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niekuomet 
nepripažins 

(unijinės) ša-

Dovanot Turčiams 
Bilionus Taksų

Paryžius
teismas nusmerke mirt Ma 
xą Knippingą, buvusį fašis 
tines Vichy Francijos mili 
cijos vadą.

Ispąnijos/už 
rezfden

Palestinos Žydai Atmetė Anglų 
Įsakymą Išdavinei Teroristus'

Jugoslavija teisia 8 nacių 
oficierius kaip karinius kri* 
minalistūs.

Trumanas Siūlo Kongresmanu Pirmininką 
Kaip Vice-Prezidento Įpėdinį

ninkas yra republikonas Jo
seph W. Martin. Vadinasi, 
jei Trumanas mirtų, tai jo 
paties pasiūlymų republiko
nas taptų prezidentu.

Kongresmanai jau praei
toje kongreso sesijoje už- 
gyrė tokį pasiūlymą dėl 
prezidentaujančio viėe-pre- 
zidento įpėdirtio. Senatas

Pirmojoj Vietoj Stato Atominę 
Kontrolę ir Numato Keblumus

Melai XXXVII. Dienraščio XXIX

Kanados valdžia nutarė 
įleisti daugiau ateivių, ku
rie tiktų dirbti fanuose, 
miškuose ir kasyklose.

Jeruzalė. — Anglai išmė
tė tūkstančius žydų ir ara
bų iš namu Jeruzalėje, Kai
toje ir < Tel Aviv mieste. 
Tuose namuose bus patal- 
ninta anglų kariuomenė.

Žydų ir arabų minios pro
testuoja prieš jų mėtymą iš 
būtu.

Jeruzalė. — Anglija davė 
ultimatumą (griežtą .reika- 
lavima) Palestinos' žydams, 
kad jie išvien su anglais 
slopintų savo tautiečius, Ir- 
truh Zvai Leumi teroristus. 
Tautinė žydų taryba su pa
nieka atmetė šį Anglijos į- 
sakymą. Jų, taryba pareiš
kė,! jog žydai nebus “šnipų 
tautą” prieš savo viengen
čius. Žydų taryba sykiu at-

Nanking, Chinija.—Cbinų 
Komunistų Partija savo pa
reiškime, neminėdama So
vietų Sąjungos, atmetė vi
sas kitas Chinijos Chiang 
Kai-sheko valdžios sutartis 
su svetimais kraštais. Chi
nų komunistai sako, tokios 
sutartys, kaip su Jungtinė
mis Valstijomis, reiškia 
Chinijos pavergimą. Komu
nistai taipgi smerkia Chi
ang* Kai-sheką už Amerikos 
kariuomenės parsikvietimą 
ir užleidimą amerikonams 
statytis karines bazes Chi- 
nijoje. / . _ '

Lenkijos Prezidentas Komunis
tas, o Premjeras Socialistų Vadas

Paryžius 
sieninės valdžios 
tas Diego M. Barri 
vietė dešinįjį socialistą Ru
dolfą Llopisą suorganizuoti 
naują ministrųkabinetą. 
Llopisą siūlė dešiniųjų so
cialistų vadas Indalecio 
Prieto, kuris priešinasi ko
munistų ir kairiųjų respub* 
likiečių priėmimui į valdžią. 
Prieto pataikaująs monar- 
chistams ir net tūliem fašis
tam.

SUMANYMAI PRIEŠ 
DARBO UNIJAS

’ Dover, Delaware. — 
valstijos seimeliui įnešta du 
sumanymai, kurie reikalau
ja uždraust pilną unijų pri
pažinimą ir užginą trukdy
ti streiklaužius nuo darbo.

Washington. — Prezid. 
Trumanas vąsario 5 d. įtei
kė kongresui labai ilgą me
tinį raportą apie Jungtinių 
Tautų organizacijos veiklą 
ir apie Amerikos vaidmenį 
joje. Jis pažymėjo kai ku
riuos pasiekimus tarptauti
niame bendradarbiavime 
taikai palaikyti; sakė, jog 
Amerika stiprins Jungtines 
Tautas, padės pasauliui e- 
konominiai atsigauti ir 
stengsis atkurti laisvus su-

Washington. — Amerikos 
laivyno oficieriai pasakojo 
karinei kongreso komisijai, 
kad Sovietai, girdi, turį 
pirmenybių submarinams 
statytis prieš Ameriką. A- 
not tu oficieriu, Sovietai 
gavę svarbių žinių iš kitų 
talkinink. apie naujus page
rinimus submarinu statybo
je, bet Sovietų valdžia, esą, 
slepia visus savo atradimus 
toje srityje. Amerikonai 
vartoja naujausių Vokieti
jos submaridų planus, - bet 
sako, jog ir rusai turi tuos 
planus.

sišaukė į .“pasaulio tautas, 
kad juos paremtų.”’ 1

Anglijos valdžia įgalino 
savo komisionierių generolą 
Alaną Cunninghamą įvesti 
karo stovį Palestinoje. Ir- 
gun Zvai Leumi teroristų 
organizacija pasižadėjo “iki 
paskutinio atsikvėpimo” ko* 
vot prieš anglų valdžią Pa
lestinoj.

BENTINCK TEBEVEI- ’ 
KIA KAIP ANGLŲ AM
BASADORIUS LENKIJOJ

Varšava. — Anglija ofi
cialiai buvo atšaukus savo 
ambasador. Cūvendish-Ben- 
tincką iš Lenkijos, bet pa
liko jį dar tam tikrą laiką 
ten patarnauti. Lenkijos 
valdžia susekė, jog tas am
basadorius buvo fašistinių 
lenkų šnipų vadas; todėl 
reikalavo, kad Anglija jį at
siimtų.

Berlin. —Sušalo 60 vokie
čių namie bei gatvėse ir 53 
pabėgėliai traukinyje.

London. — Dėl šalčių ir 
anglies stokos užsidarė 
daug fabrikų Anglijoje. 
Yorkshire, Lancashire ir ki
tose vietose Anglijoj storai 
prisnigta, o pusnys siekia 
iki 8 pėdų aukščio. Nepa
prasti šalčiai vargina ir 
Fra n ei ją.

Athenai. — Amerikonas 
Mark F. Ethridge, tvrinė- 
iančiosios Jungtinių Tautų 
komisijos narys Graikijoje, 
neprašė atidėti mirties bau
smę nusmerktiems sušaudyt 
penkiems graikų partiza
nams - r e s p ublikiečiams, 
kaip kad buvo pranešta A- 
merikinėįe spaudoje. Eth
ridge sako, jog buvo įteik
tas prašymas komisijos sek
retoriui, norvegui pulkinin
kui A. R. Lundui, kad jis 
išgautų iš Graikijos mo
narchist. pasigailėjimą tiem 
partizanam. Dabar jų liki
mas nežinomas.

Georgijos kukluksai nedave negrams 
senatas palankiai balso. Daugiausia leidžiama 

i kalbėt negrų priešams. Pro
testantų kunigų sąjunga at
siuntė pareiškimą, reikalau
jantį negrąm lygybės. Už 
negrų balsavimo teisę kal
bėjo vienas karo veteranas 
ir Moterų Balsuotojų Są
jungos atstovė. — Georgi
jos valstijoje yra 1,338,000 

; negrų piliečių.

Washington 
demokratas kongresmanas 
Smithas (iš Virginijos) pri
sidėjo prie ' repubiikonu, 
šaukiančių uždraust pilną 
unijų pripažinimą fabrikuo
se ir apšlubint arba visai 
panaikint Wagnerio Darbo 
Santykių Aktą.' šis aktas- 
įstatymas pripažįsta darbi
ninkams unijines teises. Se-

Reakcinis i natorių ir kongresmanu ko
mitetai, svarstydami pasiū-, 
Ivmus prieš unijas, davė 
kalbėti tik unijos! 
priešams. Vienas: 
kalbėtojų buvo General 
Motors korporacijos pirmi
ninkas C. E. WilSonas. Jis 
užreiškė, jo 
nepripažino ir 
“uždaros 
pos.”

Washington. — Sovietų 
Sąjunga atsisakė šiuo laiku 
užgirt Jungtinių Valstijų 
reikalavimą pripažint šiai 
šaliai teisę globoti atimtas 
iš japonų mandatines salas 
Pacifiko Vandenyne. Sovie
tai sako, reikia palaukti, ko’, 
bus padaryta galutinė tai
kos sutartis su Japonija ir 
tik tuomet spręsti tų salų 
klausimą. Panašų atsakymą 
davė Amerikai ir Anglija ir 
Australija.

Varšava.—Jungtinių Val
stijų ambasadorius Arthur 
B. Lane ir Anglijos ambasa
dorius Cavendish- Bentinck 
pasižadėjo dalyvauti pri
imtuvėse, kurias Lenkijos 
prezidentas B. Bierutas su* 
ruošė ketvirtadienį Belvede
re palociuje. Bet tiedu* am
basadoriai tik diena pir* 
miau boikotavo atsidariusį 
seimą.

Mr. Trumanas nenori pasi
matyti su maršalu Stalinu ir 
Anglijos premjeru Attlee. Tuo 
kartu toki reakcininkai, kaip 
senatorius Vandenbergas. rei
kalauja. kad Stalinas pasima
tytu su Trumanu ir išrištų vi
sus klausimus, kurie ponui 
Vandenbergui nepatinka.

Washington. — Republi- 
kono senatoriaus K. S. 
Wherry komanduojama, an
trinė senato komisijos dau
guma 3 balsais prieš 2 siūlė 
tuojau pakelti gyVenamųjįj 
namų rendas. Wherry rei
kalavo visai panaikinti ren
du kontrolę nuo balandžio 
mėn. 30 d. Trumanas prašė 
kongresą paskirti Kainų 
Administracijai gana lėšų. 
Suprantama, republikonai 
marins kontrolę, sulaikyda
mi lėšas.

Pagal repubiikonu pla
nus, penkiems nuošimčiams 
asmenų (turčių) būtų nu
mušta $1,560,000,000 per 
metus; 28 nuošimčiai gautų 
$1,040,000,000 taksų numu- 
šimų; o didžiajai dauguo- 
menei — 67-niems nuošim
čiams žmonių taksai būtų 
sumažinti viso tiktai $900,- 
000,000.

Dingell siūlė panaikinti 
taksus uždirbantiem tik iki 
$50 per savaitę.

bama 
Amerikos 
kraustymas 
Chinijos. Nes 
ten pasilikti, iki amerikonai 
parduos atliekamus savo 
karinius reikmenis...

Washington. — Demokra
tas senatorius CL Pepper 
įtarė, kad republikonai is 
naujo ugdo karinę Vokieti
jos galybę.

Washington, -r-| Prezid. 
Trumano paskirta specialė 
komisija patarė be ceremo
nijų šluoti laukan iš valdiš
kų įstaigų nužiūrimus ko
munistus ir jų pritarėjus, 
kaip pranešė United Press: 
Ta komisija siūlo ir taikos 
metu palaikyti karinį Vi
suomenės Įstatymą num. 
808, atkreiptą prieš taria- 
rrius neištikimus Jungtim 
Valstijoms žmones.

Franz von Papcn, laike pir
mo pasaulinio karo buvo kai
zerio šnipas Amerikoje, vė
liau padėjęs Hitleriui Įsigalė
ti. buvęs nacių ambasadorius, 
vėl verkia ir teisinasi, kad jis 
“nekaltas.”

Ji teisia vokiečiai Hambur
ge. Mat. Nuremberge jis liko 
išteisintas. Tas liaudies prie
šas vijurkiškai sukinėjasi, kad 
jis viską darė tik “iš meilės 
linkui tėvynės.” Hitleris irgi 
iš meilės linkui Vokietijos pra
dėjo karą pavergimui pasau
lio. ★ ★ ★

Net pikta skaityti, kada tur
čių spauda rašo apie badą ei
lėj karo nuteriotų šalių, apie 
žmonių suvargimą ir tuo pat 
kartu pilniausiai užgiria 20.- 
000,000 bušelių bulvių sunai
kinimą Amerikoje.

Vasario 4 d. Now York Ti- 
mes Įdėjo paveikslą, kuriame 
matome kalną bulvių, suvers
ti! Red River Valley, Dakota 
valstijoj, tręšimui žemės.

San Francisco. — Ameri
konų pulkininkas Edward 
J. Murray, grįždamas 
Westminster Victory laivų 
iš Japonijos, įsigabeno slap
tai bent 500 deimantų, ku
rie kainuojami daugiau 
kaip 210 tūkstančių dolerių. 
Pulkininką dėl to sulaikė 
muitinės valdininkai ir pra
nešė generolui MacArthu- 
rui, kuris įsakė jį areštuot 
kaip šmugelninką. Pulk. 
Murray išvogė tuos dei
mantus, kuomet tarnavo 
kaip amerikinis Japonijos 
valstybės banko viršinin-

gresmanai Albertas Gore ii 
J. D. Dingell sako, toks tak
su mažinimas tarnautų dau
giausiai turčiams 
biednuomene.

Ispanijoj siaučia smarkūs 
l>otyiniai.

Pažangūs Demokratai Reikalau 
ja Netaksuot Algų iki $50

Washington. — Republi
konas Harold Knutson, kon
gresinio lėšų'* komiteto pir
mininkas, tikisi pervaryti 
savo sumanymą dėl taksų 
numušimo. Jisai siūlo ly
giai 20 nuošimčių numušti 
taksus visiems, gaunan
tiems iki $302,000 pajamų

Būsiąs Atidėtas Jankių 
Kraustymasis iš Chinijos 
Peiping, Chinija. — Kal- 

kad Sus atidėtas 
marininkų iš- 

šiaurinės 
jie turėsią

Darbo Žmonių 
Dienraštis \

Kaina $7.00 Melams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

. Kopi ja 5c

Atlanta, Ga 
valstijos 
svarsto neva gubernato
riaus Hermanno Talmadge-’ 
aus reikalavimą uždraust 
negrams balsuot renkamųjų 
valdininkų n o m i nacijose. 
Negrai unijistai Fr. Antho
ny ir H. Bullard norėjo pa
reikšti savo nuomones apie 
tą pasiūlymą, bet baltieji

sisiekimus tarp įvairių tau
tų. Prezidentas tikisi, kad 
Amerikos politiką turės pa
sisekimo. Kartu jis įspėjo 
prieš kliūtis, kurios galėtų 
sutramdyt Amerikos pla
nus.

Trumanas priminė tūlus 
susitarimo punktus su So
vietais kas liečia nusigink
lavimą. Tačiau, jis visų pir
ma piršo priimti Amerikos 
pasiūlymą dėl atominės jė
gos kontrolės visuose (ki
tuose) kraštuose.

