimiem karo veik
smam.”

Essen, Vokietija. — Su
streikavo 3,500 darbininkų, 
reikalaudami maisto.

ORAS. — Būsią netaip 
šalta. '

Lancaster, Pa. — Jeigu 
anglai pakartų Do va Gru- 
nerį, nusmerktą žydą tero
ristą Palestinoj, tai žydai 
'ten sukeltų tokią kruviną 
kovą prieš anglus, jog žū
tų tūkstančiai žmonių iš a- 
biejų pusių, — sako Gru- 
nerio sesuo Helena Grune- 
raitė Friedmanienė.

I _____ I

Namų Savininkų Pelnai Pakilę iki 40 Nuošimčių, bet 
Republikonai Siūlo Juos da r 15-20 Nuošimčių Pakelti

Franko Gręsia Sušaudyt 
žymų Komunistą

Paryžius. — Ispanų ko
munistų vadai Francijoje 
užprotestavo prieš Ispani
jos fašistus, kurie gręsia 
sušaudyt žymų komunistą 
Augustiną Zoroą. Jis^areš- 
tuotas kartu su keliais ki
tais slaptos prieš-fašistinės 
organizacijos vadais Ispani
joj-

Osawatomie, Kansas. — 
Policija išgelbėjo negrą 
George Millerį, kurį baltųjų 
govėda, užnėrus virvę ant 
kaklo, tempė pakarti.

Ęlerikalų 
24 d.) rašo 
daus reikalų 
na: “Tas Bartašiūnas yra ru
sas lietuviška pavarde.” Būda
mas Vilniuje mačiausi ir kai-', 
bėjausi su Bartašiūnu. Galiu lietuviškesnis už jo kraują.

Draugas (sausio 
apie Lietuvos vi- 
ministra Bartašiū-

užtikrinti poną šimutį, kad 
Bartašiūno kraujas dar biskį

Washington. — Namų sa
vininkų pelnai nuo 1939 me
tų pakilo 35 iki 40 nuošim
čių, kaip parodė CIO unijų 
centro sekretorius James 
Carey.' Tai todėl, kad visi 
gyvenamieji būtai perpildy
ti, o seniau būdavo 5 iki 10

i

•X.

nuošimčių tuščių apartmen- domis.
tų. Keturi republikonai sena-

Be to, dar Kainų Admini- to finansinės komisijos-na-
stracija * leido pakelti ren- 
das milionui gyvenamųjų 
namų todėl, . kad savinin-

riai kalbasi apie “reikalą” 
pabrangint rendas 15 nuo
šimčių; o senatorius1 Flan-

keturis 1 mėnesius paeiliui 
kelti ‘rendas vis po 5 
šimčius, taip kad jos 
pabrangintos yiso 20 
šimčių.

nuo- 
būtų 
nuo-

Earns, girdi, būtų “sunku iš- ders, kitas republikonas tos 
ži . su senosiomis ten- komisijos narys, siūlo peršiversti” su senosiomis ren-

i
o
. ‘•'J'"

* Palestinoj yra 650,00d žy
dų ir 1,100,000 arabų.

------------ .............. i..,,.....,.,....................m............    „H
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Barucho Ašaros ir Taikos Reikalai
Antras pasaulinis karas taip baisiai nutėriojo pasau

lį, kad daug metų ims liaudies darbo, kol bus pastotas 
kelias badui ir vargui. Visų šalių žmonės nenori karo. 
Net ir mūsų šalyj, kur nenukrito nei viena bomba, kur 
nesugriautas nei vienas miestas ar fabrikas, ir tai liau
dis nenori karo. Karo nori tik hitlerininkai, fabrikantai, 
kurie iš karo darėsi didelius pelnus, ir tie, kurie bijosi 
liaudies įsigalėjimo.

Jie norėjo panaudoti Paryžiaus Taikos Konferenciją, 
kaipo naujo karo signalą. Jiems tai nepasisekė. Chur- 
chill’as pasigrobė Goebbelso išgalvotą obalsį prieš Tary
bų Sąjungą apie “geležinę uždangą” ir šaukė į karą, bet 
ir tai neišdegė. Mr. E. W. Pauley išpūtė pasaką apie 
“Mandžurijos apiplėšimą”, bet ir ta susmuko. Daireno 
“incidentas” sprogo, kaip muilo burbulas. Byrnes’o “kie
ta” politika ir kišimasis į Chinijos reikalus visai suban
krutavo ir baigėsi jo rezignacija iš valstybės sekreto
riaus vietos.

Bernard Baruch’as buvo pirmininkas Jungt. Valst. 
atominės bombos komiteto. Jis pamiršo, kad Jungtinių 
Tautų seime, kur dalyvavo atstovai nuo 54 šalių, gruo
džio 14 dieną, buvo vienbalsiai priimta rezoliucija, kurioj 
reikalaujama, kad būtų vykdomas nusiginklavimas, kad 
esamos atominės bombos būtų sunaikintos ir uždraustos 
naudoti kare.

Baruch’as siūlė planus, kurių tikslas buvo išgelbėti 
atomines bombas nuo sunaikinimo, palikti jas Wall stryto 
imperialistų žinioj ir sugriauti Jungtinių Tautų organi
zaciją. Baruch’as siūlė .tokį planą, kuris reikalavo pakeis
ti Jungtinių Tautų organizacijos konstituciją ir atimti 
galią Saugumo Tarybai.

Žnoma, jo planas negalėjo apgauti taikos šalinin
kus. Tada Mr. Baruch ir visa jo komisija rezignavo. Tūli 
jo pasekėjai dar laikosi to plano, bet veltui — jis bus 
atmestas. Mr. Baruch imasi paskutinių priemonių: gąs
dinti Amerikos žmones, būk Sovietai yra “išvogę atomi
nės bombos slaptybes.”

Naūjas blofas yra reikalingas sukėlimui isterijos 
išvakarėse Keturių Didžiųjų užsienio ministrų būsimos 
konferencijos Maskvoj. Jiems reikalingas skandalas, 
kad veikti ir į tūlų šalių atstovus Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboj, kur, nors pavėluotai, bet turi būti svars
tomas nusiginklavimo klausimas.

Generolų ir admirolų kampanijos už didesnį apsi
ginklavimą negalima suderinti su nusiginklavimu. Gene
rolai, admirolai ir jų šalininkai turi kelti skandalą. Ne- 
pripuolamai demonstruoja ir generolas F. Keating Ber
lyne, pataikaudamas vokiečiams. Visa tai yra darbas tų, 
kurie puola liaudies demokratiją Lenkijoj, Jugoslavijoj, 
Rumunijoj, Bulgarijoj, Albanijoj, Italijoj ir nepraveda 
denacifikacijos Vokietijoj. Tai yra darbas tų, kurie at
sisako karo kriminalistus atiduoti toms šalims, kur tie 
kriminalistai prasikalto. '

Bet jų planai neišdegs. Pasaulyj liaudis nenori ka
ro. Visur žmonės nori taikos. Tarpe Amerikos, Anglijos, 
Chinijos ir Sovietų Sąjungos, kaip ir kitų šalių žmonių, 
nėra jokio antagonizmo, jokios neapykaYitos. Draųgišku- 
jnas, kuris užsimezgė bendroj kovoj prieš hitlerininkus, 
fašistus ir Japonijos imperialistus, ir kuris likosi milio- 
nų krauju ir gyvybėmis sucementuotas, yra nepalaužia
mas. Jokios isterijos, jokios Mr. Baruchų ašaros, 
išmislai negalės pasukti istorijos rato atgal.

joki

Senatorius Pepper Įspėja
Progresyvis senatorius Claude Pepper (iš Floridos), 

kuris yra komitete apsvarstymui įvairių bilių, įspėjo 
Amerikos liaudį, ypatingai unijistus, kad kalbos apie “su
sitaikymą tarp kapitalistų ir darbo unijų” yra tiktai už
maskavimas tikro reakcininkų siekimo.

Senatorius Pepper sako, kad republikonai ir reak
ciniai demokratai kongrese ir senate siekiasi ne susitai
kymo su unijomis, bet tiį unijų sunaikinimo. Reakcionie
riai gerai supranta, kad negalima išvengti streikų, jeigu 
darbininkų algos yra tokios, kurių neužtenka jiems ir jų 
šeimynoms žmoniškai gyventi.

Republikonai supranta, kad darbo unijų pagalba 
velionis prezidentas Rooseveltas buvo išrinktas. Todėl jie 
siekiasi pirm būsimų prezidentinių* rinkimų 1948 metais 
sunaikinti arba nors, labai apgriauti darbo unijas.

Komitetai, kuriems pavesta bilių apsvarstymas, turi 
savo darbą užbaigti pirm 15 d. kovo. Po to tie biliai bus 
{teikti kongresui ir senatui, kur reakcininkai skubės juos 
primai.

lodei visi laisvę mylį darbininkai, darbo unijos, 
vairios organizacijos, privalo siųsti reikalavimus savo 
teritorijų kongresmanams, senatoriams, įvairiems komi
sijoms, kad tie biliai būtų atmesti.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily 
.................... .......... , I t.................................... — ...

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
Iš DARBININKU JUDĖ
JIMO PLAČIĄJAMB 
PASAULYJE

Britanijos Darbo Unijų 
Kongreso vadovybė sutiko 
su valdžios pasiūlymu, kad 
į Britaniją būtų įsileista 
500,000 “išVięntintųjų” (pa
bėgėlių). Britanijoje, mat, 
jaučiama didelė stoka dar
bininkų, ypač angliakasyk- 
lose ir geležies liejyklose.

Britanijos valdžia palai
ko didelę kariuomenę, ku
rioje jauni vyrai eikvoja 

•energiją “imperijai ginti”, 
užuot kasus anglį ar liejus

£ X.. 1 -

reso. Sis komitetas padare 
pareiškimą, kad Japonijos 
socialistai ir komunistai 
veiktų išvien, bendrai gin
dami Japonijos darbo žmo
nių interesus. Japonijos 
darbo unijoms šiuo metu 
priklauso daugiau 4,000,000 
darbininkų.

Ketvirtadieh., Vasario C, 1-947

Britanijos unijistai 
ir su tuo, kad lenkų 
armijos kariai, va-

Penki tūkstančiai Peru 
respublikos darbini nkų, 

j. f vario kasėjų, neseniai su
grįžo darban, laimėję dau
gumą savo reikalavimų. Va
rio kasyklos priklauso Wall 
Stryto korporacijai, žino
mai kaipo Cerro de Pasco 
Kompanija.

sutiko 
fašistų 
dovaujami Anderso, būty 
imami į angliakasyklas 
dirbti. Bet jie priimami to
kiomis išlygomis: kai tik 
Britaniją palies nedarbas, 
tai tie lenkai fašistai būsią 
pirmiausia paleisti iš 
bo.

dar-

Mažytėje Albanijoje 
pramonės darbininkai 
suorganizuoti į darbo 
jas; iš viso 30,000 darbinin
kų. Albanijoje yra praves
tas įstatymas, pagal kurį 
kiekvienas darbininkas gaus 
apmokamas atostogas, taip
gi senatvėje pensijas. Prieš 
karą, kai mažytė Albanija 
buvo valdoma fašistinio 
monarcho, ten organizuotas 
darbininkų judėjimas buvo 
žiauriai persekiojamas.

visi 
yra 
uni-

Iš Bombėjaus (Indijos) 
pranešama, kad to krašto 
darbininkai didžiai domisi 
Viet Nam’o (Lndo-Chinos) 
žmonių 
laisvės; 
aiikos; 
morali s 
Nam’o 
čiai už

kova dėl išgavimo 
Indijoje renkamos 
reiškiamas didelis 
prijautimas Viet 

liaudžiai, kovojan- 
nepriklausomybę.

' Iš Shanghajaus praneša
ma, kad Čiang Kąi-sheko 
valdžia dar vis tebesilaiko 
užgrobusi chinų darbininkų 
centrus!, kuriuos jiems buvo 
padovanoję Amerikos CIO 
ir ADF.

Japonijoje buvo sudary
tas bendras organizuotų 
darbininkų komitetas, kurin 
įeina [atstovai dešinėsės 
Darbo (Federacijos ir kai- 
rėsės Industrinių Unijų 
Kongreso, taipgi visos Ja
ponijos Darbo Unijų Kong-

Pirmu sykiu. Bulgarijos 
istorijoje parlamente yra 
svarstomas platus to kraš
to darbininkus liečiąs įsta
tymas. Kai jis bus priimtas, 
Bulgarijos darbininkai gaus 
kas metai po 15 dienų ap
mokamas atostogas, jiems 
bus užtikrintos senatvėje 
pensijos; kiekvienam darbi
ninkui, važiuojančiam į 
darbo unijų konferencijas 
bei kongresus, bus moka
mos algos. Taipgi bus nu
statyta minimalė metinė 
darbininkui alga. Bulgari
jos darbininkai niekad to 
krašto istorijoje neturėjo 
tokių lengvatų, kokias gaus 
dabar, Bulgarijai esąnt 
liaudies respublika.

kus, švietėjus, jau nekal
bant apie darbo žmones.

