
Sąžinės *r Proto Laisvė. 
Moteriškė Ilgu Liežuviu. 
Užsidaro sau Lietuvos Duris. 
Nori Pasislėpt, bet Negali. 
Dr. Grinius—Dvieju

Diktatorių Pensininkas. 
Rašo A. BIMBA

i

Labai negražiai pasielgė 
New York o Miesto A pš vietos 
Taryba. Nustebo visi, kai iš
girdo, kad taryba uždraudė 
miesto vidurinės mokyklos 
mokiniams skaityti Howard 
Fast knvga “C i t i z e n Tom

une.
Knyga esanti negražiai pa

išyta, netinkanti vaikams.
Tai, žinoma, no tiesa Ta-; 

kvailių, kurio jai 
nepatinka Kasto

Darbo Žmonių 
Dienraštis ,

Kaina $7.00 Melams 
Užsieniuose $9.00 . 
Brooklyne $8.00

■
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Tarybai, matyti, ( 
s au-1 
b'ree- i 

Viena mokytoja, ;
tą veikalą

tikėtų. Jai 
idėjos, o ne

Apšvietus 
taipgi nepatinka to pati'
toriaus istorinė novelė ‘ 
dom Road.” 
kuri patarė 
kams skaityti, gavo nuo Tar.v
bos smarkiai išbarti.

Šaižiai ir Anglies 
Trūkumas Uždaro 
Anglijos Fabrikus

Sustabdyta Daugiau kaip Pusė Anglijos Fabriku Savaitei 
Ilgiau; Griežtai Aprėžtas Elektros Vartojimas

Tai kur toji garbinamoji są
žinės, ir proto laisvė? Kodui

Sts*,1 Talkininkai Pasirašė 
.i“?!Sutartis su Penkiais

loSi, -Nacių Palydovais
kalbėti apie sąžinės ir proto ’ ---------
laisvę, kuomet saujelė : 
gareivių turi 
uždrausti naujų, pažangių! 
jų knygas skaityti.

London.— Trūkstant ang- Šalčiai ir gilūs sniegai 
lies, valdžia sustabdė elek- suparalyžiavo geležinkelius 
tros teikimą daugiau kaip; ir kitus anglies pristatymo 

I pusei fabrikų Anglijoje. Ke-1 kelius. Teigiama, kad bent
Ii milionai žmonių dėl to 

' lieka be darbo. Griežtai ap-; 
į rėžta elektros vartojimas 
i šviesai ir apšildymui butuo-;
I se.

Paryžius, vas. 10. — Tal- 
i teisę mokyk lose ; kininkai pirmadienį pasira- 

P- s j idc- šė taikos sutartis su Itali
ja, Rumunija, Vengrija, 
Bulgarija ir Suomija, buvu
siais nacių padėjėjais Ant
rajame pasauliniame kare. 
Iš pradžios buvo abejojama, 
ar Italija pasirašys taikos 
sutartį su Jugoslavija dėl 
ginčijamos rubežiaus lini
jos, bet ir jodvi pasirašė.

Italijos valdžia paskelbė

Pastebėjau klerikalu 
menševikų spaudoje dažnai 
figūruojant vardą V. J. Kon
čienės. Ji irgi spiaudo ant tų, 
kurie nori padėti Lietuvos i 
žmonėms užsigydyti kare 
žaizdas. Ji plūsta mūsų spau
dą. organizacijas ir komite
tus.

Pittsburgh iečiai K <71 i čienę darbų staptelėjimą 10 minu- 
čių kaip gedulą dėl nelai- 
mingos jai sutarties.

gerai pažįsta. J u ten jau,.se
niai pagarsėjus savo“ flgv.yne 
suvaldomu liežuviu. Prieš mu
sų judėjimą ji išėjo todėl, kad , 
pas mus jos tam ilgam liežu
viui darbo nebuvo.

udege ( 00 iki 150 Žmonių 
Per Balių Anglų Užimtoj

Berlyno Srity j

Teisėjas Atmetė 
Algą už Laiką nuo 

Vartą iki Vartą

per savaitę negalima bus 
parūpinti anglies ir elekt
ros tiem fabrikam ir gyve- 
namiem namam.