Varšava.— Naujasis Len
kijos seimas 408 bals, prieš 
24 išrinko reguliaru res
publikos prezidentu komu
nistą Boleslavą Bierutą. 
bežemio valstiečio spnų, 54 
metų amžiaus 
savo St. Mikolaičiko neva 
valstiečiai.

Prezid. Bierut pakvietė 
Juozą Cyraųkievičių, Socia
listų

Kiek Apsvietai išleidžia ' # 
Von Papen Vėl Verkia.
Badas ir Bulvin Naikinimas 
“Draugiškai” Pastebėjo. 
GoebbelsiŠkos Knygos.
L1 D Garbės Kuopos.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Prez. Truman Tikisi KONGRESINIAI KOMITETAI KLAUSO Republikonai Nori
Amerikai Pavykinto
Jungtinėse Tautose

Dienraštis “Long Island 
Da i I *• Press” stato klausimu, i 
kuriuos atsako skaitytojai. Va
sario 3 diena i klausima : Ku
ri Šalis daugiai^ išleidžia pini
gu apšvietus reikalams. Jung
tinės Valstijos ar Sovietų Są
jungą? Atsako Mr. Albert E. 
Wi°*gam sekamai: “Aš suži
nojau iš raporto Ralph Mac
Donald, šalies apšvietos reika
lu pagelbininko. kad Rusija 
(Sovietu Sakinga) išleidžia 
13.000.000.0p0 rub. arba 20 
nuoš. jos inlauku apšvietos 
reikalams, gi Jungtinės Vals
tijos, būdamos turtingiausia 
šalimi pasaulyje, išleidžia tik 
3,000.000.000, arba mažiau, 
kaip 2 nuoš. savo Įplaukų dėl 
apšvietos. Manau, kad apie 
tai reikėtų rimtai pagalvoti.”

Washingtone jau antru kar
tu “draugiškai” Įspėjo Angli
jos valdonus, kad jifc laužo su
sitarimą. pagal kurį Amerikoj 
gavo $3,750,000,000 paskolą. 
Ši kartą britus kaltina, kad 
jie padiktavo tokias prekybos 
sąlygas Argentinai, kurios yra 
naudingos tik anglams.

Pirmiau protestavo prieš tai, 
kad anglai tą paskolą naudo
ja pirkimui kitur reikmenų, o 
ne Amerikoj.

sudaryt naują ministrų ka
binetą. Pranešama, jog ko
munistas Zigmantas Mo- 
dzelevskis bus užsienio rei
kalų ministru, o iki šiol bu
vęs premjeras Osubka - 
Moravskis visuomenės ad
ministracijos ministru. Kiti 
ministrai bus iš įvairių vi
sų demokratinių partijų, 
dalyvavusių rink imuose 

sekretorių, Į į<aip bendras blokas.

Jeruzalė. — Civiliai ang
lai, ių moterys ir vaikai da
bar kraustomi bombanešiais 
ir traukiniais iš Palestinos, 
pagal Anglijos įsakymą. 
Anglija bijo atviro žydų ka
ro prieš anglus ir ruošiasi 
įvest karinį stovį.

Tarybų Sąjungos rašytojų 
organas “Literatinis Laikraš
tis” rašo, kad Mrs. O. Atkin
son knyga “My Life Bemnd 
the Iron Curtain” ir G. L. 
Moorad knyga “Behind the 
Iron Curtain” yra “laukinės 
pasakos,” šmeižtas ir nieko 
bendro neturi su tikrove.

Rubinas rašo, kad kas ten 
yTa parašyta, tai jis jatf daug 
metų atgal skaitė Goebbelso 
išleistose ir jo užgirtose kny
gose. ★ ★ ★

J Lietuvių Literatūros Drau
gijos garbės kuopas įstojo se
kamos: 124. kp.. Girardville, 
sekr. A. Dambaūskas: 40 kp., 
Mc.Kees Rocks, sekr. M. Pau
lauskas; 132 k p., Tacoma, se- 
kret. A. Adams; 223 kp., Ore
gon City, sekr. Wm. Murphy, 
pastaroji kuopa ir 3 naujus 
narius gavo.

< Duoklių gavome iš 104 kp., 
Chicago už 33 narius, sekr. 
K. Guzevičienė; 145 kp., Los 
Angeles už 42 narius, sekr M. 
Bush; 155 kp., Worcester už 
16 narių, sekr. H. Janulienė 
ir 187 kp., Chicago už 11 na
rių, sekr. P. Burba.

Washington. — ~ 
tas Trumanas vėl pasiūlė, 
kad kongreso atstovų rūmo 
pirmininkas užirtitų prezi
dento vietą tokiame atsiti
kime, jei miršta preziden
tas, o jo vietą užėmęs vice- 
prezidentas taipgi 
miršta. Pagal ligšiolinį įsta
tymą, valstybės sekretoriui 
tenka prezidento vieta, jei 
numiršta prezidentaująs vi
ce - prezidentas. Dabar kon-1 tada atmetė' pasiūlymą

lijn v ei1 * i’ v “

Ajtį’.-ii.*/*4- ' A'*’. ' '
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RAŠO IR SAKO
ITALIJON VERŽIASI

< i AMERIKOS KAPITALAS tai ir kapitalistai ieško bū- i 
Dienraštyj Daily Worke-; du įsigalėti kitose Italijos i 

_j ry (vas. mėn. 5 d.) telpa | pramonėse ir prekybos-ša- į 
į Antonio Lombardo ir Helen i koše.
i Simon rašinys, vaizduojąs I Visiems šiems ponams la-1 

bai nepatinka Italijos ko-j 
munistų šūkis:nacionalizuo
ti pramonę, išdalinti beže- i 
miams dvarus.

Bet pasirodo, kad ne vis- j 
kas taip einasi, kaip norė
tų Amerikos ponai.

Kiti ^Amerikos fabrikam Į

vaizduojąs I 
i dabartinę padėtį Italijoje.

Autoriai sako, kad, tuo- ; 
met, kai Amerikoje lankėsi 

j Italijos premjeras De Gas- 
peri, Washingtone įvyko ne
didelis posėdis, kuriame bu-

■ vo nutarta: neįsileisti Itali- 
j jos komunistų į naują vai-, 
! džią, kuomet ją De Gasper i;
į formuos. Posėdyj dalyvavo 
valst. sekretoriaus padėjė
jas Will Clayton,

: Italijai Amerikos
! dorins

Nusiginklavimas ir “Šnipų’ Baubas
Liaudis nenofi karo, ji pilniausiai pritaria nusigink

lavimui, nes nuo karų ji tik kenčia. Generolai, kurie nori 
karinės karjeros, fabrikantai, kurie iš karo darosi pel-1 
nūs, bankieriai, kaip Mr. Baruch, yra priešingi nusigin-1 
klavimui. i

Jungtinių Tautų organizacijoj vienbalsiai nutarta į 
panaikinti atomines bombas ir vykinti nusiginklavimą; 
tas buvo padaryta 14 d. gruodžio, 1946 metais. Du mė- 
nėšiai prabėgo ir tame klausime nieko nepadaryta, nes i bfldu _ atidal.yti p)ačiai ’ 
toki ponai, kaip Baruch reikalauja arba priimt jų pla-1 d . Amel.ikos monopoHs. 
ną, kuris reikštų kitų salių kapituliavimą Wall stryto im-; • • • 1
perialistų valiai, arba atidėti jo svarstymą. ‘

Nauja pasaka apie “rusų šnipus”, apie “atominių 
slaptybių išvogimą” yra dalis karo šalininkų programos, 
kurios tikslas—nedaleisti prie mažinimo apsiginklavimo.

Ką Mr. Baruch žino apie atomines jėgas? Jis pats 
pareiškė, jog žino tik tiek, kad jos pagalba gali būti už
mušta milionai žmonių. Jis yra bankierius, jis nėra jokis 
specialistas nei atominės jėgos klausime, nei kitame ko
kiame techniškame moksle.

Ar galima išlaikyti vienoj šalyj atominės jėgos slap
tybę? Dar 1945 metais Aiūerikos mokslininkai, kurie iš
rado būdus naudojimui tos jėgos, pareiškė, kad jokiu at
sitikimu rtegalima išlaikyti; kad už metų, kitų, ypatingai 
toki mokslininkai, kaip Sovietų Sąjungos, žinos tas slap
tybes. New York Herald Tribune pateikė žinių, kad net 
23-se šalyse atominės jėgos pasigaminimo darbas varo
mas pirmyn; nekalbant apie galingąją Sovietų Sąjungą, 
net tokios šalelės, kaip Danija, Norvegija, Šveicarija, to
je linkmėje dirbą. Nei vienas mokslininkas netiki, kad 
ponas Baruch, ar kiti toki, gali tą slaptybę išlaikyti, kuri 
mokslininkams jau nėra slaptybė.

< Ką pagimdys tas nuolatinis šūkavimas apie “slap
tybes” ir “šnipus”? Jis pakenks nusiginklavimo darbui, 
pakenks tarptautiniams valstybių santykiams ir sukels 
nepasitikėjimą ir nuožiūrą pačioj mūsų šalyj, nes gandų 
skleidėjai įtaria visą eilę mokslininkų, politinių veikėjų ir 
ištikimų piliečių “kitų šalių agentais.”

naujasis 
ambasa- 

James. Clement

De Gasperi grįžo namo 
' pilnai įsitikinęs, jog, suda- 
i rant naują Italijos valdžią, 
; jam lengva būsią atsipalai- 
| duoti niuo komunistų ir tuo 
i būdu —

JEI ŽMONĖS NEKOVOS
Dienraščio “PM” redak-: 

torius L F. Stone sako: jei 
Amerikos žmonės nesukrus 
greit kovoti —' energiškai, 
tvirtai kovoti, — prieš pa- i 
kėlimą butams nuomų, tai | 
neužilgo jos bus pakeltos.

O tai palies milijonus A- j 
merikos žmonių. Tai pa- 
sunkins jų gyvenimą, o mi- į 
lijonieriams namų savinin- ■ 
kams atneš naujus milijo-!

! nūs dolerių pelnų, z

ikras

tiniam kapitalui.
Tačiau, kai prisiėjo m’’-T vfikiT 

ja valdža suorganizuoti, pa- ‘ VEIKLA
sirodė, jog Italijos komunis-1 SKANDINAVIJOJE ; 
tai ir socialistai perdaug j Skandinavijoje ■ fašistai' 
stiprus, perdaug turį įtakos į veikia visais garais. Pasiro-!

Philip A. Connelly, Los Angeles CIO Tarybos sekre
torius, melžia karvę apskrities kalėjime, kur ji pasiun
tė šešiom dešimtim dienų už peržengimą drausmės pi- 
kietuoti. Ji areštavo kartu su kitais 22 pikietais, CIO 
United Electrical, Radio & Machine Workers nariais 
pikietuojant prie U. S. Motors šapos praeito rugsėjo 
mėnesi. Tiktai jį vieną Įkalino.

Kaip Eina Taikos Paruosimas Londone?
J a ir mėnesis laiko, kai Londone Keturių Didžiųjų 

užsienio ministrų deputatai dirba, kad paruošus taikos 
sąlygas Austrijai ir Vokietijai. Londono konferencijos 
rezultatai bus pateikti Keturių Didžiųjų — Anglijos. 
Franci jos, Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos, — už
sienio ministrų konferencijai Maskvoj, kuri atsidarys 
kovo 10 d. Konferencija Londone turi savo darbus baigti Į 
iki vasario 25 dienos.

Reikia pasakyti, kad Londono konferencijoj paruoši- ■ 
mo darbas eina labai sunkiai ir lėtai. Kaip kitur, taip ir 
čia angliškas blokas bando padiktuoti savo valią. Ypa
tingai veiklios pasirodė Anglijos kolonijos — Australija, 
Nauja Zelandija, Kanada ir Apvienyta Pietų Afrika. Šių 
kolonijų atstovai bando būti lygiais su Keturiomis Di
džiosiomis. Jie įneša pasiūlymus, priešingus pirmesnių 
susitarimų dvasiai, jie grūmojū “boikotu”. Aišku, kad jie 
tą daro susitarę su Londono valdonais.

Australija reikalavo, kad visos 21-na valstybė, ku
rios buvo kare su Vokietija, imtų dalyvumą išdirbime 
taikos sąlygų. Šį jos reikalavimą “mažų tautų” gerovei 
rėmė Anglijos ir Amerikos atstovai. Tik po ilgų diskusi
jų turėjo susitaikyti su Tarybų Sąjungos reikalavimu, 
kad taikos sąlygų projektą turi išdirbti tik keturios vals
tybės, kurioms hitlerinė Vokietija besąlyginiai pasidavė. 
Po to šis projektas bus apsvarstytas Keturių Didžiųjų 
užsienio ministrų ir tik tada bus sušauktos visos 2-na 
valstybė 'aptarimui to projekto, kaip kad buvo jos su
šauktos Paryžiuj aptarimui Bulgarijos, Italijos, Rumu-J 
nijos, Suomijos ir Vengrijos taikos sąlygų.

Į konferenciją Londone kviečia iš eilės valstybes, ku
rios buvo kare su hitlerine Vokietija, kad jos išdėstytų 
savo poziciją. Lenkija, Jugoslavija, Belgija, .Holandija, 
Norvegija, kurios dėl karo daug nukentėjo, su ta tvarka 
pilnai sutinka, bet Australija, kuri faktiškai prieš Vokie
tiją nekariavo, apart karo paskelbimo, labai purtosi.

Tie, kurie kalbėjo “už mažas tautas”, už tai, kad jų 
dbalsas būtų išklausytas, parodė, ant kiek jiems “apeina” 
mažų tautų reikalai.

Albanija didvyriškai kariavo prieš Hitlerio ir Musso- 
linio gaujas. Ta maža valstybėlė vedė partizanų karą. Ji 
neteko 28,000 užmuštais tame kare; ji pakirto tūkstan
čius Hitlerio ir Mussolinio kareivių, į nelaisvę suėmė 55,- 
000 nacių kareivių ir tuo padėjo ihums karą laimėt. Bęt 
kada ji paprašė, kad ir jos atstovas būtų išklausytas 
Londono konferencijoj, tai su jos teisingu reikalavimu 
sutiko tik Sovietų Sąjungos atstovas, o kiti nepaisė.

Londono konferencijoj paruošimas taikos sąlygų ei
na sunkiai, bet pradžia darbo atlikta. Kiekvienas klausi
mas iššaukia daug ginčų, ypatingai todėl, kad iš lauko 
pusės yra veikiama į tūlus “demokratus”, idant jie savo

masėse ir tuo būdu niekaip 
nebuvo galima jų izoliuoti!

Po ilgų derybų De Gas
peri buvo priverstas įsileis
ti naujon valdžion tris, ko
munistus ir tris socialistus!