“Tas laikraštis yra taip 
nugrimzdęs, kaa kuomet net 
konservatyviai Amerikos 
laikraščiai pripažįsta, jog 
prieš koruptuotą, diktato
rišką', ir kyšių 'bei opiumo 
spekuliacijos paremtą Čian- 
go kliką stovi visa doroji 
Kinija, jis ragina padėti 
Čiangui nušluoti komunis
tus.”

Mes visai nesistebime dėl 
paminėtojo menševikų laik
raščio plepalo. Kur tos rū
šies socialistai pasisakė už 
progresą? Niekur. Jie rė
mė, remia ir rems kiekvie
ną, net ir patį juodžiausią, 
fašistą, jei tik jis kovos ko
munistus. Jie dedasi su 
smetonininkais, jie juos pa
laiko; jie eina iš vien su 
juodžiausiais klerikalais, — 
iiems talkininkauja. Jie šau
kė “three cheers for Hit
ler”, — vis tik dėl to, kad 
neapykanta komunistams 
juose nusveria viską!

STEPHANIE MASYTĖ KANDIDATUOJA 
{TEISĖJUS

JIEMS GALVOJE TIK 
VIENAS: KOVA ' 
PRIEŠ KOMUNISTUS.

Dienraštis Vilnis rašo:
“Sausio 30-tos numeryje 

vietinių social-fašistų lietu
viškas organas apgailestau
ja, kad ‘Jungtinės Valstybės* 
sugaišino tiek daug laiko 
bereikalingoms ‘taikos’ kon
ferencijoms ir stabdė Či
ang Kai-šeko jėgas, kovo
jančias prieš maištininkus, 
kurie su Rusijos pagalba 
pagrobė didelius žemės plo
tus, apiplėšė jų gyventojus 
ir užkorė jiems savo val
džia.’

“Mes žinome, kad neverta 
diskusuoti su tuo organu 
klausimo apie ‘maištinin
kus,’ kurie ‘apiplėšė gyven
tojus’. Bergždžias dalykas 
būtų priminti, kad kovoje 
tarp Čiango ir komunistų 
paskutiniai turi visų Kini
jos liberalų ir bet kokių do
resnių jų elementų simpati
ją — įskaitant visą mokslą 
einantį jaunimą,, mokslinin-

PALESTINOJ LAUKIA
MA DIDELIŲ ĮVYKIŲ

Spauda skelbia, kad Pa
lestinoje greitu laiku gali 
prasidėti “dideli įvykiai.” 
Tie “įvykiai” pirmiausiai pa
sireikš tame, kad britų gin
kluotosios jėgos, palaiko
mos Palestinoj, pradės sker
sti “nenuoramas” žydus.

Del to britai įsakė visiems 
anglams nešdintis iš Pales
tinos, nes žydai gali pradėti 
skersti anglus, keršydami 
už saviškius.

Britų socialistų valdžia, 
vykdydama Britanijos im: 
perialistų politiką, palaiko 
Palestinoje apie 100,000 ka
reivių ir daugybę šnipų žy
dams persekioti. ,

Užuot pasitraukus iš Pa
lestinos in palikus to krašto 
žmonėms savo reikalus 
tvarkytis, britų socialistų 
valdžia siunčia vi§ daugiau 
ginklų Į Palestiną “nenuo
ramoms” malšinti.

tams pasirodytų; kad 100,- 
000 kareivių Palestinai “nu
malšinti” permaža, tai jie 
galėtų greit daugiau jų pri
siųsti, nes Suezo Kanalo 
srityj dar esama apie 200,- 
000 ginkluot^ kareivių.

Taip, Palestinoje neužilgo 
gali įvykti “stambių įvy
kių,” — skaudžių žydams, 
bet reikalingų Anglijos im
perialistams.

Detroitietė Stephanie Masytė 
kandidatuoja į Recorder’s Court 
teisėjus mieste Detroite. Re
corder’s Court yra teismas, ku
riame nagrinėjamos ir spren
džiamos už visokius prasikalti
mus areštuotų bylos, su kurio
mis yra susirišus policija ir ap
skrities prokuroras.

2. S. Masytė baigusi mokslą 
University of Detroit, dabar 
yra advokatė, ir praktikuoja vi
suose teismuose Michigan’o 
valstijoj.

3. Turi teises praktikuot t.‘y. 
vest bylas United States Dist
rict Court, ir United States 
Supreme Court, Washington, 
D. C.' Tokių teisių, rodosi, ne
turi bei jokis kitas lietuvis ad
vokatas.

4. Per du metu buvo apskri
ties prokuroro padėjėja (assist
ant prosecuting attorney).

5. Lietuvių radio programos 
tvarkytoja; radio programų 
vertėja iš lietuvių kalbos anglų 
kalbon, ir iš anglų kalbps lietu
vių kalbon; pasaulinių žinių 
pranešėja per radiją.

6. Pilnai rašo ir skaito lietu
vių ir anglų kalbomis; skaito ir 
moka kalbėt rusų ir lenkų kal
bomis. . ,

7. Narė sekančių organiza
cijų:

(a) Native Born Detroiters 
Kliubo, kuriame yra keturi tūk
stančiai (4000) narių, yra to 
kliubo sekretorė, ir leidžiamo 
laikraštuko (angliško) redakci
jos štabo narė.

(b) Advokatų Gildijos (Na
tional Lawyers Guild) ir yra 
tos gildijos sekretorė.

(c) Detroit Bar Association 
(advokatų susivienijimas).

(d) American Bar Associa
tion.

(e) State Bar of Michigan.
(f) Hamtramck Bar Asso

ciation, ir yra šios organizacijos 
iždininkė.

(g) Women’s Lawyers’ As
sociation of Michigan.

(h) National Women Law
yers Association.

8. Narė sekančių lietuvių or
ganizacijų :

(a) Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (S.L.A.)

. (b) Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo (L.D.S.)

(c) Lietuvių Pilietinimo-Pa- 
šelpos Kliubo.

i (d) Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo.

(e) Lietuvių Literatūros 
Draugijos (L.L.D.).

(f) Aido* Choro.
(g) Detroito Lietuvių Vaiz

bos Buto (sekretorė).
(h) Narė Radio Kliubo Seks

teto.
(i)' Lietuvių Radio Kliubo 

(finansų sekertorė).
Vargiai yra Amerikoje dar 

bent vienas tokis jaunuolis 
(mergina ar vaikinas), kuris 
priklausytų prie tiek organ i za- * 
cijų, ir tiek daug dirbtų organi
zacijose, kaip Masytė. O prie to 
dar, kai buvo Assistant Prose

STEPHANIE MASIS

cuting Attorney, turėjo labai 
daug darbo su valdiškomis 'by
lomis, kartais eidavo viršininko 
pareigas areštuotųjų išklausi
nėjime, jų paliuosavime, arba 
uždaryme kalėj iman. Nuo pat 
vaikystės dienų, ji dirba tarpe 
organizuotų žmonių, tarpe lie
tuvių, ir dabar jau plačiai su
sirišus su “amerikonišku judė
jimu.”

Jau pirmiaus yra buvus SLA 
kuopos sekretore, ir pašalpinių 
Kliubų sekretore, Detroite. 
Kandidatavo Į SLA Centro sek
retorius.

Netenka abejoti, jog Detroito 
lietuviai piliečiai masiniai bal
suos už šitą gabią ir nuoširdžią 
lietuvaitę. Šiuo tarpu svarbiau
sia kalba tarpe Detroito lietu-* 
vių yra apie jos išrinkimą Į tei
sėjo vietą. Visi supranta, jog 
būtų džiugu ir naudinga turėti 
lietuvaitę toje svarbioje valdiš
koje vietoje. Tai būtų pirmas 
toks didelis lietuvių laimėjimas 
šiame mieste. , Rey.

A. a. Jonas Liaudanskas

(Tąsa)

Susilyginom su konvojum 
ir praeiname — ir vėlei mū
sų misija veltui. Einame pas 
mus. Pavakarį mano Uk
mergės draugas - giminaitis 
atneša telegramą, — Juozas 
nuvažiavo* į * Šiaulius.... Va
kare mano draugai “surengė 
mūsų kaimo susirinkimą ir 
aiškina jiems, kas dedasi 
sviete, , kad caras tuojaus 
bus nuverstas, ir t.t. Aš ne
dalyvavau tenai, nes mano 
tėvai vis sakydavo: “prieš 
vėją nepapūsi.”

Ant rytojaus jie visi pa
traukė į savo Kupiškį, aš 
palikau ant poros dienų pas 
gimines.

3 iš dalyvių tos ekspedici
jos apart manęs dar gyve
na Amerikoje — 2 ir dabar 
mūšų žmonės, o vienas tik
ras “social-demokratas.”

Rašo Simonas Janulis.
mus. Paskiau sužinojome, 
kad jau yra Vologdos gu
bernijoj ant “volnoš posele- 
nijos”. Sugrįžau ir aš į Ku
piškį, nes čia nebuvo ko 
veikti tarp tų Dievo apsės
tų žmonių. Ne po ilgo gavo
me pranešimą nuo nežino
mo mums žmogaus, kad 
Medeikis.(.keliauja į Archan
gelską taip pat ant “volnos 
poselenijos” 3 metams^

Staiga kaip perkūnas 
trenkė revoliucijos trenks
mas. Liaudanskas nueina į 
paštą pasiimti. “Vilniaus Ži
nias.” Telegrafistas jam 
praneša, kad visoje Rusijoje 
paskelbtas generalis strei
kas, kad nuo dabar jis ne
gali nei išduoti nei priimti 
jokių ' laikraščių ir laiškų 
arba ir telegramų — tik 
vienos telegramos priima
mos iš jų centro nuo štrei-

kė uždusęs Liaudanskas čia 
pat Kupišky, kur mūsų bu
vo koki šeši, ir praneša 
mums taip staigmenišką 
linksmą ir laukiamą žinią. 
Niekas nenori tikėti — čia, 
sako,»kokia apgavystė. Išei
name ant gatvės ir iš žydų 
draugų sužinome, kad tei
sybė. Ką gi mums veikti čio
nai — jokių dirbtuvių nė
ra —• yra pavieniai darbi
ninkai. Dar netikime. Eina
me su Liaudansku ant sto
ties. Ten jau tuščią. Tik 
vienas telegrąfistas, kuris 
patvirtina, kad teisybė. Tai, 
sakau, ko gi tamista ne
streikuoji? “Matai, kad 
streikuoju”, sako jis. Jei 
nestreikuočiau, tai būčiau 
namie. Mes, sako, čia tik 2 
telegrafistai, tai pakaitomis 
turime stovėti, kad priimti 
arba perduoti telegramas iš 
centro streiko ' komiteto*
Žmonės subruzdo, būriais 
Atvažiuoja į Kupiškį, kad 
gauti žinių, bet\niekas nie-

*- rtfc-< .-Ar,-^.*^^ .4 di (, f. i.lWdUili Wr’Mtfo

ko nežino. Tik tiek, kad jau 
5 dienas nei jokis traukinys 
neatėjo ir neišėjo. Telegra
fistai ir čia ir ant stoties 
sako, kad ir jie nieko neži
no. Iš miestelių dingo žan
darai ir uredninkai. Atsira
do tuojaus ir vagilių, ypač i 
Kupišky. Žydų kuopa tuo
jaus suorganizavo iš savo 
narių naktinę sargybą ir 
viskas tvarkoje. 7-tą dieną 
streiko, telegrafistas prane
ša, kad ateitų keletas drau
gų skubiai ant stoties. Aš, I 
Liaudanskas ir 2 žydų drau
gai nueiname į stotį. Teleg
rafistas praneša, kad Ry
goje suformuotas karinis 
traukinys ir nori prava
žiuoti iki Dvinsko, gal ir 
per mūsų stotį. Paliepta dė
ti visas pastangas nepra
leisti to traukinio; jeigu 
reiktų, tai kad nors ir reles 
išversti. Jis prašo iš mūsų 
sargybos iš apie 10 vyrų 
dieną ir naktį būti ant sto
ties, kad reikale reles nu
versti.

Skubame į miestelį. . Už 
poros valandų jau susirinki
mas ir nutarimas: nuo’ 6 
ryto iki 6 vakaro dabosime 
lietuviai, o naktį žydai. Dar 
už valandos jau 10 vyrų bu
vome ant stoties — Liau
danskas su savo “dubeltuv- 
ka”.