Konservatai (dešinieji) 
seime kelia trukšmą, kad 
darbiečių valdžia iš anksto 
nepasirūpino anglies reika- 

j‘lu žiemai. Bet jau rudenį 
i buvo apskaičiuota, kad su- 
’ vargę per karą.mainieriai ir 
! apirusios kasyklos duos 5 
milionais tonų anglies ma
žiau, negu reikėtų žiemai. 
Mainierių Unijos sekreto- 
rus Arthuras Horner už
tikrino, kad jie rems val
džią, nepaisant konservatų 
priekaištų.

Žydai Atkeleiviai į 
Palestiną Smarkiai 
Gynėsi nuo Angly

Berlin. — Per maskara-i Anglams buvo leista link- 
do (kaukių) balių naktį iš i smintis šiame vokiečių kliu- 

be. Gaisras kilęs iš perkal
ti n tų pečių arba iš elektros 
srovės susikryžiavimo. Vy
rai, grūsdamiesi laukan, 
mirtinai sumindžiojo daug 
moterų: kitoms taip nudra
skyta drabužiai, kad jos li
ko visai nuogos smarkiame | 
šaltyje. Šaltis trukdė gaiš-' 
ra gesins.

šeštadienio i sekmadieni su
degė bei mirtinai buvo su
trempta J.00 iki 150 žmonių 
Karlslust šokių salėje, ang
lų užimtoje Berlyno dalyje. 
Pavojingai 

asmenų.
vo vokiečių 
Suskaityta 
riti lavonai

apsvilinta dar 
Daugiausiai žu
vy rų ir moterų.

AMERIKONAI IR ANGLAI 
IŠGAVĘ 10 BILIONŲ

IMU ERII IS VOKIETIJOS

Apskrities Teismas Sako, Nereikią Apmokėti Darbininkams 
Už 25-30 Minučių nuo Atėjimo iki Paties Darbo

Detroit, Mich. — Federa-' mą laiką. Teisėjo Pickardo 
lis apskrities teisėjas Frank | sprendimas kliudysiąs ir vi- 
A. Picard atmetė Mount sys panašius reikalavimus, 
Clemens Indų Kompanijos i siekiančius 5 bilionų dol. 
darbininkų reikalavimą už- i ----------------

i mokėti jiems už sugaištą I Washington. — Paul V.
i per kelis metus laiką nuo Į McNutt pasitrauksiąs kaip 
i įėjimo pro fabriko vartus i Amerikos ambasadorius Fi- 
iki savo darbo vietos ir už ’* 
.sugrįžimo laiką iki vartų. 
Teisėjas pareiškė, kad ne-

| galima esą skaityti 20 iki
• 25 minučių laiko iki darbo
■pradžios. Kartu jis nu
sprendė, kad darbininkai

i jokiame atsitikime neturį

Suiro Chinti Boikoto
Susirinkimas prieš 
Amerikonu Dirbinius;

« ♦-

o

$

f

20 milionų dolerių tik rx 
vieną vokiečių patentą. 
Jungtinės Valstijos taip pat 
pasisavino $105,000,000 ver
tės vokiečių kapitalo, įdėto 
i Amerikos pramones. Ang
lai iš savo užimto Vokie
tijos ploto parsigabeno 
daug milionų tonų anglies 
ir iškirto 
milionus

Sovietų 
Ameriką 
jos sau pasiglemžia fabriki- 
niuą įrengimus, kuriuos 
Potsdamo konferencija sky
rė Sovietų Sąjungai.

(Amerikonų komandie- 
riai generolai McNarney ir 
L. D. Clay užginčijo, kad 
Amerika pasiėmus tiek Vo
kietijos turto. Generolas

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Jungtinės Val
stijos ir Anglija jau pasiė
mė iš Vokietijos 10 bilionų 
dolerių vertės karinių atly
ginimų, tai daugiau, negu 
Sovietų Sąjunga sau reika
lavo. Sakoma, jog Amerika 