Italijos komunistai reika
lavo ir tebe reikalauja tuo
jau nubausti karo krimina
listus, nacionalizuoti stam
biąją pramonę, bankus ir 
visokias visuomenės aprū
pinimo įstaigas; išdalinti 
dvarus bežemiams; ginti 
smulkiųjų farmerių reika
lus.

Visa tai. nepatinka De 
Gasperiui ir tiems, kurie 
suokalbiavo prieš komunis
tus.

~ Tolydžio, nurodo straips-: 
nio autoriai, Italijon ne' 
juokais veržiasi monopolis- ■ 
tinis Amerikos kapitalas.

Štai National City Bank 
of New York, vienas stam
biausiųjų pasaulyj bankų, 
jau atidarė savo skyrius i 
Milane ir Genuoj.

American Telegraph and 
Telephone Kompanija pa
siuntė Italijon savo atsto
vus, kurie darbuojasi, kad 
paėmus paminėtosios kom
panijos kontrolėn Italijos 
telefonų pramonę.

Pramonininkas Henry 
Kaiser bando pasiimti savo 
žinion (kontrolėn) garsiąją 
Italijos automobilių (Fiat) ; vai. 
pramonę.

do, jie ten palaiko slaptą or- i 
ganizaciją, jie iš ten “aprū-1 
piną” ir kitus kraštus savo i 
agentais. Tai mes sužinome 
iš neseniai gautos Tarybų i 
Sąjungos spaudos, kurioje; 
]) ra eitų metų pabaigoje bu-I 
vo paskelbta sekama Tasso 
(Tarybų Sąjungos 
agentūros) žinia:

“Pastaruoju •metu 
laikraščiai, jų tarpe 
tet’ ir ‘Aftontidnhlgen,’ 
skelbė duomenis, demaskuo-i 
jaučius pogrindinę fašistų 
veiklą Skandinavijos teritori- j 
joje, daugiausia Švedijoje. Iš I 
tų duomenų matyti, kad | 
Skandinavijoje ligi šiol te-; 
beveikia tarptautinė pogrin
dinė fašistine organizacija, 

> kurios visam darbui vado
vauja vienas centras .Toji or
ganizacija tūri savo skyrių ■ 
Švedijoje — pagrindinę šve
diškųjų fašistų grupę, kurios 
centras yra Malme. švediškai : 
fašistų grupei palesta pade- j 
ti, o kai ateis tinkamas mo- į 
mentas -— aktyviai paremti i 
hitlerininku valdžios atkūri- i*■ 
mą Vokietijoje. Grupės na
riai yra glaudžiai susirišę su 
grupėmis vokiškųjų esesinių 
karininkų ir kitų aktyvių hit
lerininkų, atvykusių į Švedi
ją nelegaliu keliu su prama
nytomis pavardėmis. Į šve
diškųjų fašistų grupę įeina 
ekonominiu atžvilgiu įtakin
gų Švedijos sluoksnių atsto- 

Ryšium su šiuo fašistų 
organizacija turi savo žinio-

žinių

švedų |
‘Ąrbe- j

pa-'

Dabartines, republikonų gadynes paveikslas—du po- 
licistu; lydi vieną, streiklaužį Floridoje, vedantį arklį Į 
Hialeah Park, lenktynėms. Veik visi kiti arklių prižiū
rėtojai ir mankštintojai sustreikavo, lenktynių savinin
kams atsisakius pakelti algas ir mokėti bonus.

valią padiktuotų kitoms šalims. Net ir tas reikalavimas, 
kad Austrija išduotų kd.ro kriminalistus toms, valsty
bėms, prieš kurių piliečius jie prasikalto,: dar iššaukė 
generolo M. W. Clarkb, Amerikos atstovo, nesutikimą.

GRAUŽINIO PAVARYM^

sluoksnių 
vokiečių į 
persike 1- | 
H e Įsnig
ti oštų ir '

Nuo lapkričio 30 dienos i šiol buvę skaitomi Pabaltės 
Argentinos vyriausybė nu-; kraštų atstovai lieka pasta- 
traukė diplomatinius ry-1 tyti į jiems prideramą vie- 

i šius su prieš 1(940 metus bu- i tą. Jie jau neturi pritarimo 
' vusiais Lietuvos,’Latvijos ir i šio krašto vyriausybėje, o 
i Estijos diplomatiniais at-' šalyse, kurias jie atstovavo 

irį stovais Argentinoje. Tai y-' ir tų šalių išeivijoje jie jau 
j ra: K. Graužinis ir kiti virš ' seniai neturi jokio pritari-

,įe pakankamai finansiniu , 
priemonių. Pagrindinis šve- ‘ 
diškųjų fašistų skyriaus veik- . 
los tikslas yra organizuoti 
žymių fašistų perkėlimą iš! 
Vokietijos į Pietų Amerikos 
ii* Skandinavijos šalis, o taip 
pat iš Švedijos, Norvegijos ir 
Danijos į Vokietiją.
* ‘Arbetet’ ir ‘Aftontidnin-; 
gen’ duomenimis, švediškieji 
fašistai perkėlė iš Švedijos 
į Vokietiją ir į Pietų Ameri- ' 
kos šalis apie 200 žymių vo- ; 
kiškų jų fašistų. Tarp perkel
tųjų iš Švedijos į Vokietiją 
hitlerininku buvo tam
skaičius vokiškųjų tarilaūto- 
jų, pabėgusiųjų į Švediją Vo
kietijos kapituliavimo metu 
ir buvusiųjų švediškose inter
nuotųjų stovyklose. Sakysi
me, šių metų vasarą iš Švedi
jos į Vokietiją per Daniją ; 
buvo perkelti vokiečiai Un- 
terbegas, Langė ir kiti.

“Nurodytieji 1 a i k r aščiai 
įdėjo taip pat atvaizdus kai j 
kurių vokiškų fašistų, per- ' 
keltųjų iš Švedijos i Vokieti- -

« S, I ARGENTINOS VIENYBE APIE
praneša laikraščiai, buvo iš- Į 
leista apie 80,000 kronų. 
Perkėlimą finansavo Švedi
jos vokiškieji sluoksniai, o 
taip pat lėšos, surinktos šve-. 
diškųjų fašistinių 
tarpe. Internuotieji 
kariai ir kiti fašistai 
dinejo iš švedinių 
borgo ir Geteborgo
per danų uostus Drager 
Ilelsinger, o taip pat per vo- , . „ . .
kiškąjį Liubeko uostą. Vokie-' minėti Pabaltės šalių jau ; mo ir yra užsitarnavę jų 
čių perkėlimas iš Švedijos iš : neesamo buržuazinio rėži-; griežtą pasmerkimą.

danų mo paskirti atstovai jau ne-' 
' turi teisės vadintis tokiais 
atstovais nė kištis į čia gy
venančių-tų šalių išeivių rei
kalus. '

Tuo įvykdomas senas Pa
baltės kraštų šioje šalyje 

troški
mas. Jau virš šeši metai.

‘vokiečių dingimą iš i kaip nėra jų atstovaujamo 
stovyklų inter- j buržuazinio rėžimo, 1 kaip 

Lietuvoje, Latvijoje, taip ir 
. Estijoje viešai išreikšta 
! liaudies valia tapo įkurta 
Tarybinė santvarka, kuri 
atėmė šioms ypatoms teises 

j jas atstovauti. Jeigu jie iki 
i šiol šioje šalyje dar užsilai
kė kaipo “diplomatai”, tai 
tik dėka pasaulinio karo su
keltos nenormalios padėties, 
o dabar, susitvarkius daly
kų stoviui ir Argentinai

dalies buvo atliktas 
žvejybiniais laivais, iš dalies 
švedų laivais, plaukiojusiais 
į Daniją ir Vokietiją, švedų . 
laivuose vokiečiai stodavo j 
dirbti kaip įgulų nariai. ‘Ar- 
betet’ žodžiais, švediškųjų i 
fašistų organizacija, vado-1 
vaujama vieno vokiškosios i gyvenančių išeivių 
kilmės direktoriaus, suorga- 1 
nizavo 
švediškųjų 
nuotiems ir iš švediškųjų Ii- • 
goninių.’ čia vokiečiams ak- j 
tyviai padėjo švedų kariniu- ' 
kai.

“Laikraščių paskelbtuose ■ 
duomenyse tvirtinama, kad j 
1946 metų balandžio mėnesį; 
į Malmą tariamai buvęs at
vykęs Martinas 
švediškosios fašistų 
instruktuoti, kad 
gegužės mėnesį 
aplankęs buvęs 
jaunimo vadovas Aksmanas i užmezgus diplomatinius ry- 
ir t.t.

Bormanas 
grupes 

šių metų 
Stokholmą 

hitlerinio

Quito, Ecuador. — Sudu
žo i kaina du kariniai šio 
krašto lėktuvai; užsimušė 4 
lakūnai.

Sius su Tarybų Sąjunga, 
Pabaltės šalys, būdamos 
Tarybų Sąjungos šeimoj, 
yra atstovaujamos Tarybų 
Sąjungos atstovybės. Taigi, 
labai teisinga, kad šie iki

Žinios iš Lietuvos
Partinis ir Tarybinis Akty
vas Rengiasi Rinkiniams

* I

Varėna. — Kai tik buvo ; 
paskelbtas Lietuvos TSR j 
Aukščiaus. Tarybos Pre
zidiumo Jsakas dėl rinkimų

M on t e vi d e j u j e, ru gpi ūč i o 
mėnesyje įvykęs Pirmasis 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas, atstovaudamas 
visą didžiumą šio kontinen
to lietuvių, išnešė griežtą 
pasmerkimą Graužimui ir 
io vadinamai atstovybei, 
kartu su tuo iškėlė prašymą 
šio kontinento vyriausy
bėms, kad nutrauktų ryšius 
su šiais nieko neatstovau- 
iančiais atstovais. Dabar 
Argentin. vyriausybė pada
rė tą teisingą žygį, kuriam, 
esame tikri, pritars visa, 
didžiuma šioje šalyje gyve
nančiu lietuviu. V v

Žmogus, kuris išstoja 
prieš savo tautos liaudies 
liuosu noru pasirinktą ke
lią; žmogus, kuris užsieny
je gyvendamas varo biau- 
rią agitaciją prieš savo 
gimtąją šalį ir još liaudies 
valią, nėra vertas būti tos 
šalies piliečiu ir dar mažiau 
.gali ją atstovauti. *Už tai, 
Argentinos valdžia pasielgė 
labai teisingai atitaisyda
ma tą klaidą, kuri dėl susi
dariusios nenormalios pa
dėties tęsėsi keletą metų.

Esame tikri, kad šis as
muo, būdamas grynai7 fa
šistinių pažiūrų, nesiliaus 
7aų£S priešlietuviško darbo 
r dar stengsis pakenkti 
dek galės. Žinome, kad 'čia 
’andąsi keletas jam prita
riančių žmonių, kurie gru- 
luosis visi kartu su prieš- 
terybiniais vadinamais “de
mokratais”, kad drumsti 
nūsų kolonijos vienybę ir 
;ęsti bjaurią jų varomą ak
ąją. Perspėjame mūsų tau- 
•.ieČius būti atsargiais su 
šiais fašizmo likučiais ir 
jungtis visiems į bendrą de
mokratinį bloką, kad jie lie

Darbo Valstiečiai Nagrinė
ja Rinkimų Įstatymą I

Kėdainiai. . — Kėdainių 
apskrities partinės organi
zacijos jau pradėjo platų 
politinį masinį darbą vals
tiečių tarpe, populiarizuodaf-; į LTSR Aukšč. Tarybą, Va- 
mi “Rinkimų į Lietuvos rėnos Apskrities partinis ir 
TSR Aukščiausiąją Tarybą tarybinis aktyvas sūsirinko 
nuostatus.” * i pasitarimą, skirtą pasiren- į
• Sužinojęs apie rinkimusj &imui "nkim'ams aptarti. • 
Surviliškio valsčiaus parti-’1 Instruktyvinį pranešimą 
nis organizatorius drg. apie politinio - aiškinamojo 
Kraniauskas'sušaukė agita-; darbo išvystymą gyventojų 
torių susirinkimą, kuriame ; tarpe aškinant rinkinių 
buvo aptartas klausimas dėl nuostatus padarė LKP (b) 
aiškinamojo darbo valstie- i Varėnos apskrities komite- ^pcTdvtu daugiau^mūsi? ko-

’unijoje su bjauriais jų tik
slais, kad Graužinio vado
vaujama fašistinė grupelė 
liktų izoliuota ir negalėtų . 
pakenkti pažangiajam lietu-1 
vių veikimui bei jų organi
zacijoms.

Užginame šį vyriausy
bės nusprendi, nes jis pil
nai atstovauja daugumos 
šio krašto lietuvių nuomone.

(Iš Argentin. Vienybės.)

čiu tarpe. • Tą pačią dieną to sekretorius drg. Mata- 
valsčiaus agitatoriai įšvyko i činska^.
i apylinkes ir kaimus. . , p<) pranegimo aktyvistai

Krakių valsčiuje pirmą • buvo pritvirtinti prie vals-Į
pranešimiį valstiečiams apie 
rinkimų įstatymą padare 
valse, part, organizator. drg. 
Rapolas. Rinkiminius nuos
tatus pradėjo taip pat nag
rinėti Dotnuvos, Baisoga
los/ir, kitų valsčių darbo 
valstiečiai.

čių padėti vietos partinėms 
organizacijoms tinkamai iš
plėsti pasirengimo rinki
mams darbą. Aktyvas jau 
išvyko į vietas ir pradėjo 
organizuoti nuostątų įjagri- 
nėjif^ą..^, ”



Penktadienis, Vasario 7, 1947

Ifi’ WRIW'’* 7? '■r’J’F'

. j <' * !

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Pusi.'

A. a. Jonas Liaudan skas<

(Tąsa)
Vakaras; jau visur tamsu 
tik ant stoties ir apie stot’ 
elektra dega. Staiga vienas 
draugas įlėkė nuo platfor
mos ir suriko: “traukinys 
ateina.” Išlekiame visi — 
taip: dar toli iau matos; 
“paravozo” didelė akis, nu 
šviečianti reles. Masu br' 
p’ada tnoiaus nrie būdukės 
už instrumentu ir gatava 
tnoiaus apsidirbti su rele 
mis. n •> palikome prie sto 
ties. Iš lėto eina ir artinan
tis nrie semaforo, kur pro 
sidpda stoties šviesos, sus 
toio. Nagi. matome an+ 
“naravozo” plevėsuoja dide 
lė raudona vėliava. Supra 
tome. <kad tai mūsų drau 
gai. Degame tenai — mato- 
me^/šlipo 2 draugai ir eina 
trrlk stoties. Susitinkame— 
tai rusai geležkelieč’ai. Jk

sios ant tikro kelio ir nri-1 
važiuoja prie stoties. Tai 
nebuvo traukinvs. n tik vie
nas “paravozas”. Viso buvo 
4 žmonės. Parodo mums 
streiko komiteto paliūdiii-; 
ma, kad praleisti juos be jo
kių kliūčių. Sako, važiuoja i 
me patikrinti, ar visur v ra 
sargyba. Jūs turėjot žinoti 
nes buvo paleista telegra
ma ])(*>• visą linija. Paaiški
nam. kad mūsų telegrafis
tas buvo išėjęs, aparatas 
terškėjo, bet mes apie jį ne
suprantame. Pagvrė mus j 
kad rengiamės reles “patai- ! 
svti”, susėdo ant to geleži
nio arklio ir iš lėto patrau-' 
kė Dvinsko linkui.