I X *

Randame telegrafistą ir 
“streločniką”, kuris jau už
darė visus semaforus, o re

les permetė, kad, jei trauki
nys eitų, nežiūrint semafo
ro ženklų, tai kad įeitų į 
‘‘akląsias trekes”. Čia pat 
jis parodė mums būdukę 
kur sukrauti visokie barai 
ir kiti instrumentai, pade
monstravo mums, kaip su 
tais instrumentais per mi
nutę galima praplėsti relių 
liniją, ‘kad traukinys atsi
durtų ant žemės, o per 5 
minutes galima relę visai 
nustumti nuo pylimo.

Jau 3 dienas ir naktis de- 
žiūrūojame ant stoties, ver
dame “kipiatok” ir geriame 
arbatą su riestainėm (ba- 
ronkom), kurias prisiunčia 
iš* Kupiškio (apie verstą 
nuo stoties) nežinomas ge- 
radėjas. Mūsų telegrafistas 
kaž kur išėjo. Staiga visą 
laiką tylėjęs telegrafo apa
ratas pradėjo veikti: tra ta, 
tra ta ir kaspinas eina, o 
mes nieko nežinome ir ne
suprantame. Lakstome, ieš
kome — niekur nerandame.

(Bus daugiau)

Sviestas vėl pabrango 3 
iki 4 centų svarui.

PATAISA /
Ląisvės No. 30 laidoje, 

prie Laisvės B-vės pasvei
kinimų buvo pažymėta, kad 

] aukų viso $198.18, tai klai- 
* da, turėjo būtį $1987.18. ;

* ~ ■ ■£- ■
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ENGLISH SECTION?'"1’“^ Drive and Bowling
Activities Going Everywhere

Letters From Readers

Brooklyn Bowling

it on

this

as followswere
Detroit on MayMB®

game

15th edition of the

of five men is
Paul Krauchu-

of bol- 
dictator- 
conquei

570
518

Bridgeport IDS 
Beats Baltimore 
Mail Pin Game

hope 
have

committees 
tournament 
follows:

wear 
itself 
some

Roseland Forms 
Team for IDS 
Bowling Tourney

Treasurers 
Trustees 
Auditors 
Presidents 
Secretaries
Directors 
Games tonight

iiMUMOAfal

Interest is steadily mounting 
in the tournament and a good 
representation is expected 
from many' cities.

The Chicago LDS Redwings 
are sponsoring a nice dance

In this issue we have abet
ter from Philadelphia from a 
veteran. Well, Philadelphians, 
how about an LDS Club there, 
too ? ? ?

But. of course 
failed, others 
his good work 
you don’t sue-

other explos- 
to blow bol
shies, too. As 
he was blown

We know there are many 
cities that want to do some
thing in the LDS, organize an. 
LDS Young people's Club or 
Lodge. The first thing to do 
is to write to the Secretary of 
the LDS National Activities 
and Youth Committee at 419 
Lorimer Street, Brooklyn 6, N.

in other Conn, cities 
and possibly in Brook

war. The 
helped to 
American

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

-i ’ : / :.v

UNITED 
KINGDOM

grass is always greener 
other fellow’s yard, we 

And it’s not secret 
chicke n

The Bridgeport, Conn., 
ers have ordered, a play 
mūs mamei pasidarė?” 
the National 

i Committee 
see a . new

Th? United Kingdom of Great Britain and North- 
em Ireland L HW2 square miles in area, popu- 
tated bv some 65,000,000 persons. Entirely an III BBSS inland nation, the U.K. lies off continental Europe, 
se;.aratc,y from France by the English Channel. 

Its king is George VI ano its Frlme Minister is Clement R. Attlee. 
The United Ki’unon i.® ;; ’permanent member of the Security Coun
cil, a two-vt^r itwto oi the Economic and Social Council. Its 
permanent delegate at United Nations Headquarters is Sir Alex
ander Cadogan, who sits on the Security Council. The United 
Kingdom flag—the Onion Jack—is blue, emblazoned with the red 
Crosses of St. George and St. Andrew, which are outlined in whit*.

States
then everyone can 
how horrible x those 

Lith uania 
No sincere person will

to prove 
against the 

the above 
omitted 

■ ones.

ROSELAND, Ill 
section of Chicago • where 
there is no LDS young people’s 
Lodge, a group of fellows got 
together and determined td 
send six men, all LDS mem
bers to the National LDS 
Bowling Tournament which is 
being held in 
2-3-4th .

However, things will be a 
little different this week as 
the teams will be bowling un
der new handicaps and new 
averages which may make 
some difference in the out
come.

Present Team Standings

Too bad he died giving that 
deathly blow, 
while Hitler 
must carry on 
As is said: If 
ceed at first, try, try again.

So the šimutis-Grigaitis-Vai- 
dyla axis is now striving, with 
all the stooges they import 
from Lithuania, to regroup 
some of the forces that were 
vainly giving deattflj^blows to 
bolshevism, to collect dollars 
and dynamite to blow bolshe
vism to .the skies!

cannot say that Dr. 
was a supporter of 

then one cannot say 
was an ęnemy of Hit-

NEED fob progressive organization 
PHILADELPHIA CITED

was won 
the last frame by 

hen Charlie 
Navikas 
bowling
the 70’fe

“If such a person as Dr. 
Kazys Grinius was forced to 
flee from the- bolsheviks and, 
completing the eightieth year 
of his life, had to wander 
about in the Germany that 
was being rocked by bombers 
until he successfully reached 
the Hinted States . military 
zone — 
imagine 
“liberators 
were 
implicate him as an enemy of 
Lithuania’s working people or 
a supporter, of the Hitlerite, 
dictatorship.” (Naujienos, 
J^n. 28, 1947.)

But eight days earlier^ this 
same paper printed the fol
lowing :

“1941-1944. The? Germahs 
award Dr. K. Grinius a 40 
Rm. monthly pension. Dr. K. 
Grinius, (luring the time of 
German occupation serves as 
Supreme Health Administra
tion's Sanitary Health Divi
sion head and also is the head 
of the Lithuanian Hygienic 
museum.”
'-Certainly the Nazis did not 

give pensions to thbir enemies. 
If one 
Grinius 
Hitler, 
that he 
ler, either! Because the.Nazis 
were not in the habit of giv
ing pensions (nor government

“She insists on going to those LDS affairs. Says every
one at least has a good time there and after I spent 
$50,000 for, her coming out party!”

The Bridgeport, Conn., LDS 
Club is planning to run a 
Valentine Dance on February 
15th at the Lithuanian Hall, 
407 Lafayette Street. This 
will be a great affair and all 
the' Bridgeporters are work
ing hard to make a success 
of it. It wohld be a good 
idea for a group of Brooklyn 
LEJSers-to make a trip there 
and to see how other LDS 
Clubs and Lodges operate. 
Admission is 75 cents.

The team 
composed of 
nas, Walter Mūrelis, Stanley 
VAnagas, Steve Baranauskas 
and Stanley Roman. They are 
bringing along Peter Hanis 
who will be a substitute on 
the team and also participate 
in the doubles event with the 
odd man of the first team. \

the Auditors out of se- 
place. The Treasurers 

to the Secretaries 
all smiles last week 

because they has 
Kazokevich helping 

but also because 
rolled the

Dear Editor: As a recent 
returnee from the service, I 
would like to make ■some ob
servations about things that I 
have noticed, in Philadelphia.

How quickly the wounds of 
battle are forgotten! While 
the war was going on, how 
the people looked at you with 
pride — now if they see a few 
pieces of GI issue on »you it’s: 
“Another one of those damned 
veterans.” Employers (while 
there are a few who treat you 
kindly) will say: “Sorry, but 
I can’t help you out.”

Who can you blame? I have 
seen plenty of politics in ac
tion while in the service, but 
it is mild compared to the 
stagnant city government of 
Philadelphia. Gambling seems 
to be the practice of almost 
everyone, be it numbers, 
horses or just cards. “Simply 
can’t’ afford to buy that extra, 
quart of milk, — by the way, 
what number came out to-

There is no proof that the 
Nazis Įook the picture in Lith
uania. However, it is being 
used 'by .the Lithuanian fasc
ists who are dipping more and 
more into Hitler’s left-over 
propaganda grab-bag for ma
terial, to extract money from 
the unwary.

jobs) to their enemies! They 
had gas chambers for them.

To take the matter further, 
the January 20th Naujienos 
also says that in 1942, Gri
nius, Kupravicius and Aleksa 
signed a memorandum to the 
general-komissar against col
onization of Lithuania. Kupra
vicius and Aleksa were ban
ished to Germany for the en
tire period of the war, while 
Dr. K. Grinius was permitted 
to stay in Lithuania and carry 
on his good work in the Nazi 
health department in Lithuan-

about it: “Oh well, 
that way and always

A group of sincere 
est veterans are refused the 
right to operate taxicabs, al
though they are putting up a 
darn good fight. They should 
haye more backing than they 
are now receiving. It’s the 
same old story — What can 
I do? ‘ .

it’s been 
will be.” 
and hon-

The American Lithuanian 
Council which, as we said, is 
the name for the Grigaitis-Ši- 
mutis-Vaidyla axis ‘ among 
Lithuanians is getting just “too 
clever” for words. In their 
propaganda they are sending 
ou£ “actual photos” of Soviet 
brutalities^ committed against 
the Lithuanians. The Draugas 
(edited by Šimutis) on Feb
ruary 3rd published one such 
photo. The photo is a copy of 
one that was exhibited in the 
Nazi-sponsored Kaunas Muse
um of Red Terror during the 
occupation years.

Alphonse
the Committee; Anthony Ado
maitis and Anthony Yakstys 
are on the housing' and hotel 
reservations committee; Mi
chael Jeske and Ray Lyben 
are in charge of the Banquet 
and welcoming; Serve Gugas 
is in charge of publicity and 
Joseph Adams is chairman of 
the committee and secretary 
of the Tournament.

There will be a conference 
of Lithuanian American Youth 
called by the LDS First Dis
trict Committee in the Bright
on Lincoln Hall, Brighton, 
Mass., on February 22nd. 
Young Lithuanian Americans 
from all over the state are 
expected and there will be a 
social and dancing afterwards. 
John Orman, secretary of the 
National Activities and Youth 
Committee, will be present. 
Massachusetts young people, 
LDSers and not, are urged to 
participate.

on February 8th at the Darius 
and Girėnas American Legion 
Hall. This is to be their an
nual affair and although ma
ny easterners do not general-* 
ly attend them, we do 
that the Red wingers will 
a very successful affair.

BROOKLYN, N. Y. — The 
Tiesa editor announęed last 
week that he had received the 
scores from the Baltimore and 
from the ' Bridgeport LDS 
Clubs which are conducting a 
“bowling by correspondence 
match” in duck pins.

The first to respond ■ was 
Baltimore. Next came in the 
Bridgeport scores,’ revealing 
that the first game was won 
by the Balts and the other 
two by Bridgeportites.

The scores

LDS* 
“Kas 
from

Activities and 
Youth Committee.' We shall 
soon see a ■ new LDS Drama 
group in action in Bridgeport. 
The play should not end in 
Bridgeport, if it is presented 
there first, but should be -pre
sented 
as well

One of the main 
is the “Case of the Lost 

which tickets 
Admission tic- 
out soon and 
be some more 

iffair just

The Tournament will be 
held in the modern Lucky 
Strike Recreation Bowling Al
leys, 6541 Grand River, De
troit, Mich. Those interested 
in the Tournament should con
tact John Orman at the LDS 
National- Office,‘419 Lorimer 
Street, Brooklyn 6, N. Y.

Brooklyn Builders are plan
ning to send a men’s and a 
Bowling Tourney. For this 
purpose they are arranging a 
a big dance at the Imperial 
Palace Ballrooms, 790 Broad- 

in Brooklyn on March 
women’s team to the National 
29th. One of the main feat
ures 
Weekend” for 
are going fast, 
kets will be 
then there will 
hustling for this 
gotta be a success 
•port, Newark, Elizabeth, Cliff
side, Maspeth and Richmond 
Hill young people are espe
cially invited.

Bridgeport
Baltimore

It is seen
was won by the Balts by only 
one point, while the repre
sentatives of the Niipneg 
State took the other two bj' 
rather wide margins.

Complete tallies of these 
games will be published in the 
February 
Tiesa.

As regards the National 
LDS Bowling Tournament, the 
next issue of the Tiesa 
carry, in full, the rules 
the . National Tourney, 

working on 
n Detroit are

The second quotation cited 
above comes from Lithuanian 
Archives published in Kaunas 
during the Nazi occupation re
gime there. The book has been* 
quoted time and again by pro
Nazi Lithuanians 
their arguments 
USSR. Of course 
passage is < 
other similar

will tell 
the story of how things stand 
form now on. They will tell 
whether or not the Treasurers 
will retain their lead by the 
slim margin of one game 
when they battle the Audi
tors. A clear-cut three-straight 
victory for the Auditors can. 
place them back on top of 
the heap. The Secretaries, on 
the other hand, will be com
peting with the Trustees and 
if both teams will do what 
they did last week, the Trust
ees will have two out of threfe 
which will not do them too 
much harm, but assuming the 
Auditors win three, the Trust
ees would be tied for second 
place. The Presidents will bat
tle the Auditors and discount
ing anything unusual, the 
Presidents have the edge.