! išsivežė visus nikelio fabri- 
I kų įrengimus, 90 nuošimčių 
j lėktuvų motorų fabrikų, 70 
j nuošimčių motorinių dvira
čių daryklų ir didelę dalį 
mašinų statymo fabrikų iš 
amerikonų, užimto Vokieti
jos ruožo. Be to, ameriko
nai ir anglai išsigabenę sau 
12,000 tonų aliumino, 95 
nuošimčių fotografių. Miu- 
nicho fabriko / Agva paga
mintų aparatij, ir pasisavi
nę daug kitų vokiškų fabri-

uz i teisės reikalauti tokio atly- j
ginimo nuo seniau, 
1946 m. birželio 10 dienos,! 
nes Jungtinių Valstijų Auk
ščiausias teismas tik tą die
ną pripažino darbininkams 
mokesni už taip sugaišta-

medžiu
doleriu.4.

spauda
ir Angliją,

už kelis

kaltina 
kad

Apribotas Ameriko
nu ir Angly Delega
tu Skaičius Maskvon 

*■

Shanghai, Chinija. —Chi- 
i nai departmentinių krautu
vių darbininkai ir tarnau
tojai suruošė masinį savo 
susirinkimą prote stuoti 
prieš Amerikos dirbinių į- 
gabenimą ir boikotuoti tuos 
dirbinius. Jie sakė, ameri
kiniai dirbiniai “varo chinų 
pramonę į bankrutą” ii’ 
šaukė gelbėti tautinę chinų 
gamybą.

Kai kurie susirinkimo da-^ • 
lyviai nesutiko boikotuoti 
amerikonų. Dėl tę kilo muš
tynės; taip ir iškrikdythš 
susirinkimas.

4

Maskva. — Sovietai pra
šys, kad Anglija iki 100 su
mažintų savo delegatų skai
čių į Keturių Didžiųjų už
sieniniu ministru konferen
ciją, kuri atsidarys Maskvoj 
kovo 10 d. Amerikos delega-

lai užklupo nedidelį “Meri- 
ca, Napoli” laivą, kuriuom 
650 benamių Europos žydų 
slaptai plaukė į Palestiną.' 
Anglų kareiviai snlinp i 

Roma.— Vykdomasis Ita- Merica, . „
os Komunistu Partijos i dus ! an8kJ laiv^> kad per- 

■ ’ -- ........... , gabentu juos į belaisvių
žardžius Cypins saloje. Žy
dai priešinosi, atkakliai 
kovodami. Anglai buožėmis 
sužeidė tam tikrą skaičių 
žydų, iki daugumą jų suva
rė į anglų laivą. Sužeistieji 
vyrai ir moterys tapo nu
vežti į Haifos ligonines.

Negali Būti Italijoj 
Valdžios be Komunistu

Mačiau Keleivyje Buivydu 
pranešimą, kad jam labai se
kasi iš Brooklyno lietuviškų 
kontraktorių kaulyti aukas 
Amerikos Lietuvių ( Tarybai. 
Nežinau, ar tie kontraktoriai 
supranta, ar ne, kad jie au- . 
koja Lietuvos žmonių prie- i nistų. Sako, premjeras Al
sams. 1 cide de Gasperi mėgino su-

Ir iš viso lietuviai, kurie au-1 organizuoti naują ministrų 
koja Amerikos Lietuvių Tary- i kabinetą be komunistų, bet 
bai arba Bendrajam Lietuvių ' 
Fondui, tūrėtų suprasti, kad 
jie remia tuos, kuriems nerūpi 
Lietuvos likimas.

1 ’ ICLlj (jllllĮ/Y * I S-"1 # '

Napoli” varė žy-1 kų dirbinių.

Streiklaužiu Vadas 
Prieš G. Eisleri

a.

komitetas pareiškė, jog šiais ■ 
i laikais negalima būtų suda
ryti italų valdžios be komu-

Amerikonai ir anglai pa
siėmę apie 200 tonų Vokie
tijos aukso; Amerikai tekę 
brangūs fabrikiniai vokie
čių patentai. Pav., tūlas a- 
merikinis fabrikantas siūlė

McNarney tvirtina, jog pa- > cijoj taip pat būsią 100 na- 
greitintas tapo fabrikinių į-1 rių. 
rengimų siuntimas Sovie
tams, kurie dabar, girdi, 
daugiau jų gauna, negu kas 
kitas.)

vis tiek turėjo įsileist ko
munistus. Dabar italų Ko
munistų Partija turi 2,225,- 
000 nariu, c

Anęlai-Amerikonai Steigia 
Atskirą Vokiečių Valstybę

Padirbti Pasportai ir Daug 
Pinigu Naciu Stovykloj

KARO TEISMAS PULKI
NINKUI DURANTUI

Washington. — Ameri-

Dangus nusiblaivys, tarpe 
Tarybų Lietuvos ir Amerikos 
santykiai susitvarkys. Daug iš 
amerikiečių norės parvažiuo-! 
ti Tarybų Lietuvon. Kain jau- konų pulkininkas Jack Du-
sis tie. kurie šiandien aukoja i rant patrauktas į karinį 
Tarybų Lietuvos priešams? teismą. Jis dalyvavo dviejų 

milionų dolerių vertės bran
genybių išvogime iš Hesse 
palociaus Vokietijoj.