Praėjo 12 dienų — ne; 
lokio traukinio, nei jokios 
žinios. Spaliu 17... vakaras 
Iš Kupiškio pašto išbėga : 
tas simpatizuojantis miuir I 
t(‘l(‘grafistjs, šaukdamas ’ 
Ura! ura! žmonės, eikite 
čionai — negirdėtos nau
jienos... Už poros minučių 
gatvė prie ] 
žmonėmis ir jis griausmin

Rašo Simonas Janulis.
manęs ieško Liaudanskas 
labai skubiu reikalu. Susi- kur ir šaudymai.
randame. Paaiškina, kad i siausti baudžiamieji būriai.! 
manęs ieško iš Virbališkio Beje, pamiršau paminėti,: 
žmonės ir laukia. Einame.! kad už poros savaičių po! 
Randame tenai mano gerą i manifesto sugrįžo ir mūsų

• draugą Čiurlį iš Itkonių ir' Juozas Medeikis. Jam nete- 
! dar 2 vyru, man nepažįstą-' ko ,pamatyti Archangelsko. 
; mu ir jie man praneša, kad i Streikas jį sulaikė tarp Pe- 
, aš esu ten išrinktas už vai-; terburgo ir Finliandijos. j 
sčiaus’ raštininką. Sutinku,! 
linksma — na ir už tai dar 1 
jie ir užfundina. Prašo, kad

; tuojaus važiuočiau, nes n.ė- 
’ ra nei raštininko, nei pagel- 
i bininko, o viršaitis labai 
mažai raštingas, tai reikale

! ir pasporto nėra kam para-
■ švti. Duoda man raštuką
; su viršaičio parašu ir ant
spaudą, kad tuojaus galė
čiau gauti paštavus ark
lius nuvažiuoti. Paaiškina, 

’kad man ten vpa viskas — 
ir lova paklota ir samovaras 
ir sargas -' patarnautojas,

; tik reik valgyti prisipirkti.
Nueinu pas paštorių Ku

piškio valsčiaus, gera pažį
stama lietuvi, Dėlindą, ir

jau prasidėjo areštai, o kai 
Pradėjo!

Kiek vėliaus sugrįžo ir Sa- i 
: dūla. Reakcijai pradėjus! 
: siausti, atėjo paliepimas iš 
' Kauno gubernatoriahs Ve- 
I riovkino, kad ant paskirtos' 
i dienos, pabaigoje lapkričio, j 
! trijų valsčių — Kupiškio, : 
i Šimonių ir Virbališkio — I 
“vibornai” susirinktų visi |

TRUPUTIS ĮDOMUMŲ
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Virš du tūkstančiai Georgijus studentu, pasipikti
nę Hennan’o Talmadge fašistinėmis metodomis užsi- 
rioglmimu valdžion, numaršavo i valstijos sostinę ir 
pareikalavo pasimatyti su užgrobėju galios. Kada jisai 
atsisakė su jais matytis, jie pakorė jo čiučelą.

t

WEBSTER,' Mass. — šis 
miestelis, vadinamas Webster, 

' nedidelis,-djet gražus miestelis, 
randasi į pietus nuo didelio 
miesto Worcester, — tik apie 
dešimt mylių atstume, arčiau 
prie Connecticut valstijos ru-

barikadų su sužeista galva it 
ranka, o jos vyras, 85 metų 
amž. kitoje pusėje, irgi su 
sužeista koja, vedė ryžtingą, 
apsigynimą nuo savo įniršu
sios žmonos, kuri užpuolė vy
rą už karštą įsimylėjimą į 
80 metų kaiminką. Tie kai
mynai buvę nepaprastai susi
mylėję.

. Vyras, esą, nešąs kaiminkai 
cukrų, kenuotą

Jeigu Websteryje būtų tik pagriebia.
Matai, cukrų, 

meilė būtų.

maistą ir ką

kad saldesnė

Nežinau, ar randasi tame 
miestelyje nors vienas Lais
vės skaitytojas? Ar randasi 

; ten iš viso nors vienas lietu- 
. vis ?
i nors vienas lietuvis, labai no- 
! rėčiau su juomi susitikti ir su- 
’ si pažinti.

Webster miestelis turi labai 
i gražias gamtines apylinkes, 
i kaip ir daugelis Naujosios 
zXnglijos vietovių. Tą apylinkę 
puošia gražus ežeras, bet kaip 
tą ežerą pavadinti, tai lai pa
tys Įskaitytoj ai bando jį, tai 
yra, to ežero tikrąjį vardą iš- 

j tarti. Mėginkite tarti: “____
gogagogmanchaugagogchaubu- 
nagungamaug.” Tai yra vie

nas žodelis indėnų kalboj. Bet 
! verčiant jį į mūsų lietuvišką 
kalbą, žiūrėkite, kiek iš jo žo-

Vababukas Uždegėjas
Pas mus, Lo welly j, dabar 

teisiamas 8 metų amžiaus vai
kutis už padegimą ir visai su- 
pleškinimą Imperial Court 
apartmentų — 127-139 West
ford Street, sausio 22 d., š. 
m. To pasekmėj liko visai be 

‘Chau- pastogės 40 ypatų. Nuostolių 
padaryta už $100,000.

Teisme vaikutis 
žista kaltu.

! nas kaimas turi išsirinkęs i 
i vieną žmogų, kurį valdžia I 
! vadindavo “vibornu”) ir jis ' 
: pats bus ypatiškai, ir paaiš- 
i kins, kokias laisves caras 
i davė i*r kaip reikia toliaus 
užsilaikyti. Prie to prisiun- > 
tė pundus savo proklamaJi- i 
jų. su griežtu paliepimu, | 
kad būtų išplatintos ir pa- i

i siektu kiekviena kaima. To- i 
■ se gubernatoriaus prokla- ( 
i mafijose buvo aiškinama, | 
• kad negalima sugriaut na- i 
mo, kolei neturi naujo, ku-

i riame turėsi gyventi. Kad 
i nereikia vyti laukan rusų 
valdininkų,, nes lietuviai iki 
šiolei dar neturi užtenka
mai mokytų žmonių, kad 
užimti vietas. Lėtai, po bis
kutį, pramoks žmonės ir 
po biskutį bus leista jiems i 
užimti vietas, o per kokius; 
10 metų galėsite turėti vi-! 
sus lietuvius žemesnius vai- j 
dininkus.

nato ritins

neprisipa-

drąsesnis, 
didesnis,

Įsigėręs žmogus 
bot kur drąsumas 
ten atsargumas mažesnis.

Reverend Wilbur J. King- 
will, ministras šv. Jono episko- 
palų bažnyčios, Gorham St., 
Lowell, Mass., nuvažiavęs į 

(Billerica, 7 mylios nuo Low- 
Jellio, kur kitas važiavo iš Wo
burn, gerokai įsigėręs ir pil
nas drąsos, kirto į Wilbur 
Boyle iš Nashua, N. H., karą, 

;gi šito karas šveitė į šoną ku
nigo Kingwill mašinos.

Visi trys karai tapo sudau
žyti, bot kartu ir laimė, — 
nei vienas vairuotojų nebuvo 
sužeistas. Gerai, kad tik tiek!

J. M. Karsonas.

kia: “Tu žuvauk tavo pusėje, 
aš • žuvausiu mano pusėje, 
nieks nežuvaus viduryje.” Tas 

................................................  j indėnų kalboje žodis turi 40 
....... - ---- - - - J raidžių. Suskaitykite.

; .... . .. . ’i Mes. lietuviai, kartais skun-:! nepasitikime caro vibornais,!t|žiam6s <k-;lei i|g.um() tūk, lic.; 
mes visi noiline gndėti, kų tuvišku žodžiu. Bet palyginus Į 
gubernatorius nori nuo mū- Bu virš'minėtu' žodžiu, tai mū-' 
sų! Prasidėjo toks lermas !Sų visai neblogai.
ir baubimas, visai nesuval- j Webster apylinkės gyvento- 
domas, minios judėjimas, ! jai dėlei sutrumpinimo to eže- 
mostikavimas, riksmas. O-|ro vardo vadina šitaip: “Chau- 
ficierius dingo. Už apie 10! bunagungamaug.” Tai tik 17 j 
minučių išeina uniformuo-!’ c I

! tas civilis činauninkas su i 
i Kupiškio viršaičiu ir prane- 
I ša, kad “jo prevoschoditel- 
i stvo” negali kalbėti su mi- 
! nia, ir vis tiek visi jo ne- 
i girdės, tai paliepė čia pat
■ išrinkti 3 atstovus, nuo! 
kiekvieno valsčiaus po vie- i

1 ną, ir gubernatorius paša-; 
kys jiems, ką jūs turite da-! 
ryti. Viršaitis pakartoja tą- 

(patį lietuviškai. Prasideda i kalboj "tas'vienaš ilgas — 
! rinkimai iš čia pat arčiau-' žuvį 
šiai stovinčių. Kas gi girdės [mums

, toliau per pusę versto
! kas čia paiso apie valsčius? ! vertime 
Išrinkta Vabalninko vals- 

. čiaus, Panevėžio pavieto, 
i studentas Ernestas Galva-
■ nauskas, tas pat Galvanau- 
! skas, kuris “laisvoje” Lie- 
i tuvoje buvo premjeru ir 
: prie Smetonos finansų mi-
nisteriu ir biskutį vėliau,:' 
po Smetonos, išnešė kuda- i 
šių kur nors ir šią dieną j amžiaus

proklamacijas —| valsčių. Suūžė minia. Mes 
:is pats nuvažia 

vo tenai, ir sumetė zi pečiu

tininkas, tai iš pat to susi
rinkimo nuėjo 3 drauga.'. ir 
atnešė didžiausi pundą jų. 
Čia pat ir buvo sunaikintos. 
Sukruto svietas. Atvažiuo
ja gubernatorius atimti 
mums laisve.... i 

Atėjo pakirta diena. Gu- į 
bernatorius bus ant 10 vai. i 
ryto. Apie 8 ryto jau tūks-1 
tančįai žmonių, vyrų senų!

I ir jaunų ir moterų ir mer-; 
i ginų, užplūdo visas gatves I 
' — apie 9 vai. gatvėje prie ( 
valsčiaus nuo tilto iki baž
nyčios žmones jau susikim- 
šę, kai]) bažnyčioje. Ateina ] 
traukinys “tovarno-pasa-1 
žirski” ii- ant stoties didin-į 

Per naktį joja draugai Įgai ®>Pa gubernatorius Ve- i 

. ........... . ... ................................. ! mūsų 'ištikimi* draugai, kad I dragūnų Susėdo ant arklių Į
gu balsu praneša, kad išėjo kytoją. Per didelį prašymą | pranešti apie busiantį 
caro manifestas, duodantis apsiima laikinai,iki atidarys ( rytojaus kuopos susi 
visiems neribotą, laisvę, kad universitetą, o kada, — jis; ma Kupišky, 
politiniai kaliniai VISI pa- Dnhnr tvar- ! .

su skambalais

džiaugia labai ir vėlei vai
šina... Už valandos., prisipir
kęs šio to iš valgio, jau ii 
“ponas”, 
arkliu ir 
traukia į
verstu nuo Kupiškio. Vals-i 
Šiauš raštinė stovi kaime, o į 
kaimas didelis— vienas ver-I 
stas ilgumo. Ten pat ir mo- i 
kykla, bet nėra jokios krau
tuvėlės — nei tabakui ar 
papirosams nusipirkti. At
važiuoju — čia paštavus 
arklius užlaiko tas pats De-Į 
Hnda. Raštinė nedidelė — ; 
man virtuvė ir 2 kambariai -p S
—.švaru. Apsigyvenu, apsi-1 
orantu. Bėda, neturimejmo- • 
kytojo ir gauti nėra 
Netikėtai sugrįžo iš Pef 
burgo studentas Jur 
Čiurlis iš Itkonių (dab^rj 
Kaune inžinierius). Aš su į

Aš proklamacijas po sta- 
' - | lu ir važiuoju į Kupiškį 

i Randu draugų. Nutariame 
<ur ! sušaukti mūsų kuopos susi-! 

‘! rinkimą. Nuvažiuoju pas

pašto užsipildo ; delegacija pas ji prašyti
• Jis uriausmin- ___  i --i-_ • „„Lka.:nors laikinai, pabūti už mo-

kaliniai visi pa- 
liuosuoti ir t.t. Nėra žo
džių, kad galėtum apsakyti 
žmonių džiaugsmą.

Na, ir ūžėm ir dainavom 
visi per visą naktį. Iš tos 
Ijnksmybės monopolis neuž
sidarė iki 12 nakties, kad 
duoti progos žmonėms pa
ūžti. Dar pora dienų —pra
dėjo eiti traukiniai, atėjo 
laikraščiai, skaitome apie 
visokius negirdėtus pirmiau 
nuotikius. O gi laikraščiai 
jau visai kitaip rašo... Pir? 
miau ir proklamacijos taip! 
nerašydavo. Smagu, links- i 
ma. Žmonės sukruto. Visur. i 
iš valsčių, išvijo rusus raš-1 
tininkus. o pastatė lietu
vius. t Ateina sekmadienis 
Man praneša., kad Šimoni)’ . 
valsčius išrinko mane už 
mokytoją, o raštininku jie 
paliko tą pati lietuvį, buvu
sį mano pagelbininką, kuris 
jau raštininkavo nuo mane ' 
pasišalinimo. Šimoniečiai iš 
rinko mane už mokytoja 
manydami, kad aš mok1

O tikrenybėje aš lietuviška 
beveik nemokėjau rašyt’ 
Mikliai ir taisvkliškai mu
kčiau tik rusiškai ir len
kiškai... Žinoma, aš atsisa 
kiau, nepasakydamas jiems 
kad lietuviškai moku tik 
skaitvti. Atėio ketve rifas-- 
turgaus diena. Žmonės link
smi. Atsirado kalbėtojų. Tai 
šian, tai ten nuo vežimų sa
komos prakalbos. Aš ulioju 
su senais draugais - šimo- 
nieciais. Ateina žydų tautos 
socialistas ir pasako, kad

taij) pat. i

i iš kaimo į kaimą, kur . yra! Hovkinas, o iš tavorinių 50

raidžių.