B'lieve Me
By FRANK STULGIS

Two big things on which 
LDS is currently working 
the big membership drive 
2.000 new* members which 
off to a flying start last 

month and the National LDS 
Bowling Tournament which is 
to. be hold in Detroit on May 
2.8.4 i-h

Such is the record of nearly 
every man who comes hero to 
preach hate against our war
time ally of our country — 
a country which helped us a 
lot in winning the 
efforts of the USSR 
save many of our 
boy’s lives.

The National Office of the 
LDS reports that things are 
going pretty good for the LDS 
right now in the dirve. Many 
new members are being en
rolled and while it is lax as yet 
yet in some cities, the mem
bers report some progress be
ing made. The most jubilant 
report yet received is that 
Los Angeles }new LDS Lodge 
has already completed its 
quota of ten new members 
<and more are yet to come. 
With the Brooklyn, Cleveland 
and Detroit progress made, 
there is no reason why other 
cities and towns cannot come 
in with the same.

Things generally took a 
sharp re verse last week for 
all leading teams except' the 
Trustees wh<^ took three 
straight from the Directors to 
nose 
cond 
lošt three 
who were 
not only 
Georgie 
them out 
•Helen Yeskevich 
highest girl’s score yet in the 
league — 190. Im the mean
time, the Presidents bowled 
the Auditors over for three 
straight games, when each of 
the three players on the 
ident’s trio took turns 
ing the team to victory.

The Treasurers took 
thė chin three times from, the 

the latter’s 
were comb- 
rath er poor 

that night on the 
i’ side. In the first

Al Dobinis bunched a

Secretaries when 
superior' scores 
ined witl 
bowling 1 
Treasurers 
game 
lot of splits and misses to roll 
114, considerably below his 
average while Helen Yeske
vich who was “hot” that night 
turned in a scorb of 135. In 
the second game, Helen 
bunched strikes several times 

and almost had a 200 game 
and George Kazokevich rolled 
a 137 while although Dobinis 
raised his tally to 150, Or
man fell down but, that would 
not have made any difference 
anyway, for Helen was just 
too good. In the last game, 
Gęorge climbed up further, 
Helen fell down but Amelia 
Young made a comeback with 
a better score while although 
Dobinis hit 170, Orman scored 
100 points less''than his part
ner, giving the Secretaries 
three straight.

The Trustees who are now 
but one game from the top 
position made a good showing 
against the Directors when 
Bill Malin rolled above aver
age scores and Helena Incas 
did well, too. Charlie Young, 
minus his partners, tried hard 
during the first two games, 
but gave up in the final game 
for,.a three straight victory 
for the Trustees.

The 
in the 
all know 
that if a chicken is properly 
enclosed it will stay in its own 
yard. But if that same chic
ken were to scratch and peck 
at one particular spot of the 
fence, it would, in time, 
a hole big .enough for 
to got thru’ and taste 
of that green grass.

—Albert Kushall 
Philadelphia, Pa.

“Give us dynamite and Am
erican dollars, and we shall 
blow bolshevism to the skies,” 
said one of the “Displaced 
Politicians” in a meeting in 
Rochester, N. Y., according to 
a correspondent of this paper. 
Thė man was Bronins Budgi- 
nas. who is now in this coun
try, speaking and collecting 
money from Lithuanian Amer
icans under the auspices of the 
American Lithuanian Council, 
the name for the šimutis-Gri- 
gaitis-Vaidyla axis.

One other man said the 
same thing. He organized an 
army that was said to be in
vincible. and he had a lot of 
dynamite and 
ives and tried 
shevism to the 
it turned out — 
to the skies himself

But there were Lithuanian 
quislings who served this ori
ginal “save the world from 
bolshevism” leader and took 
his word for gospel. They 
published books in Kaunas at 
the Nazi government sanction 
and expense which said, 
among other things:

“The basic tenets 
shevism — usurping 
ship and efforts to 
the world. Adolph Hitler un
derstood all this clearly and 
was the first to determine to 
give that red imperialism a 
deathly blow.”

,It is done openly and un
afraid, while the city police 
turn their backs and stick out 
their < hands. If you rtave 
trouble of any kind, no matter 
if you are a hundred percent 
in the right, the one who 
knows the biggest ward-man 
•will win* out.

Did you ever taste the wa
ter in Philadelphia? It is so 
bad that it actually stinks. 
That alone, ’ is enough to dis
grace any city. Ask somebody

Who can one blame? Here 
in the. city of Philadelphia 
with about 2 millioh popula
tion there is not one progress
ive Lithuanian American Cltib 
for the youth. It is left up to 
the elders. It’s the same old 
story again: What can I do ?

A club, no matter how small 
it may be when it starts, if it 
has a good honest progress
ive program will go stronger 
and larger as it goes along. 
If that same club betters or 

better just one minor 
it will have been worth

Presidents were in fine 
shape, too, and it was Charlie 
Sipawitz who took the honors 
for his side in the first game 
while all three of the Audi
tors were not anywhere near 
par. /In the second game, 
Šiurpa picked up a bit but 
his partners were on skids 
while Flo Kazakevich almost 
doubled, her average score to 
give the Proxies the edge. The 
last game was won by thė 
Proxies 
but three points 
Sipawitz and Tonj' 
combined some good 
while Siurba fell to 
to give up the game.

564
' 565 

that the first

Sir Alexander Cadogan
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U.N. Facts and Faces . UNITED KINGDOM

Allow’ us to inform the Lith
uanians: ’fhe photo used in 
Draugas on the back page 
was used once before in an
other publication: The first 
volume of ‘Lietuviu Archyvas’ 
(Lithuanian Archives) pub
lished in Lithuania during the 
Nazi occupation as part of 
the “hate Russia” campaign 
during the war. The same 
photo appears on page 99 of 
that book. It is the same book are from w’hich one of the quota
tions' mentioned in this col
umn earlier came.

But more about this “pic
ture campaign” later on!
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FRANK KRUK
arba Grabprius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

....   nil' h ' i isParašė Petras Cvirkai- i .  ■■■■■■■■   «■
(Tąsa)

Ir po penkių mėnesių kambario išvaiz
da visai pasikeitė. Ant gembinės kabojo 
dvi naujos skrybėlės, po lova gražus poli
ruotas čemodanas, prie durų balta drobe 
uždengta nauja vasarine eilute. Ant sta
lo fotografįja, kurioje skaitytojas būtų - 
pamatęs ilgu švarku, siauromis, stipriai 
sulaidytomis kelnėmis jaunuolį, pasitik 
kinciai įsirėmusį ranka į šoną. Daugiau ■ 
jis negalėjo turėt kaip dvidešimts viene
rius metus. Galima buvo kirst iš penkių 
dolerių, kad tas jaunuolis linksmas, ap
sukrus ir kiekvienoje kompanijoje nesve
timas. Jo užversta gal^rodė, kad Ame
rikoje jam—orait.

Prabėgo jau penki mėnesiai. Kaip 
greitai! Pranukas ilgai delsė ir nenorėjo, ” 
kąd apie jį kas žinotų. Bet dabar, kai ki- 

t senėj mėtėsi keliasdešimts sutaupytų do
lerių, už valgį ir butą buvo užmokėta iš 
anksto, kai fabrike jam pakėlė atlygini
mą ir galėjo netrukus atsisėsti į boso kė
dę, reikėjo, būtinai reikėjo, kad apie tai 
sužinotų šešiapūdis ir apylinkė. Piršliui 
visuomet atrodė, kad bosas nemažesnis 
už gubernatorių.

— O, — sakydavo jis, — mano brolis 
bosu buvo! Ką dabar pasakys tie, kurie 
manė jį žuvus, kurie apraudojo, kurie 
keikė ir perkūnus ant jo galvos griovė; 
sakė'— vėjas, ne vaikas. Niekas iš jo ne
išeis, sakė.

Rašė Pranas ilgai, visą vakarą, apie 
tai, kaip jis-plaukė per marias, kaip su
po laivą, matė dideles žuvis:

...Ai motinėle sunku man ir pasakyti 
kaip mes plaukėm jūromis atlantiko 
kaip jas vadina gal šimtą kartų didesnės 
negu fiūsu prūdas paskum mūsų laivą 
Plaukė tokios žuvys kurios labai panašios 
j arklius bet gerklė tokia didelė kaip mū
sų durys marių Vandeny kaip kaime ant 
žemės yra arklių ir Avių vieną dieną se
kė tokios deglos kiaulės tai aš rėkiau ukš 
uzgyt ale jos Neatsitraukė mat tos kiau
lės buvo su pelekais beje motinėle ar ne
gaudo mane uredninkas pasakykit kad aš 
bosas jau ir po savo ranka turiu dešimts 
polismenų tai jiems bus riestai ba Ameri
ka gali eit kariaut su caru aš nekaltas 
kaip Dievą myliu uždavė Zabielskiuks su 
peiliu Dabar turiu pranešti kad esu svei
kas, tik nelabai linksmas...

Valandėlę jis atsitraukė nuo rašymo, 
kad galėtų uždėt ant kaikurių raidžių 
taškus. Pro langus buvo matyti vaikščio
janti šventadieniškai pasipuošusių mies
tiečių minia. Dvi mergaitės ėjo baltai ap- 
sirėdžiusios su kuokštėmis gėlių. Meri! 
Apačioje gaudė pianola. Bosas, matyt, 
mušė kulniu į taktą ir skaitė savo ilius
truotą laikraštį. Meri! Kam toks perne
lyg sukraipytas vardas! Bet vis dėlto gra
žus. Atsiminė Pranas paskutinį vakarą: 
valgant‘Vakarienę mergaitė nuo jo nenu
leido akių. Tėvas tatai pastebėjo ir reikš
mingai mirktelėjo pačiai akimi. Prieš po
rą dienų užklupęs mergaitę sode bežai
džiančią vSUx šunimi, kurio vardas buvo 
toks pat, kaip ir boso, Pranukas jai sakė, 
kad jos nosis graži, ir jis galėtų ją nu
kąsti. Jos plaukai aną vakarą buvo iš
draikyti, vokų kampeliai drėgni ir seilės 
mažais'lašiukais laikėsi išpumpusiose lū
pose. Meri jam atsakė, kad už dviejų my
lių yra didelis parkas, kur hepaprastai 
plačios pievos, ir gano piemenys karves. 
Ten sekmadieniais ruošia piknikus ir 
ežere galima pasiirstyti. Jis vėl sakė, kad 
pirks laikrodį ir, gal būt, jai žiedą. Meri! 
Ji tik juokėsi užvertus galvą. Tai nebu
vo toji Lietuvos mergina, tai beveik bajo- 
Tė. Žiedas! Koks kvailumėlis, kai ji žiedų 
neturi kur dėti, ir tėvas į kiekvieną mo
kyklos skyrių pereinant jai pirko naujas 
dreses ir šukas. Jr pašėlusiai buvo gudri 
mergina. Kai Pranas su visu Kruopių 
kaimo kavalieriaus įgudimu pasisakė, 
kad jis moka griežti klerneta, ir gal būt, 
pirks kokią muziką, ji pasakė iš Ameri- 

Lko$ istorijos. Kažką iš istorijos, — kad 
Abraomas Linkolnas panaikino negrų 
vergiją. ArJjuvo galima rasti gudresnę 
merginą!

...Bet brangioji motinėle, — rašė jis 
toliau ilgus ilgus sakinius, aš netoks 
dabar ir Amerika man į sveikatą pama
tysi aš uždirbsiu daug turėsiu savo na
mus ką gali žinot čia žmonės tokie tur
tingi kad aš jau po kiek metui savo akrū-

tu atvažiuosiu tai tegul nemąno kad as 
koks girtuoklis čia ar plėšikas dabar aš 
tau siunčiu motinėle du dolerius ir sakau 
gudbai kas amerikoniškai sudie bučiuoju 
tavo rankeles ir kojeles ir persiprašau ta
vo sūnus bosas...

Laišką pabaigęs jis nežinojo ką veikti. 
Meri, turbūt, grajina pianola, arba žai
džia su šunimi. Pranas pasirišo naują 
kaklaryšį. Artinosi vakaras, vienas iš tų 
puikių vasaros vakarų, kurie esti tokie 
dideli, širmi lietuviškoje žemėje. Lengvai 
vaikščiojo praeiviai kvėpuodami laisva ja ' 
diena, — vyrhi ir moterys. Stovinėjo prie 
krautuvių langų, ėjo toliau, kilnojo viens 
kitam skrybėles, sveikinosi.

Nerimas, kažkoks nežinomas ilgesys, 
kurio jis nepažino gyvendamas tėviškoje 
globoje, apėmė jį. Meri balsas nykstantis 
tolumoje kaip nužingsniavusių laidotu
vininkų giesmė, ir boso koja mušanti 
apačioje į taktą, kada jis skaito, buvo 
kaip byrančios žemės ant karsto. Šimtą 
kartų jis būtų šią valandėlę geriau gyve
nęs tenai toli, savo laukuose, aręs žemę. 
Juk vis dėlto tai buvo namai... Urednin
kas uostė jo pėdas. Ne, ten nebuvo gali
ma grįžti. Juk Amerikoje, kažkokiam 
mieste, bosas pasakojo, vienas milijonus 
uždirbo išmokęs asilu bliauti. Jis bus čia, 
sėdės, stovės, eis ir dirbs. Dės dolerį prie 
dolerio, kantriai išskaitydamas sutaupąs. 
Metai po metų susikraus apskrita suma. 
Tada Pranas atsistos apt kojų ir parašys 
į savo kaimą laišką angliškai, kurį nieks 
neperskaitys, ir pats piršlys sakys:, — 
Fit, vyras į kokius išėjo! Reikia nešti 
laišką kunigui, gal svarbūs popieriai!— 
'Bet ir kunigas neperskaitys. Tada belie
ka tik vyskupas, ar gubernatorius. Laiš
ke bus parašyta, kad esu toks ir toks, per
ku tris dvarus savo parapijoje. Prašome 
išrinkti...

Kur jis galėjo dingti su savo vaikų 
pintimis, kai jos atsiminimų bangomis 
užplūsta kvailas smegenis! Galvojo varg
šas, kad būtų gera turėt ką nors greta, 
pasikalbėt, praeit susikabinus rankomis 
juokaujant ir drąsiai žiūrint praeiviams 
i akis. Saliūnas? Tik ne ten. Piknikas?... 
Paskum į atmintį įpuolė dideli trisdešim
ties aukštų nardai, plačios žvilgančios 
gatvės, kaip bažnyčios grindys.

Naujorkas! Du ar tris kartus jis ten 
buvo nuvažiavęs ir dabar negalėjo už
miršti. Ten tik galima buvo sukraut tur
tus, iškilt, kur toks didelis žmogaus pa
reikalavimas — saliūnuose, bankuose, 
aikštėse, skerdyklose, krautuvėse, Lalėji
muose. Juk šuo 'Amerikoj tūkstančius už
dirba; kuris moka stovėti ant riedančio 
guminio sviedinio. Kas gerai galva bolę 
stumia — tūkstančiai; kas kumštį gerą 
turi — tūkstančiai. Stebuklų kraštas! 
Reikėjo, kad vienas pirštas, viena ausis 
judėtų ne taip, kajp kitų žmonių — atsi
ras, kurie tau už trumpą valandėlę, pasi
rodymą piknikuose ir lošimuose mokės 
grynais doleriais.

Pranas irgi kažkada mokėjo koją už- 
kelt ant sprando, liežuviu nosį pasiekti ir 
net avimi bliauti, kiaule kriuksėti. Apie 
tai jis niekam nesakė, bet jeigu pakalbėt 
su kuo nors arba pasirodyt amerikonų 
kompanijoje, gal būtų iš tų niekų pasi
daręs grynas pinigas. Lentpjūvė —- ne. 
jam skirtas darbas. Ir doleris prie dole
rio čia ne taip jau lengvai limpa.

Pranas atidarė langą. Kažkas stovėjo 
tiesiai apačioje, keli žingsniai nuo namo 
ir žiūrėjo aukštyn. "

— Heilo, Frankai! — atsiliepė balsas. 
Gražus vakaras 1 «
, — Gražus, — atsakė, bet kalbėjusio 
vyriškio nepažino.

Taip nepažįstamo asmens jam buvo 
duotas vardas.\Juk tai buvo gražu: — 
Heilo, Frankai!...

Popierių fabrike ir lentpjūvėse buvo 
puikių, jaunų vyrų. Jie būtinai sužinojo, 
kad Pranas užkelia koją ant sprando ir 
liežuviu pasiekia nosį. Popierio fabriko 
benas, arba dūdų orkestras, kuris dar tik 
tvėrėsi, norėjo pavilioti ir Praną, kad jis 
muštų būbną. Bet Jaunų Vyrų Draugija, 
sužinojusi apie Prano gabumus, pasiuntė 
savo pirmininką pas jį į namus ir kvietė 
įsirašyt į jų organizaciją. ,

(Bus daugiau)

, /■ ■

Cleveland, Ohio
LPT Komiteto Darbą 

Užbaigus
Šio komiteto veikimas tę

sėsi per virš penkis metus, to
dėl, suprantama, nemažai į jį 
ir darbo tapo įdėta. Šin dar
ban buvo įkinkytos visos mūsų 
organizacijos, kliubai bei pa
vieniai mūsų veikėjai, žodžiu 
sakant, visas mūsų progresy- 
vis judėjimas buvo susirūpi
nęs Lietuvos žmonių gelbėji
mo darbu-.- Todėl mes ir gali
me pasidžiaugti to darbo pa
sekmėmis, jį užbaigę.

Tačiau nereikia manyti, 
kad peršventę to darbo pa
baigtuves, jau galime raibiai 
sau rankas sudėję sėdėti ir il
sėtis. Nieko panašaus, nes* yra 
ir daugiau, nemažesnės vertės 
darbų, kuriuos mes turime be 
atidėliojimo atlikti. Pavyz
džiui: kovo 30 d. įvyks Ame
rikos Dem. Lietuvių, suvažia
vimas. Mums negali nerūpėti 
šio suvažiavimo pasekmės.. 
Jeigu taip, tai mes turime prie 
Jo rengtis, rūpintis, kad kuo 
daugiausia delegatų pasiun
tus, kad kokiu nors būdu su
kelti finansų delegatų kelio
nės lėšoms ir kad parinkti tarp 
draugų ir rėmėjų kiek aukų 
suvažiavimo p a s v e ikinimui. 
Paginu visus buvusius minėto 
komiteto narius rūpintis pa
rinkimu aukų suvažiavimo pa
sveikinimui ir pilnai pasitikiu, 
jog jie visi, kaip pirmiau ne
atsisakė atlikti jiems pavestus 
tam tikrus darbus, neatsisa
kys nei dabar.

Drabužių Siuntimas
Drabužių rinkimas pasta

ruoju laiku kiek sumažėjo, ta
čiau sausio 4 d. pasiųsta 14 
didelių tyaksų, o švenčiant mū
sų darbo pabaigtuves, vėl ne
mažai žmonės drabužių sune
šė, iš ko susidarys koki 3 ar 4 
baksai ir šiomis dienomis bus 
pasiųsta. I šiuos 2 siuntinius 
drabužius surinko bei suauka- 
vo sekami: P. A. Radžers, M.

Kalakauskienė, A. Jesiunas, 
J. Bagdonas, P.Williamas, A. 
Palton, W. Gelbis, M. Rackai- 
tienė, Biačiulis, P: Nemura,-M. 
Baltrušaitienė, M. Karsokienė, 
A. Mockaitis, A. Keley, R. Ta
mošaitienė, K. Valaika, M. 
Raulynaitienė, Geo. Danis, M. 
Jenuškevičienė, J.4 žemaitis, 
V. Young, J. Werner ir drg. 
Danis parvežė nuo draugų 
Sliekų iš Floridos.

Jonas Stripeika, kuris visą 
laiką taisė reikiamus taisyti 
batus, pridavė sekamą rapor
tą: “Visa mano šeima aukavo 
16 porų batų ir nemažai įvai
rių drabužių; sutaisiau arti 
300 porų batų, prapirkau ant 
odos, vinelių ir kitų reikmenų 
už $16.75. Aukoju visą darbą 
ir išlaidas.”

Kas bent kiek nusimano, 
apie tokį darbą, gali spręsti, 
kiek šis draugas įdėjo savo 
'aiko tame darbe. Julb tik pa
sišventęs žmogus tai gali pa- 
laryti.

Drg. P. Dulskis, negalėda
mas dalyvauti mūsų LPT Ko
miteto pabaigtuvių koncerte, 
prisiuntė laiškutį ir $5, iš ku- 
’ių $2 liepė atiduoti drg. Pru- 
seikai dėlei Vilnies^ o liku
sius $3 priduoti /Lietuvos šel
pimo Komitetui. Ačiū drg. 
Dulskiui už auką, o pinigai ta
po priduoti, kam skirti.

LPT Kom. pirm,,
, J. Žebrys.’

linghamton, N. Y.
LLD 20-tos kuopos Moterų 

Skyriaus parengimo, Įvykusio 
gruodžio 8-tą, 1946 m., tikie- 
tų pardavė sekančios ypatos: 
O. Girnienės 2, M. Kulbienė 
3, M. Bekerienė 4, M. Kaz
lauskienė 5,- V. Zmitraitė 5, 
J. K. Navalinskienė 5, A. Mal- 
daikienė 14, K. Jozapaitienė 
18, A. Žemaitienė 20.

Moterų skyriaus komisija 
dėkavoja visiems už pasidar
bavimą.

Korespondentė, J. K* N.

Dienraščio Laisvės Kaina Pakelta

Su 1 diena sausio dienraščio Laisvės 
kaina tapo pakelta. Dabar Laisvės kai
ną-visose Jungtinėse Valstijose $7.00 
metams1; $3.75 pusei metų.

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

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

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

Laisvės Administracija.

Artinasi didelė permaina 
ant pasaulio, ’ nes kunigai bė
ga iš bažnytinių draugijų ir 
lenda į “prakeiktus” kliubūs. 
Ir lenda kaip juoda smala 
prie ..žmogaus kūno, štai jau 
trečias mūsų kliubas gaus nau
ją kunigą. Aš kalbu apie šiau
rinės Dalies Republikonų Su
sivienijimą. Tas kunigėlis pa
reiškė, kad jo prisirašymo 
prie kliubo tikslas yra atnešti 
meilę ir vienybę tarpe Phila- 
delphijos lietuvių.

Taip', jie atneš meilę į kliu- 
bus, kaip atnešė į Raudonojo 
Kryžiaus Lietuvių Skyrių, kur 
pažangūs žmonės buvo užpul
ti ir sukruvinti per kunigų su
kurstytus fanatikus. Tas pats 
dabp’ galės įvykti ir kliubuo- 
se.

Dabai1, koks jų yra tikslas 
lysti į kliubus, ką jie iš to tu
rės? Jų tikslas yra užgriebti 
kliubų vadovybę į savo ran
kas, neleisti pažangiems žmo
nėms įeiti į komitetus. Mat, 
jeigu pažangūs žmonės bus 
komitetuose, tai netaip leng
va bus vyrauti ant kliubo na
rių, ypatingai ant pažangių 
žmonių. Mes žinome, kaip ku
nigai dėjo pastangas, kad 
Tautiškame Kliube nebūtų 
išrinktas pažangus žmogus P. 
Zaleckas.

Arba paimkime J. Rainį ir 
Jurgį Lukoševičių. Prieš juos 
buvo vedama kliubuose ne
apykantos agitacija, net buvo 
bjauru tuos laikraščius skai
tyti. O ką jie blogo padarė 
dėl kliubų ? Nieko blogo ne
padarė. Kliubų nariai tatai ge
rai žino. Tik jie negafi supras
ti tų visų triksų. Kunigai yra 
išdirbę planus, kad niekinti 
pažangius žmones.

Bet mes turime būti kantrūs 
ir užsilaikyti saitai, nes mūsų

pusėje teisybė ir mes pilnai 
laimėsime. Mes mokame sau 
patys duonelę uždirbti ir gar
džiai ją valdyti, o mūsų po
nai tegul šaukia per ožio ra
gą ir graudžiai verkia, žiūrė
dami į mūsų laimingą ateitį ir 
gražų gyvenimą.

•Vienybė rašo, “kur vargai 
-vartus kilnoja,’’ rašo, kaip Vo
kietijoj pabėgėliams gyveni
mas kaskart darosi sunkesnis. 
Jie esą nustoji ūpo, moraliai 
žlugę. Skaudu žiūrėti į mūsų 
buvusius didelius vyrus, aukš
tus ponus, kurįe dabar su blo
kiniais kibiriukais ir drobi
niais maišais eilėje sriubos 
ar kokių džiovintų žirnių be
laukia.

Taip, taip, ponai, nebėra tų 
darbininkų, .kurie savo pra
kaitu jus maitintų, kaip ma
žas beibes. Tasai spenys jums 
dabar nutrūko, todėl jūs esa
te nuliūdę, o mes, darbo žmo
nės, turime gardaus juoko iš 
jūsų to nuliūdimo. Jūs ne
mokate sau duonutę užsidirb
ti, tai už tai ir nuliūdę esate.

Reporteris.