Mūsų valstijoje, Massachus
etts, kaip ir visoj Naujojoj 
Anglijoj, kaipo seniau indijo- 
nų lopšinėje, yra daug tokių 
vietovių, kad sunku-tuos pava
dinimus išmokti atmintinai. 
Dėl to susidaro nemažai var
go iš kitur pribuvusiems žmo
nėms.

Mums išrodo gana keistai, 
i tačiau, kad išreikšti lietuviškai 
J tą pati, ką reiškia indijonų 

■ He- 
laužiąntis žodis, tai 
teikia pavartoti dar 

ir! daugiau raidžių. Lietuviškam 
sunaudojau net 58

Roseland, III

nežino. Dabar viskas tvar- *

Pasibaigė spalis ir įpusė- 
;o lapkritis. Važinėju 2 kar
tu į savaitę į Kupiškį su 
paketais ir priimu valdiškus* 
raštus, ir laikraščius. Susi- i 
tinku su Liaudansku, jei I 
ne, tai ir pas jį pavažiuoju 1 
i namus. Dabar laisva, jo
kios baimės arešto nėra. ■ žiaus. Laiko dar yra— sa 
Į pabaigą lapkričio caro 
valdžia drūčiai palengvino 
padėtį kareivių ir jie pasi
darė jai paklusnesni — re-

Ant rytojaus

i ant j 
susirinki-

apie 2 po 
apie 60-70 

draugų. Pakvietėme ir žy
dus. Per susirinkimą nuta
rėme sunaikinti gubernato
riaus proklamacijas, o ant 
tos dienos, kada bus guber
natorius, sukviesti į Kupiš
kį visus, kas gyvas, vyrus 
ir moteris nuo 18 metų am-

vaite. Šimonyse už rašti
ninką b u v o p a likęs 
mano p a g e I b i n i n kas

! ir joja į Kupiškį..Tik į Ku
piški čia pat ir tiltas per 
upelį Kūpą ir gubernato
rius pamatė apie 20 tūks
tančių minią “vybornų”.

^Žnionės, tylėdami susi
spaudė, kai]) galėdami, ir 
padarė kelią, kad galėtų 
prajoti jis ir jo dragūnai. 
Visi sujoja į čia pat prie 
tilto valsčiaus raštinės dide
lį kiemą. O vis daugiau ir 
daugiau žmonių pribūna... 
Čia prie pat gatvės

i čiaus aukštos 
į eina dragūnų

; vals- 
‘gonkos”. Iš- 
oficierius ir

Kazimieras Matulionis, lie-’ nori, kad minia tuojau iš- 
; siskirstytų, o kad tik vien 

vybornai” tuojaus sueitų į
tuvis, tai tam davėme 
nia, kad sunaikintų guber-;

Scena iš teismo Romoje, Italijoj. Tartum labai seniai, 1924 metais, buvo Italijoj 
nužudytas Giacomo Matteotti, pažangus socialistų vadas. Fašizmas siautėjo per 
daug metų po to, atrodė ir. apie žmogžudžius užmiršta. Bet 23 metais vėliau žmog- ■ 
žudžiai patraukti j teismą. Keturi užpakalinėje eilėje stovintieji yra kaltinami toje 
žmogžudystėje. /

Aido Choro Margumynai
Visas Aido Choras dalyvaus 

i su dainomis perstatyme 5 
veiksmų dramos “Pergalė,” 
vasario 16 d., Sokol Hali, taip
gi paskolins ir savo scenerijas 
dčl to veikalo. Kad tinkamai 
išmokti dainas, choras nusipir
ko nuosavą pianą.

“Hello, Moscow”
Nedėlioj, vasario 9 d., 3 vai. 

popiet, L. K^ Svetainėje, 104.13 
S. Michigan Ave., bus rodo- 

i gražūs ir įdomūs 
krutami ir kalbami paveiks
lai “Hello, Moscow ir “Hymn 
to the Nations.” Aš tuos pa- 

j veikslus jau mačiau ir vėl ei- 
Į siu pažiūrėti. Užtikrinu, kad 

Bostono policija turėjo ge- visi bus patenkinti, kurie tik 
. , | rokai pasigalinėti su 83 metų i ateis, nes čia yra gražių d a i-,

šių kur nors ir šią dieną amžiaus moteriške — Mrs. ,nų ir daug juoko. Pamatysite, 
niekas nežino. Tam Galva-1 Gaetiano Pellozzotto, kuri su. ką veikia raudonarmiečiai, su- 
nauskui būnant ministerių ! kirviu rankose vienoje pusėje grįžę Maskvon. Dan Yla. 
pirmininku buvo sušaudytas................................................................. -........... ...........
Liaudansko sesers sūnus, to 
paties Kikonių kaimo Grci- 
čiunukas, jaunas vaikinąs, I 
nors Liaudanskas buvo ypa-' 
tiškai geras draugas to' 
Galvanausko. Antras buvo | 
išrinktas iš Itkonių kaimo ; 
Čiurlis Petras, tėvas inži- į 
nieriaus Jurgio Čiurlio, ir ! 
trečias taip pat iš to gar- j 
saus Itkonių kaimo — 
vardės jau neatmenu.

I raides.
Ar indijonai nesistebėtų

' daugiau mūsų kalba, negu mes mi labai 
j jųjų? Visuomet daugiau įdo- 
, mu tas, ką mes nežinome, kas 
(mums daugiau svetima — ne- 
i paprasta.

(/ MORE
Z0 MILEAGE

pa

Kada įėjo delegatai, 
! gubernatorius pradėjo 
l pačią kalbą, kaip ir jo pro- i 
klamacijoje ir kalba tik su 

į oražiai uniformuotu, barz-: 
I do tu studentu Galvanausku, | 
į kuris savo pažiūromis buvo 
i nelabai toli nuo gubernato- 
j riąus proklamacijos, nors 
( vėliaus jis ir buvo areštuo- 
I tas už buvimą toje delega-; 
; ei joje, bet už 2 mėnesių bu- \ 
į vo paliūosuotas po kaucija 
i ir paskui visai paliuosuotas ; 
' be teismo. Mūsų “mužikai” 
! delegatai stovi ir mindžioja 
i nuo kojos ant kojos, o Gal-! 
vanauskas jau sutinka pa-. 
gal gubernatoriaus prašy- I 
mą išeiti ir paaiškinti žmo
nėms, ką jie turi daryti ir 
svarbiausia, kad tuojaus iš
siskirstytų ir eitų namon.

CTBus daugiau)

Other Passenger Tires

Have Only FOUR Plies

Hert't your solution Io tire short, 
age. Everything you get in other tires 

-PLUS the famous extra fifth ply, 
exclusive.with Norwallt-the only fac
tory brand 5-ply tire. This extra pro
tection insures 25% more mileage- 
safety-longer wear. Nowadays you 
want the most tire fot your money... 

this is it I

The Greatest Value Your Tire Ration Certificate cm buy

NORWALK TIRES
tuojaus pas

ACME TIRE WORKS
847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 

gausite naujų 5 ply tajerų. EV. 7-3.548 .
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arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) *■ *- *

m —Parašė Petras Cvirkai.————  
(Tąsa)

jam laisvą įėjimą į visus parengimus, šo
kius ir piknikus, o jeigu jo liežuvis ir ko
ja uždėta ant sprando patiks, gal būt ir 
sumokėsią. Bobbi, Prano darbo pamainos 
draugas lentpjūvėje, kurį vadino Greita- 
koju, svarstė taip: jei stot į kokią nors 
draugiją, reikia pasižiūrėt, kurioje gra
žesnės merginos, kurios turtingesnės, ku
rių pilnesnė kasa ir kaip dažnai ruošia 
išvažiavimus už miesto, pasišokimus ir* 
rungtynes. Bobbi turėjo galvą, ir kartą 
jis Frankui pasakė, kad jis mažai paiso, 
ar mergina turtinga, ar vargšė, tegul ir 
senatoriaus duktė čia būtų, jis vienu 
akies mirktelėjitnu jas šluos. Tasai Bob
bi išmokė Praną keletą angliškų žodžių, 
kaip kalbint merginas. Bet Benis buvo 
visai kitoks. Jis neturėjo atviručių su 
nuogomis moterimis, nei slaptų saliūnų 
adresų, nei laikraščių iškarpų apie pas
kutinius beisbolo laimėjimus. Šimtai ži
no, ką jis kišenėje nešiojo. Tik apie Bob- 
b[ Benis buvo labai blogos nuomonės. Va
dino jį bomu, seiliumi, kraliku ir kito
kiais vardais. Benis, jau nebejaunas, pri- 
Klausė prie socialistų ir kelis kartus ban
dė užmegsti pasikalbėjimą su Pranu. Iš 
pažiūros jis buvo paprastas vyras, nesi
puošė perdaug. Keistų jis turėjo būdo 
ypatybių: jeigu nusipirkdavo naują 
skrybėlę — pirmiausia ant jos atsisėsda
vo,'o paskum tik dėdavo ant galvos. Am
žinai būdavo įkibęs į laikraščius, mėgo 
paleist juokelį prieš kunigus ir net pre
zidentą. Pranui jis pasirodė nuoširdus, 
bet kai, pajuto, kad aplink jį sukasi viso
kių draugijų atstovai, viliodami į savo 
pramogas, jis tuojau pakėlė savo kainą.

— Tu jaunas, — kalbėjo kartą Benis 
Pranui, — mums tokie vyrai reikalingi. 
Tave vilioja tie bosų sūneliai. Šokiai ir 
merginos į. mūsų programą neįeina, bet 
jeigu tu nori pamatyt, kokia turėtų būti 
Amerika ir kaip mes maiwme apsidirbti 
su visokiais šventakupriais — ateik sek
madienį į mūsų parengimą. Nori muzi- 
kontu būti? Gerai, mums ir tokie reika-

Jeigu neapmokamas įėjimas, — kodėl 
nenueiti. Juoba, kad Benis taip rimtai 
kalbėjo. Gal tie socialistai tikrai moko, 
kaip lengvu būdu dolerius dirbti, — gal
vojo Pranas.

O dolerius dirbti Pranui buvo didelis 
noras. Iš karto jį' paėmė nauja gyvenimo 
dvasia: bėgimas, lenktyniavimas, rung
tynės dėl uždarbio, vietos, moters. Kiek
vienas norėjo būti pirmas. Pranas kas 
dieną'matę namuose vieną ir tą patį: 
mažą, metalinę taupomąją kasą su Nau- 
jorko banko rūmų vaizdu. Ji stovėjo ant' 
lango ir kiekviena proga bosas, boso 
žmona ir Meri kišo į ją po centą, po pen
kis centus ir net po dolerį. Kiekvieną 
šeštadienį bosas ėjo į banką pinigus pa
dėti, tarėsi su žmona ir, patariamas bo- 

Iso, Pranas'taip pat atsidarė einamąją 
sąskaitą. Namuose kalbėjo tik apie pini
gus, apie sutaupąs. Iš laikraščių skaitė 
apie naujai iškylančias finansinio pa
saulio žvaigždes, apie buvusius papras
tus gatvių verteivas. Šitos šeimos gyve
nime buvo seniai sudaužyta ir palaidota 
iliuzija apie staigų, netikėtą pralobimą.

• Ir devyniasdešimts iš šimto tokių smul
kių Amerikos šeimų visą savo šeimyninę 

laimę, draugystę, pasilinksminimo pra- 
ihogas, ateities planus statė ant taupo
mosios kasos pamatų. Taupomoji kasa, 
einamoji sąskaita banke, buvo nuolatinis 

. nepamainomas šeimos narys. Dėl jos gy
veno bosas, bučernininkas, saliūnininkas. 
Jai teikė aukas, atnašavo ir meldėsi ke
turi trečdaliai visbs Amerikos. Bankas 
buvo karalius, visagalis imperatorius.

• Pranas negalėjo nuo to pabėgti. Ir jei-' 
I’ *gu jis statė ateičiai planus, tikėjosi, sva

jojo, jeigu jis norėjo gyventi, kaip gyvę- 
na Amerikoje, — turėjo pasirinkti nau
jąją sužadėtinę — Taupomąją Kasą.

\ r. • • •• ,’Pranas įsigijo naminpbanką — meta
linę dėžutę ir metė kas savaitę į ją smul
kius, sidabrinius pinigus.

Taupumas,—kalbėjo visi,—garantija 
ligoje, ugnyje ir nelaimėje. Taupumas—
I a* nežino mirties ir bankrotų... buvo už-
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rašyta ant taupomosios kasos dangtelio.

Pranas užklydo į socialistų susirinki
mą. Buvo daugiausia vietos darbininkai, 
suaugę, jauni, daug pagyvenusių mote
riškių. Priešais sėdinčius stovėjo Benis, 
kurio žodžius lydėjo bendras juokas. Kal
bėtojas pats nusijuokdavo tik tą pertrau
ką, kai jam pradėdavo ploti, jis nusiva
lydavo šnypštuku nosį, pakeldavo akis ir 
vėl varydavo vienodu, ramiu balsu: 

<■ 7

gai? — pak-lause jis visų. — Agitatoriai 
niekus pliauškia. Ak, tie socialistų agita-

draugai, ar 
milijonieriai,

žmonėms, darbininkams būtų gera gy
venti. Juk ne piniguose laimė. Nelaimin
giausi tie mūsų kapitalistai. Vienas, žiū
rėk, nelaimingas, kad jo žmonai pavogė 
brilijantą, kitas tikras vargšelis, verkti 
turėtume mes, — jo duktė išdrįso ištekė
ti už kažkokio nepraustaburnio valkatos 
darbininko, kitas nelaimingas, kad nu- 
dvėsė jo mylimas šunelis. Visi jie verkia, 
visi nelaimingi. Štai, mes, darbininkai — 
tikri rojaus vaikai. Pareini iš fabriko, 
šilta, ramu. Jei kas nieko neturi — tuo 
geriau, mažiau rūpesčių. Jei atlyginimą 
sumažina — mažiau išleisi. Jei neturi 
ko valgyt, — dar geriau, nėra rūpesčio 
su pilvu. Pakabinai pilvą ant tvoros, ir 
švilpauk.

Salė plojo ir šaukė valio.
—Reiškia, bedieviai, — pamanė sau 

Pranukas. Jam buvo čia pilka ir nuobo- 
xdu. Kas baisiausia, kad tie žmonės visai 

negyrė turtingų ir atrodė, kad jie nė vie
nas nenori pasidaryt milijonieriumi. Nie
kas į Pranuką nežiūrėjo godžiom nusi
stebėjimo akim, niekas negyrė jo kakla
ryšio ir, gal būt, jeigu liežuviu jis būtų 
pasiekęs nosį, niekas nebūtų'atkreipęs dė
mesio. Tai buvo visai nauji žmonės, negu 
kitose susaidėse. Šitie atrodė pavargę, 
pikti politikieriai.

Paskum užlipo naujas kalbėtojas, ku
ris užpuolė bosus ir kunigus. Jį pakeitė 
vėl Benis. Daugiau Pranas negirdėjo. Jis 
įsirausė į savo mintis ir galvojo, galvo
jo... Jį kelis kartus Bobbi ragino bėgti iš 
to miestpalaikio, pasileist skersai Ameri
ką. Jam pasakojo apie nuostabią šalį 
šiaurėje, kurią reikia pasiekt rogėmis, 
kur nėra nei traukinių, nei kelių. Ten esą 
aukso kalnai. Tūkstančiai žmonių bėga 
ten ir grįžta milijonieriais. Bobbi pasa
kojo ir apie Kaliforniją ir Čikagą. Nuos
tabių miestų yra-Amerikoje. Bostone jis 
žinąs vienų lošimo namų paslaptį, ku
riuose buvęs prieš trejus metus, išlošęs 
pusę milijono dolerių, bet įdėjęs į vieną 
biznį, ir tie pinigai žlugę. Jis vienas žino 
to lošimo paslaptį ir, susitaupęs kiek pi
nigų,
dideli sidabro ir stiklo namai, 
atvažiuojančios 
‘‘susipažinti” su

ten vėl patrauksiąs. Brodvėjuj esą 
i kuriuos 

mi lijonierių dukterys 
jaunais kavalieriais; 

si i jais į vyno vonias,
šokančios ir mokančios kavalieriams di
delius pinigus. .Štai, kas Amerika! Gali
ma buvo dalelyte nepatikėti Bobbi, bet 
apie stiklo namus ir 
pats bosas laikraščiuose skaitė. Jis nepa
siliks tame pjuvenų ir skiedrų miestely. 
Du doleriai per dieną. Dvylika per savai
tę. Penki doleriai į banką. Kiek tada per 
penkerius metus? Ne, ne!... Tolį šiaurėje 
yra aukso kalnai, į kuriuos tūkstančiai 
bėga. Bet Meri? Kokia laukinė ir vis 
dėljio kokia graži! Kai jis pasakė tyčio
mis, kad mano paieškot sau darbo Nau- 
jorke, ar kitame dideliame mieste, tai ji 
nūsiskundė, kad jis niekuomet jos nešok
dinęs. z ■ ’

Kažkas pirštu bakstelėjo Pranui į gal
vą. Tar buvo Benis. Prakalbos baigėsi ir 
jis prisėdo prie Krukelio klausdamas, 
kaip jam viskas patiko ir ar suprato, nors 
ką, ar norėtų pas juos dažniau lankytis. 
Pranas atsakė, kad jis pagalvosiąs. Benis 
įbruko jam kažkokią knygelę, kurią jis 
tik už poros mėnesių atrado keisdamas 
eilutę kišenėj ir skusdamas barzdą vis 
plėšė po vieną lapą. Ten buvo parašyta: 
Darbininkų judėjimo istorija Amerikoje.

r
(Bus daugiau)
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KONCERTAS
■ Rengia Norwoodo Vyrų Choras

Sekmadieni, Vasario 9 February
LIETUVIŲ SALĖJE

13 ST. GEORGE AVE. NORWOOD, MASS.
Pradžia 3 vai. dieną. Bilietas 85c (su taksais)

PROGRAME DALYVAUS:
LIUOSYBĖS CHORAS, vadovaujamas E. J, Sugar’io iš Montello,
RICHARD BARRIS, Accordion solistas, iš Dedham, Mass.
O. MINEIKIŪTĖ, Lyriškas Sopranas, iš Brockton, Mass.
Ekstra Numeris.
R. MERKELIŪTĖ,-STRIPINIS, soliste, iš Montello, Mass.
E. PETRICK-P. KUNDROTAS, duetas, iš Brockton, Mass.
Ekstra Numeris.
NORWOODO VYRU CHORAS, vadovybėje F. Kovachich.

Mass.

-JS>

%

i

Kviečiame lietuvių visuomenę iš plačios apylinkes dalyvauti ir išgirsti gražią muzika- 
lišką programą. Atsilankydami, paremsite Vyrų Choro muzikai j fondą, uz ką Choras 

bus jums dėkingas.' —Norwoodo Vyrų Choras

Ožį

•I

M

Easton, Pa.
Netikėtai Pavyko

Rengėmės parodyti iš Lie
tuvos filmą. Eastono lietuviams 
ir bijojome. Manėme, kad gal 
ilysime į skylę, nes agitacija 
yra smarkiai varoma per Eas- 
tono lietuvišką bažnyčią ir jų- 

Ijų laikraščius prieš Lietuvos 
I dabartinę valdžią. Na ir štai 
pasirodo plakatai, 19 d. sau
sio rengiamos prakalbos^ Kal
bės B. Budginas, Hitlerio šofe
ris. Na, manau, dabar, tai tik
rai pakenks, nes tie, kurie bus 
buvę ant prakalbų, bus pavar
gę ir filmos žiūrėti neis.

Bet išėjo atbulai. Kunigas 
per pamokslą įsakė parapijo- 
nams, kad ateitų į prakalbas 
ir atsineštų pinigų. Kai kurie 
parapijonai ant to pasipiktino 
ir nėjo ant prakalbų. Kai ku
rie sako: “Jie, bevąduodami 
Lietuvą, išvaduos iš mūsų ki
šenių visus dolerius.” Kiti sa
ko: “O kodėl tokie ponaičiai 
negali eiti ir atsistoti prieš fa
briko bromą, taip, kaip mes

aukso ieškotojus - atvažiavę ėjome? Juk dabar,
darbų dar yra galima gauti.”

Grįšiu vėl prie savo filmos. 
Mūsų buvo garsinta, kad fil
mą pradės rodyti nuo 7 vai. 
vakaro. 7 vai. sale jau buvo 
pilnutėlė. Daugelis turėjo sto
vėti, nes nebuvo vietos, kur 
atsisėsti. Buvo net iš kitų, mies-

lėlių.
Pertraukoj pirmininkas pa

prašė publikos aukų padengi
mui lėšų. Publika sumetė 
$56.40. Aukavo sekamai:

A. Ogentas aukojo $5.
L. Tilvik $3.
Po $1: S. Sharkey, Albert 

Slopik, M. Farion, J. Malk- 
vech, „Gamalchuk, ‘V. Daniel, 
Miniekis, W. Stanchus, Jr., 
Gramauskis, S. Rinkūnas, Til- 
vikienė, S. Tarvydaitė, A. Šla- 
pikienė, P. Urba, Pranevic, C. 
Judickas, John Niekras, Stan
cikas, S. Niekras, M. Shulskis, 
K> Abakan, Jonikas, J. Urba, 
J. Backis, C. Stankus, T. 
Adams, Kulaitis, Matonis, Ka- 
tinienė, A. Kulaitis, Mr. Žem
galis Mrs. .'Zemgulis, Mr. & 
Mrs. Johnson, Mr. Slager, A. 
Slager, J. Stoncuis, E. Farion 
ir J. Jantkus.

Po 50 centų aukojo: J. Lu- 
shis, Al. Kaziunas, V. Leng
vinas, Montrim, Mrs. Abakan, 
S. 1 švelnikiėnė, Vaurienė,, P. 
žilvis, Alexander, Bačkiinė, 
Petraitis, P. Vasiliauskas.

Su smulkiomis surinkta 
$56,40.

t*

patrijotų. Jie matė, kaip bu-

gybę vainikų žmonės nešė ant 
jos kapo. Ir niekas jųjų už tai 

prašo j nešaudė!
Vienas iš Rengėjų.

z i šaudo, o kitus veža į Sibirą.
čia, ve, filmoje mate Lietuvos vusiai rašytojai žemaitei dau-' 
valdininkus ir girdėjo juos 
kalbant lietuviškai. Girdėjo, 
kaip Lietuvos valdžia
savo žmonių, kad jie dėtų pa
stangų kuo veikiausiai atsta
tyti Tarybinę , Lietuvą. Taipgi'
matė, kaip Lietuvos žmonės Vokietiją neva maisto rei- 
neužmiršta buvusių Lietuvos į Lalams tirti.

Herbert Hoover atlėkė į

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias♦
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Užbaigus filmas rodyti, j 
žmonės skirstėsi pasitenkinę. | 
Esu tikras, kad ne vienas pa- i 
matė, kad nacių išperos jiems , 
melavo. Ir dar per savo laik- ■ 
raščius tebemeluoja. Jiems jie ■ 
sakė, kad Lietuvą valdo “bur
liokai,” “kacapai,” “vienus

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

• Laidotuvių 
Direktorius

M2 w "M'

1113 Ml. Vernon St. 
PHILADELPHIA,PA.

Telefonus Poplar 4110
Į 459 Grand Street,
Į (Skersai nuo Republic Teatro)

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas 4,Gr.«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

..H ATĘIKtTĖ‘PASIMATYTI.SU GIVIAIS. i

> Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
«

Liūdčsio valandų/ kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų ’pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Brooklyn, N.
Telefonas EV. 4-8698

AT%25c4%2598IKtT%25c4%2596%25e2%2580%2598PASIMATYTI.SU
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LAWRENCE, MASS
Su vasario 3 diena 7 

ce American Woolen kompa-; laukan iš darbo, 
nijos darbininkai --- '
dirbti su pakeltomis 
Darbininkai gaus po 
giau savaitėje. Nors tai ne 
kažin kiek daug, bet visgi ge
riau, kaip niekas, šeimyniš
kam gyvenime, tai c____
reikšmė.

Tos kompanijos darbininkai 
jaučiasi gerai, laimėję algų 
pakėlimą be jokios kovos. Pa
kėlimas laimėtas per derybas 
tarpe unijos atstovų ir kompa
nijos atstovų.

Bet gaila, kad dar randasi i sote, įstokite į uniją be jokio 
tokių darbininkų, kurie nepri-1 atidėliojimo. Nelaukite šven- 
klauso prie unijos. Pakalbėk to Jono, nes gali būti per vė
su jais, tai jie kalba sapnuo- Į Ju
dami. Kalba, būk viską duo-: 
da kompanijos ir unijos yra*! 
nereikalingos. Keista, kad tie Lietuvių Literatūros Draugijos 
darbininkai nepagalvoja, kas J vajus. Su pirmą diena vajaus 
buvo, kai unijos neturėjome.' gauta keturi nauji nariai. Prą- 
Ką gi tada kompanijos duo- i ūžia graži, reikia darbuotis, 
davo darbininkams? Dėl ma-J kad ir užbaiga būtų ,graži.

Į Man atrodo, kad kiekvienas 
Į senas narys turėtų gauti nors 
i’ ieną naują narį. Ir tai nėrą

Lawren- žiausio dalykėlio išmesdavo

pradėjo 
algomis. Atsiminkite, kad unija vis- 

: dvi savaites va- 
kacijų, $25 kalėdinių dovanų, 
dirbtuvėje geresnes sąlygas. 
Dabar nesibijote bosų, nes tu-

$6 dau- Ki-‘ iškovojo:
. . Vaniiu ®9.K

didelė !’^e unB°s užtarimą. Jei da
bar bosas ką nors pasakys, 

į tuojau ir gauna pabarimą nuo 
unijos delegato. Jeigu bosas 
delegato neklauso, dalykas 
nueina pas unijos agentą. Tik
tai taip bosai tapo suvaldyti.

sunku. Įrašydamas naują narį 
į Literatūros Draugiją, narys 
atiteka' naudingą darbą dėl 
apšvietos ir kultūros.

Kurie daugiau narių įrašys, 
tų vardai bus paskelbti Laisvė
je. šiemet mes pasistengkime 
pralenkti kitus miestus. Pada
rykime taip, kaip pernai, kuo
met tik viena Chicagos kuopa 
turėjo 18 naujų narių) o mes 
turėjome 19. Tai buvo gražus 
mūsų pasidarbavimas, 
neatsilikime ir šiemet, 
darbo, draugai!

Todėl
Prie

pradė- 
lietu-

Todėl, katrie dar nepriklau-

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

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 ;

Chicagos klerikalai 
jo siuntinėti Lawrence 
viams savo šlamštą Draugą už 
dyką. Tai»ar nebus tiktai ku
nigėlių pasidarbavimas/? At
siuntė savo agentą, vieną pa
bėgėlį iš Lietuvos, kuris vaikš

tinėja palei stubas ir klausinė-
Pas mus gražiai prasidėjo j ja, kaip patinka tas fašistinis 

nuodas. Teko kalbėtis su lie
tuviais, pas kuriuos tas agen-, 
tas buvo. Pasirodo, kad tas 
bėglys tuojau gaudavo klausi
mų, “kodėl bėgai iš Lietuvos 
pas Hitlerį ant burdo, o nebė
gai kur nors į kitą šalį?” Tai, 
sako, pabėgėlis tyli, kaip karš
tą bulvę gerklėje turėdamas, 
ir keliauna pro duris.

Tokius lietuviškus hitlerinin
kus vykite lankau. Tegul eina 
sau duoną užsidirbti savo 
rankomis ir prakaitu, kaip 
kad jūs patys užsidirbate j

jos 37 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 16 d., 2 vai. po 
pietų, L. U. Kliubo kambary
je, 41 Berkley St. Visi drau
gai ir draugės malonėkite da
lyvauti, nes turėsime daug 
svarbių reikalų. Pasimokėkite 
duokles už 1947 metus, nelau
kite, kad kas nors paragintų.

Taipgi šiame susirinkime 
jau gausite naują mūsų Drau
gijos išleistą knygų “Prisikė
lusi Lietuva.” šios knygos la
bai nekantriai laukėme. Tai, 
įspūdinga knyga. Iš jos suži
nosite, kaip nauja Lietuva pri
sikėlė tiesiog iš numirusių, nes 
lietuviški hitlerininkai su vo
kiečiais. hitlerininkais buvo ją 
amžinai palaidoję. Jau jie 
buvo net vardą Lietuvos pa
naikinę.

Dar pakartoju: nepamirški
te 37 kuopos susirinkimo!