MILŽINIŠKOS
RUPŪŽĖS

Afrikoje randasi tokių 
didelių rupūžių, kurios sve- 
riai iki 10 svaru, v
Z- ...... ... i-

v Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas f

411 Grand St. Brooklyn
U ■■ - —

i GREEN STAR BAR & GRILL
j LIETUVIŠKAS KABARETAS
■ . I

| K,as nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina H
H pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
i ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
| Geriausias Alus Brooklyne

Į PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
■

Į 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
qTAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patamavimąs bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiąl Įvengtos Dvi Koplyčios, puodamoa 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
- Direktorius

f *

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.k *

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Donora, Pa apsivedė, išauklėjo šeimas, iš
mokino vaikus daktarais, in
žinieriais .profesionalais. Daug 
paseno, daug išmirė, kiti pa
leisti iš dirbtuvių ant pensijos, 
nes darbo jau kitur gauti ne
begali.

1903 metais Donora turėjo 
12,000 gyventojų. Pribuvę lie
tuviai pradėjo organizuoti pa
šaipiai piliečių kliubą su pen
kiais doleriais pašalpos ii* 
8150 pomirtinės. Aš irgi prisi
rašiau, nors gyvenau Court- 
ney, Pa. Ten užlaikiau groser- 
nę apie 6 mylios toliau, bet 
nuvažiuodavau Į Donorą kas 
šventadienĮ. Kliubas gėrimus 
pardavinėdavo, tai labai pra
dėjo rašytis lietuviai ir iš ki
tų miestukų. 1905 metais kliu-

Miestelis randasi už 40 my
lių nuo Pittsburgh©. Čia ran
dasi daug geležinių dirbtuvių 
—dratauniu, cvekaunių, blast
furnace ir kitokių išdirbysčių. 
Miestukas pradėjo statytis tik 
1901 metais. Pirmiau čia tik 
farma buvo ir vadinosi Webs
ter stašin. Greitai paaugo pir
mame kare ir išsibudavojo la
bai plačiai. Daug biznierių 
atsidarė krautuves, bankus, 
daug ateivių apsigyveno, tar
pe kurių buvo ir apie 45 šei
mos lietuvių ir daug pavienių. 
Darbai ėjo gerai. Drataunėse 
lietuviai uždirbdavo gerus pi
nigus. Pagaliau Įvyko didysis
plieno darbininkų streikas. I ‘įas jau turėjo virš šimtą na- 
Darbininkai organizavosi, tu-j Hų. Nupirkome du lotu žemes 
Tėjo susirinkimus, 
sekiojami, Įvyko 
kirtimų. Bet streikas buvo su
laužytas, daug lietuvių nete
ko darbo ir turėjo kraustytis 
Į kitus miestus. Tačiau daugu
ma jų pasiliko, apsigyveno,

buvo per- j vėliau ^pasistatėme namą iš 
daug susi- i cementinių plytų (bloksų)

i dviejų aukštų su dviem sve
tainėm. Namas kaštavo 15 
tūkstančių dolerių. Skiepe 
Įtaisėme bar^ ir viskas pui
kiai sekėsi. »

Matthew A..
BUYAUSKAS

Buvo susitvėrusi teatrališka 
grupe, perstatė keletą veikalų, 
buvo pradėjęs organizuotis

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

choras, dažnai Įvykdavo pra
kalbos. Kitoms draugijoms ir 
kuopoms buvo leidžiama kliu- 
bo salėse laikyti susirinkimus.

Tai pačiais metais pradėjo 
organizuotis lietuvių parapija, 
kuri nusipirko nuo,protestantų 
bažnyčią, ir daug lietuviškų 
kunigų tenai perėjo. Paskuti
niais laikais ten kunigas 
dauskas klebonauja.

)

Kai prasidėjo bažnyčia, 
prasidėjo tarpe lietuvių ir 
sidalinimas. Vieni kitus pradė
jo pravardžiuoti. Bet vėliau 
visi parapijonai susirašė Į kliu
bą ir užponavojo viską. Kas 
buvo progresyviška, viskas 
buvo panaikinta. Komitete yra 
trys parapijonai, kurie kelinti 
metai valdo viską, kaip jie 
nori. Panaikino pašalpą ligo
je, pomirtinės bemoka šimtą 
dolerių. Panaikino metinį mi
tingą, kuris atsibūdavo gruo
džio mėnesį. Pirma buvo tą 
mitingą nukėlę Į balandi, o 
paskui visiškai panaikino. At
eidavo du laikraščiai, Laisvė 
ir Draugas, sulaikė. 1946 me
tais nusitarė pasidalinti $4,- 
700 — donoriškiaij pasiėmė po 
šimtą doleriu. O katrie kitur 
gyvena, tiems duota tiktai po 
50 dolerių.

Sausio 12 dieną nuvažiavau 
užsimokėti savo duokles, kai
po 54 metus priklausantis na
rys. Išgirdau nuo gaspadoriaus 
tokią naujieną, kad pirminin
kas kalba apie patekimą jam 
namo ir kiiubo. Narių kliube

Sa-

tai
pa-

dabar randasi 65. Pinigais ir 
bonais turi apie 12 tūkstančių 
dolerių, namo vertė 20 tūks
tančių dolerių. Tik už rendą 
pereitais metais Įėjo šeši šim
tai dolerių.

Prasideda mitingas, perskai
to protoklą, kad yra numirę 
du nariai, Jonas Martinkus ir 
Antanas Vaičaitis. Nieko ne
mini apie rinkimą naujo komi
teto. Iš kitų miestų, iš mai
nų susirinkę apie 30 narių, Įsi
rašė trys nauji nariai. Visi ki
ti nariai nekelia jokio klausi
mo. Aš pasiprašau balso ir 
pradedu protestuoti prieš 
laikraščių sustabdymą ir pa
sidalinimą pinigų, prieš tą ne
lygybę. Pirmininkas man tuoj 
atima balsą ir grūmoja man 
išbraukimu iš kiiubo. J. Urbo
nas prašo balso ir dar vienas 
narys iš Monongahela. Tai pir
mininkas užrinka: “sėskitės! 
Jūs prisiskaitote iš Laisvės ir 
iš kitų miestų atvažiavę paro
dysite, kaip mums reikia tvar
kytis, važiuokite į Rusiją!”

Tai šitaip tame kliube vieš
patauja tasai elementas. Labai 
gaila, kad tiek daug darbo nu
ėjo ^niekais.

D. P. Lekavičius.

Turbūt nesiranda tokio pa
žangios, spaudos skaitytojo, 
kuris, sulaukęs laikraščio, ne
siimtų žiūrėti sveikatos pata
rimų skyrių. Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus ir d-ro F. J. Boriso 
sveikatos patarimus skaitome, 
juos diskusuojame, jais nau
dojamės. šalia to, dar apipi- 
lam juos su pilnais klausimų 
laiškais. Bet kažin ar visi mes 
nors retkarčiais pagalvojam, 
kiek brangaus laiko, pastangų, 
energijos Įdeda šie mūsų svei
katos sargai, prirengdami at
sakymus Į klausimus, paskai
tas, patarimus. O visą tą pra
kilnų darbą mūsų nenuilstan
ti, brangiai Įkainuojami gydy
tojai atlieka veltui. Apart to, 
niekuomet neatsisako, suran
da laiko atvykti gyvu žodžiu 
duoti paskaitą.

Dr. Borisas .yra mūsų kai
mynas, mes dalinai savinamės 
jį. Bet jo profesija reikalauja 
keliavimo ir jam daugiausia 
tenka būti toli nuo mūs. Jis 
jau senokai yra pažadėjęs 
duoti worcesterieciams paskai
tą ir pagavęs progą aplankys 
mus 9 vasario.

Chicago, Ill. . HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS •

Worcester, Mass
F. J. Borisas Duos Svar-Dr.

bią Sveikatos Reikalais Paskai-
• tą Sekmadieni, Vasario 9-tą

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

350 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. 

z Tel. SOuth 8-5589.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Kaip viskas gyvenime kei
čiasi, žengia pirmyn, taip 
daug kas naujo yra iškilę me
dicinos ir abelnam moksle. Dr. 
Borisas yra vienas tų, kurie 
be pertraukos studijuoja, ei
na pirmyn su abelna pažanga. 
Worcesterieciai yra dr. Boriso 
gerbėjai, mylėtojai, jo duotos 
paskaitos praeityje 
gerbtiną atmintį.

F. W. Shalins
(Shalinskas) 

♦
Funeral Home

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

t

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

, 1. Balanced Brand Vita-O-Minera
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iŠ 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
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. ■ ' • .

i >
2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 

atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. 
Kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, sveika ir 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Brotį galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 

r * kiekvienu -valgiu gerk vietoje kavos. 5
Tvarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik<$5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tięms, .kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas. _

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

Broth 
daržo- 
skani

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

padarau 
paveiks- A 
krajavusife 
su ame-r-

Fotografas
[Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
• Iš senų
• naujus 
;lūs ir 
; sudarau
; rikoniškais. Rei-tT* 
ikalui esant ir||| 
i'padidinu tokio'/j 
-dydžio, kokio pa-\ 
; gpidaujarąa. Tai- 
; pogi atmaliavoju 
; įvairiom, spalvom.
; Kampas Broadway 
> prie Chauncey' St.,

JONAS STOKES
! 512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Stone Avė.ir
Broadway Line

REKORDAI
‘‘Visokių Rūšių”

Artificialčs Gėlės 
Pasveikinimų Korteles z 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

' Pas

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

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbūdavo ja pianus iš

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

L1. PIANO TUNING &
. .REPAIRING CO.

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

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi.,, aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

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

Kantičkos, giesmių knyga ....................
Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin

gi Atsakymai; daug juokų ...........
Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir Žvaigždes 
Elenute ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

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

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

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

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygute su 

paveikslais......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ..............
Duktė Gyvena Pūstynčjc—ir apie du 

brolius .................................................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ...........................................
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ..........4................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitok'i elgesiai, su paveiks)...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

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

paveikslais ...........................................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymu, ir ' t.t.‘ ..............................
Kabalas, laimes rodyklė, su Saliamono 

nosla ...............................:....................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais .....................................
Keliautojai, j Šventų Žemę, Jcruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ................................
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi.............................
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .......
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

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

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

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

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

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

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

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

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

Kristaus pasekėjas ................................
Trys Užkeiktos Karalaites ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotojai su apie 450 

receptų ................................................
Stebuklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų it funių knyga su 
paveiks............................................................
Sapnų knyga, apdaryta, su 'paveiksi. 
SauTčs Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kant 
jie tinkami .....................................

Laiškams popiera, rašyti j Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1.

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

ŽOLES ARBATOS FORMŲ J E 
Kraujo Valytojas ............. .......................
Nervų pastiprintojas ......L.................
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei inainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo .........
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ...... ..................
Išvalymui akmenėliui, ,kad ncšlapinti 

lovoje .... ..     1............. !.
Vidurių valytojas .......................................
Nuo visokių reumatlškų 'sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ..... .........
Nuo šlapligčs diabetų ...................... .......
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai ..............................1
Nuo užsisenūjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) .............................. I
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plankų tonikas, augina plaukus, valo 

plniskcnas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo ................ ...........................
Norintieji įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų nr žolių, rašykite j:

M. ŽUKAITIS, '
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

4 . i («dv.)

$1.75

75c
$2.50

15c 
10c 
25c

$2.25

30c

35c
75c

35c
25c

25c

35c

30c

25c

35c

■ 35c

25c
35c
35c

25c
85c

65c 
50c 
25c

25c
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50 
25c 

$1.50

$1.00 
25c

50c
$1.60

45c

25c

$1.25
$2.25

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

75c

60c 
60c 
60c 
85c
85c

,Pailių .....................................
vandeninės ir širdies ligų
nemalonaus kvapo ..............
surūgusio pilvo (heartburn)
venėriškų ligų ......................

$1.25

$1.25
85c

. 60c
85c

. 85c
$1.25

palikę 
Šiuo tarpu, 

be abejo, jo paskaita bus di
džios vertės*-ii* worcesteriečiai 
jo laukia su kilniu entuziaz
mu.

Paskaitą rengia Literatūros 
Draugijos 155-ta moterų kuo
pa.

Nepraleiskite progos, būki
te visi šioje paskaitoje vasa
rio 9-tą, 2;30 po pietų, Lietu
viu svetainėje, 29 Endicott St.

M. S.

Hartford. Conn
Norime Aiškesnių Informacijų 

Apie Drg. Vilką
Draugo Margaičio buvo pra

nešta apie sergantį mūsų ju
dėjimo gerą draugą ir dar
buotoją draugą K. Vilką.