S. Penkauskas.
—7    —, —

Montreal, Canada HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Lietuviški Niekšai Pasidarbavo

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Hartford, Conn

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

karčiosios, M. 
gražiai išsiuvi- 
K. Degutienė 
Baltulioniai 10 
Visiems auka-

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

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 tūos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru - Ember Fuel Go., Ine.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti 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 
iiandien, 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 tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 

.apmokame.
2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 

atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be 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,
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
IŠ Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir- po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

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

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

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės i 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 
17.75, Qt $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu 1 visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Klaidas.' -

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

Lietuvių Literatūros Draugi-

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Parengimas įvyko 
26 d. sausio, kuris nusisekė 
neblogiausiai. Aukavo nariai 
dėl šio parengimo: A. Am
brose pusbačkį. alaus, Mrs. M. 
Evans bonką 
Raulinaitienė 
nėtų nosinių, 
kugelį, J. M. 
svarų cukraus,
vusiems valdyba taria širdin
gai ačiū.

Ši draugija pusėtinai nu
kentėjo nariais 1946. Mirė 
6 nariai ir dadug narių sirgo. 
Reikėjo išmokėti pašalpą, iž
das pusėtinai sumažėjo. Da
bar draugija nutarė pravesti 
naujų narių gavimo vajų. Nuo 
16 iki 20 metu 
mas, nuo 20 iki 
sė įstojimo, virš 
nas įstojimas.

veltui įstoji- 
30 metų pu- 
30 metų p ii-

“Jei kiaulė ragus turėtų, vi
są svietą išbadytų,” sako se
na lietuvių patarlė. Ta patar
lė kaip tik labai atitinka Mon- 
trealo lietuvių fašistiniams šni
peliams, kurių yra čia keletas. 
Esant Duplesiui vėl valdžioje, 
jie įsigijo ragus ir pradėjo ba
dyti lietuvius, kurie tik nepa
tinka jų pažiūroms. Prieškari
nė Kvebeko provincijos istori
ja vėl pasikartoja, tik klausi
mas, ar ilgam.

Sausio 26 d., sekmadienį, 
Montreale turėjo įvykti Liau
dies Balso metinis koncertas, 
bet “dėka” tų šnipelių pastan
goms ir jų ragams, koncertas 
sutrukdytas! Drg. J. Lesevičius 
gavo laišką per advokatą nuo 
salės savininko, kad jis atsi
sako leisti salėje daryti pra
kalbas. Laiškas’ gautas šešta
dienį, tad per taip trumpą lai
ką kitą salę nebuvo įmanoma 
gauti, nors buvo dėtos pastan
gos. Bet koncertas įvyks, ne
žiūrint įvairių skundų ir truk
dymų.

Didžiuma lietuvių tokiu jn- 
došišku lietuvių šnipelių darbu 
yra didžiai pasipiktinę. Visas 
tas triūsas ir darbas, įdėtas 
rengiant koncertą, taip b tau
riai bandytas užgniaužti. Tai 
jau nebepirmas jų toks žygis. 
Atvažiavus drg. Bimbai kalbė
ti Montreale apie kelionę po 
Sovietinę Lietuvą, uždarė salę, 
bet laimei pasitaikė kitą grei
tu laiku gauti ir tie skundikai 
nesurado būdų kitą salę už
daryti. Ta pati istorija pasi
kartoja, pavartojant šmeižtus 
ir melus, nes salė buvo išnuo- 
muota koncertui, o ne prakal
boms.

REIKALINGOS
PATYRUSIOS OPERATORES 

DIRBTI PRIE ROBES 
UŽDARBYS 65c IKI 85c Į VALANDĄ 

-NUOLATINIS DARBAS. LINKSMA APLINKUMA 
KREIPKITĖS

ROBECRAFT
BREED BLDG., 16 MAIN ST., NORWICH, CONN, 

ar kreipkitės
ROYAL ROBES PLAINFIELD, CONN. (34)

4 
j

■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Ya 

’ ' Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Trąukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- , 
lūs ir krajavus/fe 
sudarau su ame-|k 
rikoniškais. Rei-H' 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyri, 

Tel. GLenmore 5-6191

REKORDAI
“Visokiu Rūšių”

Artificialės Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
"Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

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

Newark 4, N. J.
' HUmboldt 2-7964

I

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

X

Drg. K. Vilkas, virš minė
tos draugijos, LLD ir Laisvės 
Choro narys, po didelės ope
racijos ąnt plaučių, kuri buvo 
padaryta Boston, Mass., su
grįžo namo ir po biskį sveiks
ta. Gyvena 89.Heath St.

Laisvės 
operaciją 

Randasi

John Kiškiūnas, 
Choro narys, turėjo 
ant appendicitis. 
Hartford Hospital. Gyvenimo
vieta — 109 Lawrence St.

Dr-gė O. Silk, virš minėtų 
draugijų ir LDS 79 k p. narė, 
serga. Gyvena 92 Prospect St., 
Wethersfield.

Draugės ir draugai, bandy- 
aplankyti virš minėtus na- 
ir suraminti juos nelaimė-

Esant Kvebeko valdžioje li
beralams, tokiems lietuviš
kiems šnipeliams vietos nebu
vo, jų, ragai buvo aplaužyti, 
bet sugrįžus Duplesiui vėl į 
valdžią, pakyla lietuvių fašis
tinis elementas ir pasikartoja 
prieškarinė Kvebeko provinci
jos istorija; uždarinėjimas sa-. 
lių. Bet klausimas, ar ilgai lie
tuviai ir visi kiti toleruos tokį 
fašistinį elementą ir jų veiks
mus. Pasaulis žengia nauja 
progreso vaga, taipgi ir Kana
doje' tarpe darbo masių ir in
teligentijos eina progresas. 
Europoje sutriuškintas fašiz
mas ir tokie > fašistiniai ele
mentai. J. N.

kite 
rius 
jeJ

praugijų Narys, J. K.

9

iš svarbiausių, nariai gaus 
“Prisikėlusi Lietuva.” Taip- 

išduotas raportas iš LLD 2-ro 
konf., ir rinksime delegatus

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LLD 54 kp. susirinkimas įvyks
d. vasario, 3 vai. dieną. 408 Court St. 
Visi nariai būkite susirinkime, bus 
vienas 
knygą 
gi gus 
Apskr.
į Literatūros Draugijos Suvažiavi
mą. Taipgi reikės išrinkti delegatus 
į 3-čią Lietuvių Demokratų suvažia
vimą. Tad dalyvaukite visi, ir nepa
mirškite pasimokėti duokles, -a- A.

I Skaičius, Sekr. (31-32)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia draugišką 

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

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

29 Endicott St., įvyks svarbi paskai
ta sveikatos reikalais. Paskaitą duos 
worcesterieeiams 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 po pietų. — 
Rengėjos. (31-32)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD susirinkimas įvyks vasa

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

WORCESTER^ MASS.
LLD 1.1 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 9 d., 10:30 vai. ryto 29 En
dicott St. Draugai, visi dalyvaukite, 
pasiimkite knygą “Prisikėlusi Lie-

v t >. «■;. f t tu m 

As -iv !•>■. ■'•v A j

P.

tuva,” kuri parašyta A. Bimbos. Na
riai 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 
ncvalgėtc. — Rengėjai. (31-32)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

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

PITTSTON, PA.
12 kp. turės paskaitą irLLD 

draugišką vakarėlį, vasario 9 d.,. 6' 
vai. vak. Pacenkienės kambariuose, 
138 — 3rd St,, Wyoming, Pa. Kvie
čiame dalyvauti. — Kuopa (31-32)

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 ncpasimokčjo, užsimokėję 
šiame susirinkime, gausite knygą 
(už pereitus metus) “Prisikėlusi 
Lietuva,” būt gerai, kad atsivestu- 
mčt ir naujų narių prisirašyt. — P. 
Šlekaitis, sekr. 31-32)

hartfordTčonn.
LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. vasario, 8 v. v. Laisvės Choro sa
lėje, 155 Hungerford* St. Nariai da
lyvaukite, nes turėsime išrinkti de
legatus į konferenciją,
kovo 30 d., Brooklyne, N. Y. Taip
gi jau turime knygą 
Lietuva,” gausite, jeigu dalyvausite 
susirinkime. •— Fin. Rast. (32-33)

kuri įvyks

“Prisikėlusi

Chicago, III.
Meno Reikalai

LMS 1-mos Apskrities komi
teto susirinkimas įvyko sau
sio 20 d., Lietuvių Auditorijos 
svetainėje.

Po didelio darbo, LMS Su-1 
važiavimo ir Festivalio, daug j 
darbo stovi prieš Chicagos ir 
visus Amerikos lietuvius me
no srityje. LMS 1-mos Apskri
ties ribose yra daug chorų, vi
sokių pažvalgų. Juos reikėtų 
įtraukti į Meno Sąjungos kul
tūrinį darbą. Nors Chicagoje 
ir rengiamasi įsteigti dramos 
grupę, bet kol kas nieko kon
kretaus nesimato.

Pirmai Apskričiai reikėtų 
tartis su veikėjai Kenosha, 
Wis., ir atgaivinti Lyros Cho
rą. Rockford, III., po karo 
audrų viskas pradeda ateiti į 
normalį gyvenimą. Ten reikia 
paskatinti jaunimą ir senes
nius veikėjus atgaivinti cho
rą. Waukegan, 111., šiuom tar
pu progresyvis judėjimas yra 
susilpnėjęs, bet ten randasi 
moterų choras. Su gerais me
nininkų santykiais galima bū
tų tą moterų chorą įtraukti į 
LMS veikimą. Choras galėtų 
naudotis Meno Sąjungos išleis
tom dainom ir kartu su visais 
menininkais dirbti kultūrinį 
da*bą.

Nors po LMS didžiojo suva
žiavimo prabėgo trys mene
siai, naujai * išrinktas centro 
komitetas užėmė vietą, viene
tai pradėjo mokėti į Meno Są
jungą metines duokles, bet su
važiavimo rengimo komitetas 
neužbaigia visų suvažiavimo 
reikalų. Todėl LMS 1-mos Ap
skrities susirinkime buvo pa
keltas klausimas ir pataria 
pirmininkui sušaukti susirin
kimą ir suvesti visa darbuotės 
sąskaitą.

Kaip jau viršuj minėta, pas 
menininkus yra daug prakil
nių minčių ir būtinai reika
linga pradėti darbą, todėl* 
greitoj ateityj yra nutarta su
šaukti LMS 1-mos Apskrities 
konferenciją, kad pagreitinti 
meno ir* kultūros darbą Chica
goje ir artimose ribose.

J. D. Bendokaitis.

Nashua. N. H
Iš Nashua, prisiųsta $40 į 

LPTK Centrą, auka Vėžio In
stitutui, Vilniuje. Aukavo se
kanti :

Po $10: K. Barauskas, J. 
M. Virbickai, M. Pekarskie- 
ne, V. Sepuliauskas.

i V. Vilkauskas.

Sumanymas Rinkt Du 
Vice-Prezidentus

Washington. — Kongreso 
Teisių komitetas svarsto su
manymą taip pataisyt šalies 
konstitucijų, kad galima bū
tų išrinkt du Jungtin. Val
stijų vice-prezidentus.

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mai įvyks 10 d. vasario, 7:30 v. vak- 
Liet. Salėje, 29 Endicott St. Prašome 
nares dalyvauti ir naujų atsiveskite 
ir pasiimsite knygas, pereitų metų, j 

—A. W. " (32-33) i

, REIKALINGOS
Moteriškės

ELEVATOR OPERATORĖS
44 Valandų Savaitė. Gera Alga 

Sekmadieniais Nedirbama

Puodama uniformos ir bliuskutės 
Nemokamai apdrauda po 3 mėnesių 

Ir daug kitų Šalpų

KREIPKITĖS
BUILDING 

SUPERINTENDENT 
88t MAIN ST.

BRIDGEPORT, CONN.
(33)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

I’ROSYTOJAI
Patyrę prie rankinių mašinų. Nuolatinis dar- 
bas. 
•148

Gera Alga. CLIFFSIDE 
Palisades Ave., Cliffside 

Cliffside 6-3490.

GARMENTS, 
Park, N. J.

1 (33)

! GERA
VIETA DIRBTI

UNION 
MANUFACTURING 

COMPANY
Squeezer Molders

Foundrei Paprasti 
Darbininkai

• : (Dienom ar Naktim)
Millwright pagelbininkai 
Apšildymui ir kitokiem 

aptarnavimam darbininkui'
5 Dienų Savaite

Progresyvis Fabrikas 
Agresyviam Darbininkam

Kreipkitės Pas Mus šiandien.
UNION 

MANUFACTURING 
COMPANY

Personnel Office 
296 Church Street 
New Britain, Conn.

Dirbti Kaipo
Chemical Operatoriai 
Gera Alga Pradžiai 

NUOLATINIAI PAKĖLIMAI 
Pastovus darbas su puikiausiais prospektais; 

duodama darbiniai drabužiai ir baltiniai 
nemokamai.

Keikalinga High School Mokslo. 
KREIPKITĖS PRADEDANT PIRMADIENIU 

BAIGIANT PENKTADIENIU 
SCHERING CORP. 
MORRIS AVENUE, PRIE 

LEHIGH VALLEY RAILROAD 
UNION, N. J.

(20)

Connecticut gubernato
rius republikonas McCo- 
naugh siūlo j vesti valstiji- 
nius taksus įvairiems pirki’ 
niams.

PrezidWashington.
Trumanas geriausiai mėg
sta “kauboisų” judamuosius 
paveikslus ir žinių judžius.

"t!■

ai

■

>/- j

? f

I centą valandai.

New York. —-*Mire Max 
Gardner, naujas Amerikos 
ambasadorius Anglijai.

Norvegija statosi fabri* 
kus, girdi, apsaugotus nuo 
atom bombų.

Western Union telegra
fistai reikalauja pridėt 21

i'

—
Mūsų skaitytojai raginami 

remti tuos biznierius, kurie , 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje,

Katalikiška Airija gami
na 10,000,000 svarų košer- 
nos mėsos benamiams Euro 
pos žydams.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
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Penktadienis, Vasario 7, 1947

Now “

yra iššaukimu

svarstyme 
šį pirmadienį 

10:30 vai. ry

subway 
visiems 

gyvento- 
Nėra pateisinimo kėli-

vakarą, išėjus 
į Williamsburg;

šlapdrabai su ve-
mieste. Ilsisi na

pasirašo šios

Automobilius Užgavo

Yonkers, N.Y

v

£ ■

. VINCENTO DRAUGYSTĖ
Rengia

50 Metu Sukakties 
Paminėjimui

BANKIETA

NpwWko^až0ferZlnioii
Komunistai Ragina 
Ginti 5c Fėra

Kas ir Dėl Ko Nori Kelti 
Subway Fėrą

r?

tiJL

Kėlimo
Bankieriai,

Fėro Nori— 
stambiojo neju- 

valdovai ir visi, 
' kurie už bankierius kalba.