Pranešime pasakyta, kad 
draugas Vilkas randasi New 
England Beaconeff Hospital, 
16 Beaconeff Rd., Bostone. 
Nuvažiavęs Į Bostoną tokiu 
vardu ligoninės negalėjau su
rasti ir keliose Įstaigose pasi- 
klausinėjęs, patyriau, kad ir 
tų Įstaigų asmenys nėra girdė
ję apie tokią ligoninę. Tada 
nuvykau į pagarsėjusią sun
kių ligų gydymo ligoninę, Bos
tone, kuri turi panašų vardą 
Į pranešėme paminėtą ligoni
nę, būtent: New England 
Deaconess Hospital, 16 Dea
coness Rd., bet šioj ligoninėj 
tokiu vardu ligonio, sakė, ne
siranda ir niekas tokiu vardu, 
nėra apleidęs ligoninės bėgyje 
•sausio mėnesio. »

Tada prašiau, kad peržiū
rėtų ligonius po vardu Wolf, 
maniau, gal pasidavęs suame- 
rikoninta pavarde, bet buvo 
tos, pačios pasekmės.

Praneškite mums aiškiau.
Būtų gerai, kad būtų pra

nešta ir lankymo valandos, jei 
yra aprubežiuotos. Taipgi, va
žiuojant draugą aplankyti, no
risi ką nors nuvežti, būtų ge
rai, kad būtų pranešta, kas 
leistina nuvežti iš valgomų 
daiktų ? Ar ligonis gauna laik
raščius reguliarĮškai, ir t.t.

A. Taraška,
87 Pleasant St., 
Methuen, Mass.

Ar Jau Išrinkote Delegatus?
Jau tik dvi dienos beliko 

iki Bendro Chicagos Lietuvių 
Organizacijų Komiteto Sau
kiamos konferencijos. Ji Įvyks
ta vasario 9 d., Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Šioj konferencijoj teks ap
kalbėti keletą labai svarbių 
klausimų. Atsišaukimo laiš
kuose pažymėta du iš jų, bū
tent:

1. Aldermanų ir majoro rin
kimai;

2. Amerikos Demokratinių
Lietuvių Trečias Suvažiavi
mas. >

Atsišaukimo laiškus išsiun
tinėjus organizacijoms pasiro
dė, kad reakciniai elementai 
kongrese pradėjo vajų prieš 
ateivius; Įnešta keli biliai, ku
rie mierija suvaržyti ateivių 
teises. Ateivių spaudos laisvę 
norima užgniaužti išleidžiant 
Įstatymą, sulyg kuriuo visų 
tautų laikraščiai turėtų greta 
savo kalbos, talpinti vertimą 
visų raštų.

Tai naujas klausimas, sto
vintis prieš mus ateivius ir juo- 
mi, be abejo, teks kalbėti ir 
veikti konferencijoj.

Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Trečio Suvažiavimo rei
kale teks sudaryti gerą planą, 
kad kuo daugiausiai delegatų 
iš Chicagos ir apylinkių galė
tume pasiųsti. Delegatų pra
šome šį klausimą pasvarstyti, 
iš anksto, kad būtumėt prisi
rengę su gerais sumanymais.

Prašome delegatų, kurie ap- 
siėmėte atsTovauti savo drau
gijas bei organizacijas, būti
nai dalyvauti ir pribūti laiku, 
būtent 10 vai. ryte, nes kon
ferencija turės prasidėti lai
ku. Kitaip nebus galima tin
kamai visus klausimus pa
dengti.

Draugijų bei kliubų, kurie 
dar neišrinko delegatų, pra
šome tatai padaryti sekančiam 
susirinkime. Atsitikime, jei jū
sų organizacija nebeturės su
sirinkimo, prašome valdybų 
paskirti delegatus.

Konferencijos 
Šaukimo Komitetas.

Bridgeport, Conn.
Tragiška Komedija “Mikšių 
Svajones” Bus Suvaidinta Šio 

Šeštadienio Vakarą
Šis bus paskutinis primini

mas, kad šio šeštadienio 
vakare, vasario 8 d., Bridge- 
porte, bus suvaidinta nauja ir 
nepaprastai graži tragiška ko
medija “Mikšių Svajones.”

Ši pramoga Įvyks , Lietuvių 
Kliube, 407 Lafayette Str., 
Bridgeporte, Conn. Pradžia 
vaidinimo lygiai 7:30 vai. va
kare. Įžanga tik 50 centų as
meniui. Komedijai surinkti ga
būs vaidintojai. Po vaidinimui 
bus galima pasišokti; taipgi 
bus Įvairių gėrimų ir užkan
džių.

Užkviečia
Rengimo Komisija.

72 NUOŠIMČIAI JAPONŲ 
PRIEŠ YOSHIDĄ

Tokio. — Laikraščiai ap
klausinėje daug tūkstančių 
japonų, ar jiem patinka da
bartinė Japonijos premjero 
Yoshidos valdžia. 72 iš 
kiekvieno šimto pasisakė 
prieš reakcininką Yoshidą, 
kurį remia generolas Mac- 
Arthuras.

Jau
28 d.

draugą K. Vilką sausio, 
parvežė iš Bostono li

goninės, dabar randasi namie, 
89 Heath Str. Pasikalbėjau su 
ligoniu. Nors iš po tokios sun
kios operacijos clar silpnas, 
bet biskĮ kiek jaučiasi geriau, 
nes čia jau jį draugai atlan
ko ir tas suteikia jam kiek 
smagumo. Linkiu drg. K. Vil
kui greitai pasveikti. . 1

J. Margaitis.

PRANEŠIMAI
PITTSBURG, PA.

SLA 86 kp. rengia bankietą pami
nėjimui 60 m. gyvavimo. Įvyks 6 d. 
vasario, 7 v. v. Lietuvos Sūnų salė
je, 818 Belmont St. Šis parengimas 
bus įdomus, taigi malonėkite daly
vauti kuo skaitlingiausiai, katrie ne
būsite, gailčsitės. — Kom. (30-31)

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. susirinkimas įvyks 7 

dieną vasario, 7:30 v. v., po 407 La
fayette St. Visi nariai prašomi daly
vauti, nes reikalinga pasimokėti duo
kles ir pasiimti knygą “Prisikėlusi 
Lietuva.” — A. Jocis, Fin. Rašt.

(30-31) 
t

o*.

REIKALINGOS 
Moteriškės

ELEVATOR OPERATORĖS
44 Valandų Savaitė. Gera Alga 

Sekmadieniais Nedirbama

Duodama uniformos ir bliuskutės 
Nemokamai apdrauda po 3 mėnesių

Ir daug kitų Šalpų

Kreipkitės

BUILDING
SUPERINTENDENT

886 MAIN ST.
BRIDGEPORT, CONN.

(33)

HELP WANTED—-MĄLE 
REIKALINGI VYRAI

PROSYTOJA1
Patyrę prie rankinių mašinų. Nuolatinis dar
bas. Gera Alsa. CLIFFSIDE GARMENTS. 
■118 Palisades Ave., Cliffside Park, N. J.

* Cliffside 6-3490.
_______________________________________ (33)

SIŪLOMA KETURIŲ 
TALKININKŲ KOMISIJA 
CHINAMS TAIKYTI

Washington. — Demok
ratas kongresmanas Mike 
Mansfieldas ragino prezid* 
Trumaną sušaukti Anglijos, 
Amerikos, Sovietų ir Chini- 
jos atstovų konferenciją 
taikyti Chinijos tautinin
kams su komunistais.

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 9 

d. vasario, 3 vai. dieną. 408 Court St. 
Visi nariai būkite susirinkime, bus 
vienas iš svarbiausių, nariai gaus 
knygą “Prisikėlusi Lietuva.” Taip
gi gus išduotas raportas iš LLD 2-ro ’ 
Apskr. konf., ir rinksime delegatus 
) Literatūros Draugijos Suvažiavi
mą. Taipgi reikės išrinkti delegatus | 
j 3-čią Lietuvių Demokratų suvažia
vimą. Tad dalyvaukite visi, ir nepa
mirškite pasimokėti duokles. 4— A. 
Skairius, Sckr. (31-32)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia draugišką 

parę, vasario 9 d., Liet. Salėje, 15-17 
Ann St., Harrisone. Pare prasidės 4 
vai. vak., vėliau bus šokiai ir už
kandžiai. Bilietas 55c. Kviečiame vi
sus dalyvauti. — Rengėjai. (31-32)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasario (Feb.) 9-tą, 

29 Endicott St., įvyks svarbi paskai
ta sveikatos reikalais. Paskaitą duos i 
worcesteriečiams gerai žinomas dr. 
F. J. Borisas iš Boston. Dr. Borisas 
yra palikęs atmintinų patarimų svei
katos reikalais, davęs gerų paskaitų. 
Ši jo paskaita, be abejo, bus įdomi, ■ 
iškelianti daug naujo sveikatos rei
kalais, nes jis be pertraukos studi
juoja. Paskaitą rengia LLD moterų 
kuopa. Pradžia 2:30 pą pietų. — 
Rengėjos. (31-32)

SHENANDOAH, PA. .
ALDLD susirinkimas įvyks vasa

rio 9 d., 3 vai. diena, Miners Salėje, 
kamp. Main St. Malonėkite visi daly
vauti, nes yra daug dalykų aptarti. 
Knygos jau parėjo, gausite po vieną 
visi. Taipgi žinokite, kad laikas pa- | 
simokėti duokles už 1947 m. — P.
E. Sckr. (31-32)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 9 d., 10:30 vai. ryto 29 En
dicott St. Draugai, visi dalyvaukite, 
pasiimkite knygą “Prisikėlusi Lie
tuva,” kuri parašyta A. Bimbos. Na- 
rial gaus veltui. Taipgi ir duokles 
galėsite pasimokėti. — J. M. Lukas, 
sekr. (31-32)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. rengia šaunią pramo

gą — nepaprastą vakarienę. Vasa- 
rio 9 d., 5 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Visi Laisvės skaitytojai kviečiami 
dalyvauti ir savo draugus atsivesti, 
nes tokių skanių valgių niekad dar 
nevalgėte. — Rengėjai. (31-32)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 9 d., 2:30 vai. dieną. Kailfa- 
siuvių salėje, 429 Northampton St.. .1 
Malonėkite dalyvauti, galėsite gauti 
knygą “Prisikėlusi Lietuva,” įdomi 
knyga) pradėjus skaityti jokiu būdu 
nesinori ją paleisti iš rankų. — 
Sckr. (31-32)

PITTSTON, PA.
LLD 12 kp. turės paskaitą ir 

draugišką vakarėlį, vasario 9 d., 6 
vai. vak. Pacenkienės kambariuose, 
138 — 3rd St., Wyoming, Pa. Kvie
čiami* dalyvauti. — Kuopa (t)l-32) 

į ____________ .
SCRANTON, PA.

LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 9 
d. vasario, pas dd. Gluoksnius, 1256 
Diamond Avė., 2 vai. dieną. Draugai * | 
dalyvaukite, ypatingai tie, kurie dar 
duoklių nepasimokėjo, užsimokėję , 
šiame susirinkime, gausite knygą 
(už pereitus metus) “Prisikėlusi 
Lietuva,” būt gerai, kad atsivestu- 1 
mėt ir naujų narių prisirašyt. —• P. 
Šlekaitis, sekr. 31-32)
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Pradžia 8 vai. vakaro

Įžanga 60c. Taksai įskaityti.

ba

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS

Valandos:
uz-

si
5

ma-

LITUANICA SQUARESing kalėjime

RESTAURANT
I

-4-

MEDUS
TONY’S—

ir

Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 7,8 ir 9 March, 1947 GERAI PATYRĘ BARBERIAI
Laisves Adm

frVISUS TRIS VAKARUS GROS
MIRĖ T

Pavidis Radio Orchestra

t

Bazaras Bus Laikomas

Kalba 
“gero-

Iš kariško kalėjimo, Gover
nors Island, praeitą trečiadie
ni pabėgo 5 kaliniai. Trys iš 
ių buvo sugauti už 9 valandų 
po pabėgimo.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

‘Dadėkite dar kitą nikelį,'jei
gu noritei važiuoti.’ ”

9—12 ryte
1 —8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn* N. Y.

TeL EVergreen 4-8003

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

kėlimas fėro mažajam kainuo
tų nuo $30 iki $75 daugiau 
per metus, o pakėlimas taksų 
ant nuosavybės 20-tim punk
tų (20-point) mažajam kai-

Frank Bednarz, 
vėžio liga sergantis

Peter Kapiskas 
_________ i-------

Rengia Dr. Martin Luther Draugystė

Konferenciją šaukia Aido 
Choro, Lietuvių Liaudies 'Tea
tro sudarytas

Laikinas Komitetas.

Anthony Rogers 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Bankieriams Priedangos
Raymond toliau rašo, kad 

bankieriai nekalba savo var
du — nereiks tų baikų, kas gi

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS 

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU.
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Nelaukite laiškų, šis prane
šimas yra oficialis kvietimas. 
Rinkite savo atstovus pirmame 
susirinkimo.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Pradedant vasario 1-ma vii 
motoristai Įsakomai priva- 
turėti 1947 metų auto lei- 

•dimu numerius ant savo 
■;inų.

Praeitą ketvirtadienį New 
Yorke šiluma siekė 61 laipsnį 
ir šiltas lietutis palijo, kaip 
per Velykas.

Penkių centų fėras 
ko linijas ir dar duoda pelno, 
rašo Harry Raymond,

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LMS Trečios Apskrities 
Konferencija

5 Centų Feras Pavojuje: 
Žmones Sujudo Veikti

į LMS III apskrities konfe
renciją kviečiami chorai, tea
tro grupės, LLD ir LDS kuo
pos, moterų apšvietos kliubai 

kitos organizacijos. Ypač 
kuopa kviečia

ma dalyvauti. Taip pat kvie
čiami visi pavieniai, kurie do
misi meno-kultūros veikla.

. Kuopos, kliubai, chorai gali 
rinkti delegatus nuo organiza
cijos po vieną ir'nuo kiekvie
nos 10-ties narių po vieną de
legatą. Konferencija įvyks 
sekmadienį, vasario 23 d., 

I Laisvės svetainėje, 4 19 Lori-

New Yorko-New Jersey vals
tijų LMS apskritis, kaip žino
ma, karo laiku sustojo veikus. 
Karo laiku h- kai kurie chorai, 
teatro grupės negalėjo tinka- j ii 
mai veikti. Tai buvo karo lai- į LDS jaunimo 
mėjimui mobilizacijai darbai 
Lietuvos pagalbai.

Ta padėtis jau praėjo. Lai
kas atėjo, kad mes vėl dau
giau turime veikti meno, kul
tūros lauke. Chorai reikia at
gaivinti, kurie dabar neveikia, 
vaidinimai veikalų turi būti 
dažnesni. Meno-kultūros ap- 
švieta, lavinimas naujų mono 
jėgų turi būti eilėje mūsų dar- mer St., Brooklyn, N. Y., pra
bų. Ypatingai po sėkmingo džia 1 vai. dieną. 
LMS suvažiavimo ir festivalio 
Chicagoje, mes turime dau
giau veikti, kad geri tarimai 
nepasiliktų tik užrašais.

Konferencijos darbų sąraše 
gal svarbiausiu klausimu bus 
festivalio ruošimas rytuose — 
New Jersey, New Yorko, 
Conn, ir Mass, valstijų.

žymus 
komunistas, angliškame darbi
ninkų dienraštyje Daily Wor- 
keryje. Bet, sako jis, ‘(Wall 
Stryto bankieriai — miestąvus 
tranzito bondsus valdantieji 
žmones — yra tikrąja pajėga 
užpakalyje vajaus kelti sub
way fėra iki 10c.”

Raymond toliau rašo:
“Jie gaudavo didoką gaba

lą kiekvieno sumokamo nike- 
kelio nuo pat pastatymo pir
mosios linijos per privatinį ka-, 
pitalą 1904 metais, šiandieni
nis v’ažiuotojas, važinėjantis 
miestavais. vagonais, vis dar 
tebeprideda daug svorio į 
Wall Stryto krepšį. Ir tas riks
mas apie nikelinio fėro ‘ne
rimtumą’ yra atidaromaisiais 
šūviais mūšyje bankierių prieš 
žmonos.

“Bankieriai sako žmonėms:

prisidarę Įvairių ‘’’skambiais 
vardais organizacijų ir įstaigų', 
kurios už juos kalba. Tarpe 
tų, rašo Raymond, yra: State 
Chamber of Commerce, Citi
zens Budget Commission, As
sociation of State Real Estate 
Boards, Citizens Transit Com- 
mįsion. Ir yra daug kitų. Jos 
kalba už bankierius. 
saldžiai apie visokias 
ves” iš 10 centų fėro.

Apie tai, kokius argumen
tus vartoja 10 centų fėro šali
ninkai ir kokia yra tikrovė 
plačiau matysimo sekamose 
laidose.

37 metų, 
gaisrage- 

sys, sirgdamas turėjo susira
minimą, kad jam mirus jo akys, 
bus persodintos kitam. Bet 
jam mirus praeitą penktadie
nį. nebuvo, kas akis išima. Gi
minės pasipiktinę, kad jo pas
kutinis troškimas neišpildyta.

Akių banko vedėjai aiški
nasi, kad jie neturėjo ką pa
siųsti į namus. Jie patarę nu
matant netolimą mirtį ligonj 
nuvežti į ligoninę, km* chi
rurgai ant vietos, šeima ne
paklausė. Įstaiga turėjusi lau
kiantį daktarą iki 6 vai., ligo
nis miręs 11-tą.

Kad akys nemirtų, jos turi 
būti išimtos ne už ilgo po as
mens mirties ir persodintos ki
tam bėgiu keletos parų, kad 
užtikrinti prigijimą.

Bednarz gavęs vėžį pasek
mėje inspekcijos teatro, su ku
rio lūžusiomis gaisrinėmis ko
pėčiomis jis nukrito ir susižei
dė.

Įvyks šeštadienį,

Vasario 8 February
Gražioje Salėje

Grand Paradise Ballroom
Grand Street Brooklyn, N.

PAVIDIS RADIO ORCHESTRA 
Gros įvairius Kavalkus šokiams

Gerbiamieji; Dr. Martin Luther Draugijos 
liai visada būna linksmus ir draugiški. Tad ir 
šis balius bus puikiausias visiems pasilinksmini
mas. Ateikite, pasivaišinkite ir prasilinksminkite.

Darbo Partija Iššaukė 
Kitas Partijas Tarti 
Žodį Apie Ferą

PAL Muzikos Kontestas 
Jaunukams

Sviesto Kainas Vėl 
Pabrangino

Amerikos Darbo Partija 
per savo pirmininką Hyman 
Blumberg praeita antradienį 
pareiškė pasitenkinimą, kad 
majoras paskelbė viešą posė
dį svarstymui Now York o 
miesto važiuotės linijų fėro. 
Tas, sako jis, duos ir mums 
progą pasisakyti.

Ta proga Blumbergas taip
gi pareiškė, kad i o organiza
cija “neatlaidžiai priešinosi ir 
tebesi priešina bile kokiam kė- testuose, 
limui 5 centų fėro.”

Blumbergas iššaukė demo
kratų ir republ’.Konų paGijas 
pasisakyti už 5 centų fėrą.

Kokią Išeiti Siūlo
Atsakomingi žmonės hr įstai

gos, kada k a nors kritikuoja 
ar kam priešinasi, pateikia ir 
savo pasiūlymus, kaip proble
mą išrišti. Blumbergas jako, 
kad tranzitas būtų finansuoja
mas taip, kaip kad visos mies
tui reikalingos įstaigos: gais- 
ragesyba, policija, sveikatos ii Sing 
švaros departmental. randasi

Policijos Atletiška Lyga 
praveda kontestą, kuriame 
trys jaunukai gaus muzikos 
mokslui stipendijas. Viso mies
to pirminiai kontestai jau pra
vesti. Galutinasis kontesto 
koncertas įvyks šio penktadie
nio vakaro 8 vai., WQR Tea
tre, 245 West 52nd St., N. Y.

Konteste dalyvaus 26 jauni 
dainininkai, pianistai, smuiki
ninkai, armonistai, parinkti iš 
virš tūkstančio 
mergaičių pirminiuose

Sviesto kairios praeitą pir
madienį vėl pakplta po arti 5 
centus ant svaro. "Prekybinin
kai aiškina, būk dėl vakaruo
se užklupusios sniegų audros, 
bet krautuvėse tebėra sviesto 

i užversta. Kada nėra kainų 
■kontrolės, net kūmo ar uošvės 
! neatvažiavimas galės būti I į priežastimi kainoms kelti.

D a u gm e n i šk a i p r e k i au j an-
tieji skundėsi, kad pirkikų už
sispyrimas nepirkti per aukš- 

berniukų ir!tomis kainomis užplukdė san- 
kon-|dėlius mėsa ir paukštiena, ne- 

' beturi, kur dėti. Bet į tr^rgų 
nesirengia leisti, nesirengia pi- 

| giau parduoti, tik žada iš far- 
merių mažiau bepirkti. Panai
kinus kaihų kontrolę ir far- 
merys, sunkiai dirbdamas už
auginti gyvulį ar kitą produk
tą, nežino, turės jis progą jį 
parduoti ir bent ką ant jo 
dirbti ar ne.

MARSHA HUNT, Teatro 
Gildijos radijo programos ir 
scenos aktorė.

Atidaro Naują Ligoni
nės Paviljoną

Kings County ligoninė nuo 
ateinančio ketvirtadienio pra
dės vartoti naująjį paviljoną 
sergantiems nervų sukrikimu. 
Jame rasis .350 lovų. Iš pra
džių ten perkels gal iki 200 
vyrų iš senojo bildingo.

Paviljonas buvo pastatytas 
dar pirm karo. 7 aukštų, iš
mokant už statybą $1,500,- 
000. Bet kada pastate, apsi
žiūrėjo, kad ligonines pajė- 
gaunė neteikia gana pajėgos 
keltuvams. Paskui užėjo ka
ras, stoka tūlų medžiagų ir 
darbo jėgų, tad per 5 metus 
paviljonas stovėjo nevartoja
mas.

iiS

M
teik.' Petei 

KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

dabar
14 asmenų, turėsian-

Pakėlimas fėro iki 10 centu čių mirti elektros kedėje.
reikštu $.30 naštą per metu 
vidutiniam pavieniui ir $7" 
mažai šeimynai. Didelėms šei- ‘ 
mynoms, kurios, paprastai, yra 
biedniausios, susidarytų daug 
didesnės ekstra išlaidos.

Amerikos Darbo Partija siū
lo:

Pakelti miestų suma kam 1 
valstijai taksų miestui grąži
namą nuošimtį nuo $6.75 iki 
$12 per asmenį.

Duoti miestui iš valstijos iž- i ,nlotŲ tik $15 metamsi 
do daugiau paskyrų švietimui 
ir labdarybės lėšoms, kurios I 
visur kitur skaitomos valstijos ( 
prievole.

Pakelti miesto taksus ant t 
nuosavybių. 1

Blumbergas nurodo, kad 
toks pakėlimas taksų ant nuo- , 
savybių uždėtų daugiau lėšų , 
ant stambiųjų, o palengvintų 
mažajam namui savininkui. Pa-

Antanas Polteraitis, 67 m. 
amžiaus, gyveno 251 Ridge
wood Ave., Brooklyne, mirė 
vasario 4 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas grab. F. W. Sha- 
lins (šalinsko) koplyčioje, 84- 
02 Jaihaica Ave., WoodhaVen, 
N. Y. Laidotuvės įvyks vasa- 
rio 7 d., 10 vai. ryto, šv. Trai- 
ces kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Magdaleną, sūnų Albi
ną, dukterį Eleną ir keturis I 
anūkus.

. Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Šalinskas.

Ir Ten Nesiųsi Bile 
Ką ir Bile Kaip

Brooklyno pašto viršininkas 
Edward J. Quigley skelbia, 
kad iš Holandijos pašto pra
nešam A, jog ton neįsileis to
kių privatiškai siunčiamų pun
delių, kuriuose ras virš 200 ci
garečių ar virš 250' gramų ta
bako. Ir pakelius konfiskuos.

O kai kurie mūsų broliai 
baisiai pyksta, jeigu nuo Ta
rybų Sąjungos rubežiaus grą
žinama pundeliai, kurie dėl 
kokios nors priežasties/atran
dami nepriimtinais.

Visoihis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 
karšti valgiai ir bus didelis pasirinkimas 

įvairių gėrimų.

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street , Brooklyn, ty. Y.

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks va
sario 6' d., Laisvės salėje, 419 Lori
mer St. Visi nariui dalyvaukite. 
Apart, pasimokėjirhp mokesčių, mūsų 
organizacija visuomet turi svarbių 
reikalų aptarti, tad svarbu dalyvau
ti. Atsiveskite ir naujų narių prirh- 
šyti j kuopą. Svarbiausia, tai apsi
žiūrėkite, kad nesusispenduolumčt.

— M. Stakovas, prot. sokr. (30-31)

BROOKLYN, N. Y/
Didysis Šv. Jurgio Dr-stės 52-ras 

metinis balius įvyks vasario 15 d., 
Grand Paradise Ballroom, 318 Grand 
St. Bus dvi orkestras. Joe Tamas 
Orkestrą ir Anthony Pavidis Radio 
Orkestrą, gros lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Visos salės Grand 
Paradise yra paimtos dėl to vakaro, 
tai bus vietos užtektinai. Kviečiame 
Brooklyno ir apylinkės lietuvius da
lyvauti, linksmai praleisti vakarą, 
susitiksite daug draugų, nes Šv. Jur
gio Dr-stės baliai yra milžiniški. Bi
lietas 60c su taksais. Užkviečia Šv. 
Jurgio Dr-stė ir Rengimo Kom. — 
F. Venis. (30-31)

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAl •

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.7 5 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų Išdirbyste 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

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

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTf APART SEKMADIENIŲ 

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