Paul Windels, kuris atsto- 
i va uja bankiorių interesus, kal
bėdamas varde Citizens Tran
sit Commission ^ako, kad 10 

i centų f ė ras esąs reikalingas 
■ likvidavimui virš $40,000,000 
j tranzito metinio deficito (no- 
(latekliaus). Jo reikia gerini-

motais pajamų turėta $125,- 
000,000. Visų oporavimo lėšų 
buvo $108,000.000. Liko pel
no $17,000,000. Gražus pluoš
tas. Bot trys nuošimčiai palū
kanų ant bondsų ir du nuošim
čiai atmokesčio paskolos su
darė 856,000,000. Bankai pa- 
sisiekė
obuolį, o miestas likosi besi-

ii- pasiėmė 'tą aukso

Armijcn Verbavimo
Stoties Žinios

Cacchione ir Davis Siū
lo Subway Fėro Proble
mą Spręsti Masiniai

LINKSMAS BALIUS

Komunistų Partijos 
Yorko valstijos sekretoriatas i 
praeitą antradienį atsišaukė i 
visus miesto gyventojus veikti į domo turto 
skubiai ir energingai išsaugo
ti 5 centų fėrą.

Pareiškime sako:
“Majoro O’Dwyer paskel

bimas viešo posėdžio svarsty
mui klausimo kėlimo 
fėro
New Yorko miesto 
jams.
mui fėro. New Yorko darbi-1 mui, plėtimui ii 
ninkai negali panešti priedinių ’li.ių, sako jis. 
$30 iki $ 10 išlaidų metams. ' 
Niekad nebuvo abejonės, kad 
su b vėmis važiuotojai, didelėje 
didžiumoje, nenori ir nepakęs 
kėlimo fėro. Tas jausmas tu-1 
ri būti pareikštas masiniu dar
bininkų ir visų liaudies orga- geriausja zjno padėtį, rašo: 
nizacijų išstojimu viešajame 
svarstyme...”

“...Mes atsišaukiamo į vi
sus darbininkus, vartotojus, 
veteranus, jaunimą ir visas 
progresyves organizacijas: pa
sitikite šį iššaukimą!

“Siųskite telegramas budže
to tarybai (Board of Estim
ate). City Hall, Now York 
City, prašant teisės būti išgirs
tais viešajame 
kuris prasidės 
vasario 10-tą, 
to.”

Atsišaukimą 
valstijos organizacijos valdy
ba: Robert Thompson, Israel 
Amter, William Norman.

laikąs sau $38,000,000 nuo
stolių maišelį.

• palaikymui Ii- ! Visas dalykas buvo tame, 
kad banko krepšys pasistaty
ta pripilti pirma, (o jeigu kas 
liko, tai lai bits ir Miko — 
šiuo atveju, miesto. Neliko, 

Ravmond, kuris į ?akelk,ime !ai m,a‘as!s
metu ėjo pareigas zm°8el,s a»m<)ka- bll° didysis

Nematomieji Faktai
Angliško darbininkų dien

raščio Daily Workerio kolum- ' 
nistas Harry 
per daug 
miesto valdininkų, sūkuryje

Tiesa, kad linijos rodo di
dėjantį nedateklių kas metai. 
Ir tikriausia reikia linijas plės
ti ir patarnavimą gerinti. Bet 
Windcis slepia nuo visuome
nės vieną didelį faktą, būtent, 
faktą, kad nedateklius gali 
būti likviduotas ir subway iš
plėsta iki aukščiausio aptar- 

' navimo laipsnio be kėlimo fė
ro.

Pasakos apie nedateklius ir 
subway gedimą, negalėjimą 

• aptarnauti visuomenės yra pa
sekmė bankų begailestingai 
atlupinėjamų paskolų. Numa
žink atmokesčius bankams ir 
nedateklius pradės pranykti.

bus patenkintas.
Kokia Išeitis?

Rayrnondas siūlo kitus bū
dus linijoms išlaikyti ir sko
loms mažinti be kėlimo fėro. 
Bet tam, sako jis, reikia ati
tinkamų įstatymų. Įstatymiš
kai turėtų būti numažintas 
nuošimtis palūkanų, mokėti ne 
daugiau 2 vietoje trijų nuo
šimčių. Du nuošimčiai atmo- 
kesčio skolos taipgi .yra per
daug aukšta garantija bankie- 
riams, kurie ir be to per ilgus 
metus pel n i josi iš subways.

I
Klausimas stovi taip, sako 

Rayrnondas: duoti bankie- 
riams
daugiau mokesčių ant liaudies. 

! Liaudis 'neišgali daugiau mo
kėti. Tad turi būti pataisyta

Reoublikonai, Menama, 
Siūlys Kelti Fėrą

Nežiūrint, ka 
skelbta užbaigtu, įstojautieji 
karinėn tarnybon vis tebegau- 
na tas pačias teises, kokios nu
matytos G L Teisių Biliuje, sa
ko saržentas William C. Stil-, 
ley, komanduojantis viršinin
kas armijon verbavimo stoties, 
2 16 Graham Ave., Brooklyne..

Tarpe privilegijų yra teisė 
mokintis mažiausia vienus me
tus laiko bile kurioje veteranų 
administracijos užgintoje mo
kykloje šioje šalyje ar užsie
niuose. Ilgiausia duodamas lai
kotarpis 
metai, 
mokslą 
valstybės
metams mokestims už mokslą 
ir mokslo reikmenims ir $65 
per mėnesį pragyvenimui pa
vienio ir iki $90 turintiems už
laikyti šeimą.

pa-

mokslui yra keturi 
Gavusiems 'leidimą 
eiti veteranams iš 

iždo skiriama $500

Komunistai k a u n silmanai 
Peter V. Cacchione, brookly- 
niotis ir B'enjamin J. I)avis, 
newyorkietis, praeitą antra
dienį kreipėsi į majorą O’
Dwyer viešajam svarstymui 
subway fėro klausimo paimti ■ 
“vieną iš didžiausių miesto 
arniorių.” \

Tie miesto tarybos nariai : 
nurodinėja, kad tuo būdu ga- j 
lėtų visų suinteresuotų orga- ' 
nizaciją atstovybės ir atskiri j 
piliečiai ir gyventojai * daly
vauti ir girdėti argumentus ųž - 
ir prieš, galėtų pareikšti savo 
ar savo atstovaujamų organi- 

! zacijų nuomones. Miesto
džeto tarybos butas, sako jie, 
mažytis, nepakankamas, 
galint masėms dalyvauti, 
gali būti bešališko sprendimo.

Tarybininkų pareis kimo, 
greta kitko, sakoma:

“Majoro O’Dwyer paskelb
tas viešas svarstymas budžeto 
tarybos pasiūlymo kelti fėrą 
iki 10 centų teikia progą mi- 
lionams nmvyorkiečių, pasisa
kyti tuo klausimu. Jie galėtų 
smarkiai supliekti pigius ir 
siaurus stambiųjų nuosavybių 
ir bankų interesus, kurie veda 
kampaniją už kėlimą fėro, kad 
numažinti savo taksus. I

“Viešasis svarstymas duos 
i progą šimtams tūkstančių sub- 
1 vėmis važiuotojų pareikšti sa-

lni-

Ne-
ne-
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Rengia Dr. Martin Luther Draugyste
Įvyks šeštadienį,

Vasario 8 February

Grand Paradise Ballroom
Grand Street Brooklyn, N.

PAVIDIS RADIO ORCHESTRA
Gros Įvairius Kavalkus Šokiams

Pradžia 8 vai. vakaro

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

ba

Bendrai su George Wash
ington Postu 3-čiu, 535 Leon
ard St., Greenpointėj, šios'ar- 
mijon verbavimo stoties tar
nautojai pravedė filmų vaka
rą. Postui patarnavo techniški 
saržentai Eldridge, Moran ir

Brooklvrte ir'New Yorke 7 vo Pasipriešinimą kėlimui jau 
asmenys'areštuoti ir 11 jkal- ir‘aip^ pabrangusio pragyve- 
tinti, kad jie karo laiku palai- 

mažiau arba užkrauti Į ]<ę slaptą organizaciją gelbė-

Subway operavimo 1944 atmokesčiai bankams, kad ap
motais skaitlinės teikia pavyz: I saugoti liaudį, 
dį, kur pinigai eina. Viso bais i L. K. N.

Rekordinis Šaltis Apgavo Titulų Gerbėjus

ti italams karo kaliniams 
bėgti ir pasislėpti, taipgi 
grįžti Italijon.

pa
su-

Daug Kalbėjom, Mažai 
Nudirbom

Newyorkietis miesto tary
bos narys Edward Rager, re
akcinis republ ikonas, yra įtei
kęs miesto tarybai rezoliuciją, 
reikalaujančią kelti miesto va- 
žiuotės linijų fėra iki 10 cen
tų. Tikimasi, kad jis reika
laus tą rezoliuciją priimti, gins 
bankų ir stambiųjų nuosavy
bių interesus tuo klausimu 
įvyksiančiame viešame posėdy
je, vasario 10-tą.

Mrs. Genevieve B. Earle, , 
b r o o k 1 y n i ctė republ ikom 
miesto tarybos narė, mananti 
kad reikią fėra kelti ir ka 
žmonės už tai balsuosią.

Juozas Weiss, Laisvės di 
rektorius, ilgametis mūsų or 
ganizacijų veikėjas tapo už 
gautas automobiliaus praeit 
antradienio 
gatvę vykti 
su reikalais, 
ju siaučiant
mie, gydytojo priežiūroje.

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R II E I N G O L D 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.nimo. Galės pasipriešinti bile 

formoje uždedamoms priedi- 
I nėms finansinėms atsakomy
bėms ant masių mažai uždir
bančiųjų žmonių.”

O kad tie žmonės galėtų 
pasireikšti, komunistai tarybi- 
ninkai ir pasiūlė tam vieša
jam posėdžiui paimti didžiau
sią, patogioje suvažiuoti mies
to dalyje esančią armorę ir 
ten šaukti tą posėdį. 1

Majoras O’Dwyer jau yra 
patvarkęs viešą posėdį šaukti, 
tiktai tebediskusuojama jam 
vieta.

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Miesto laikinuose vetera

nams namų, projektuose iki 
vasario mėnesio buvo apgy
vendinta 3,877 šeimos. Aštun- 

pasivadinęs. tąjį projektą tiksi užbaigti šį 
Fernandez, mėnesį. Kadą-fVįsus pabaigs, 

69 i ispanų grafu. Antrasis vardas, juose gyvens •’S.dOO. šeimų, 
ypač titulas, jam apsimokėjo, j Penki iš naujųjų projektų pan

ines tuo vaduodamasis jis, išjdasi Brooklyne ir Queens.
dviejų turčių gavęs $125,000 
kredito bankuose ir kai ką iš 

i tų tūkstančių išsiėmęs iki tie 
apsižiūrėjo. •

New . New Yorke nuteistas tris 
šal- i metus kalėti mūsų garsiosios 

laips-!Boverės auklėtinis Abraham 
kitaip

Praeitą trečiadienį 
Yorko buvo rekordinė 

' čiausia vasario 5-ta, 5.2 
niai. Pirmesnė šalčiausia 5-ta Sokosky, 
buvo 1918 metais, 7 laipsniai, Antonio Navarro 
o šilčiausia 1890 metais, 
laipsniai.

šeši asmenys mirė pasekmė
je šalčio, penki iš jų kritę ir 
mirę Queens gatvėse. Vienas 
rastas koridoriuje namų, -Now 
Yorke, miręs nuo peršalimo.

Išvakarėse iškritęs šlapdra
ba sniegas, sušalęs į ledą, su
darė sunkumų vežimams ir 
pėstininkams. Long Island
traukiniai vėlavo- nuo 5 iki 30 . 
ninutu. Staten Island autobu—i 
.ai vėlavo no 20 minutu i po operacijos. Jau sugiązo .ai vėlavo po 20 minutų. g(.

Tūlose Long Island dalyse ' 
labai sumažėjo dujinio gaso 
ištekliai dėl padidėjusio var
tojimo šildymui.

' Sveiksta
Genovaite Dainienė stiprėja 

na-

ROKUOJANT TAKSUS

vy-

Kada^visus pabaigs, V •

Tai kur kas geriau, negu 
nieko, bet labai mažai, atsi
žvelgus į tai, kad šimtai tūks
tančiu veteranų tebėra bena
miais.

Gimusi 18-kos uncijų svorio, 
pirm laiko,., Middle Village 
gyventojų Connally dukrytė, 
mirė ligoninėje kelintą dieną 
po gimimo. ■

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Atsargumas Apsimoka

New Yorko Third Avenue 
gatve k a ria i buvo sugedę-su- 
'.toję, sakoma, dėl automobū 

; lių užneštos ant bėgių drus
kos, dėl to sugedus elektros 
aparatams.

Surokuojant federalei 
riausybei taksus, newyorkie- 
čiai, mokantieji už galioną ga- 
solinos po 4 centus taksų, gali 

j tą sumą atrokuoti-nemokėti. 
i Bet tas turi būti pažymėta 
i blankoje.

Praeito lapkričio mėnesį 
New Yorko valstijoje trafiko 
nelaimėse buvo užmušti 229 
asmenys. Vežimų vairuotojai 
už savo ir kitų neatsargumus 
užmokėjo aukščiausia kaina— 
iš minėto skaičiaus 66 buvo 
draiveriai, 48 vežamieji. O 
susidūrimuose mašinų su pėsti
ninkais, pralaimėjo pėstinin
kai — mirė 114.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

t * '
Speciales Kainos Po: '

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

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

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto)
Telefonas EV. 7-5556-1-2

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

T

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frarik Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENA IR NAKTĮ APART SEKMA DIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9613

Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

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

Pavidis Radio Orchestra
Įvyks Sekmadienį

Vasario 16 Feb.
13 Washington St., 

Yonkers, N. Y.
Pradžia 2 vai. po pietų
Įžanga $2.50 Asmeniui

Visi ir visos galite dalyvau
ti, nariai ir ne nariai. Bilietų 
prie durų neparduosime, nusi
pirkite iš anksto.

Nariai, kurie esate po pas- 
portais ir norite dalyvauti 
bankiete, tuojau kreipkitės į 
Draugystės S'ekr. J. Danielių, 
jis jums parūpins bilietus.

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

įvairių gėrimų. 1

Bazaras Bus Laikomas

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

TONY’S

Valandos:
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel .EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

MATIKI

VVM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578 
-u___ <_____ k—__________________ ;__ ■

CAMM1DČI

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

JI

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

1

DEAN
15 |«wd» . . $2475

H ĮiU| ■> Lifl

KJ; C g

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
17 |»w»!t . . . $24?S

-fe

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

TeL EVMgreen 4-8008

■ * * . J ‘ i •*' ’** / • ■■ '** r ’’i
hMl

■

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. I-Z17*. Suiar*