Maskva. — Sovietų zko- 
munistu dienraštis Pravda 

v ,

i kritikuoja amerikonus ir 
anglus, kad jie nenaikina 
vokiečių nacizmo ir milita- 
rizmo vakarinėje Vokietijo
je; sako,- jog Amerika ir 
Anglija stiprina savo vieš
patavimą tenaitinėje vokie
čių pramonėje ir stengiasi

Pabėgėliai rašo iš Vokieti-' 
jos ir skundžiasi, kad visokios 
amerikiečių komisijos po ’kem
pes vaikštiftėja ir klausinėja 
apie jų visokius griekus. Gir
di, žmogui pastatb nuo 85 iki 
100 klausimų — kur buvai, ką 
veikei, kaip gyvenai, su kuom 
draugavai, kada bėgai iš Lie
tuvos, kodėl bėgai su hitleri
ninkais pas hitlerininkus?

. AŠARINĖS ANGLŲ 
i BOMBOS ŽYDAMS

Haifa.—Associated Press 
'praneša, kad anglai laidė dr 
ašarines bombas į slaptai 
atplaukusius Palestinon žy
dus, kurie priešinosi, kuo
met jie buvo varomi į ang
lų laivą deportavimui į Cyp
rus koncentracijos x stovy k- sukurti atskirą vakarinę 
las. vokiečių valstybę.

Munich, Vokietija. — 900 
vokiečių policijos užkjupo 
Regensburgo stovyklą, kur 
laikoma 8,000 nužiūrimų 
nacių. Policija sučiupo daug 
vokiškų pinigų ir padirbtų 
pasportų. 16 suimtų stovyk
loje nacių pabėgo. Sakoma, 
kad kiti naciai įgabenę tuos 
dokumentus ir pinigus į 
stovyklą.

Ta konferencija gamins 
planus taikos sutartims su 
Vokietija ir Austrija. Bus 
priimta tiktai po 20 kores
pondentų nuo Amerikos ir 
Anglijos. Jų skaičius apribo
tas dėl kambarių stokos, 
kaip sako Sovietų vyriausy
bė.

Pittsburgh, Pa.

New York. — Liudytojas 
prieš austrą -, vokietį komu
nistą Gerhartą Eislerį, Wil- 
liamas Nowell buvo auto
mobilių kompanijų šnipas ir 
streiklaužių organizuoto-' 
jas prieš darbininkų uni-* 
jas Detroite. Kartu jis ben
dradarbiavo su amerikonų 
fašistų vadu Geraldu L. K.

, Smithu. Tatai parodo žy- • 
; mus rašytojas Albertas E.
Kahn.

Bridgeport, Conn. — Bra*X

Mirė Jonas Kazlauskas
Vasario 7 d. mirė Jonas sso Darbininkų Unijos An* 

Kazlauskas. Kūnas pašar- j sopia skyrius atmetė skal- 
votas pas Venclovą, South į dytojų bandymus ištraukti 
Side, Pittsburghe. Bus pa-; tą skyrių iš CIO. 
laidotas vasario 11 d. , —--------------

Frank Wilkas. I ORAS. — Dar bus šalta.

New Yorko Paštų Viršininkas Aiškina, Kodėl Sovietai Grąžina Daug Siuntinių 
Atgal; tai todėl, kad Siuntėjai Neišpildo Nusakytų Siuntiniams Sąlygų

v

tl
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5

■

Oh, kaip norėtųsi jiems pa
slėpti savo griekus ir praei
ty! Kaip džiugu jiems Lu^o, 
kai Vokiečiai siautėjo Lietuvo
je. Velnias/parinko Hitlerį ir 

• dabar jiems reikia spaviedo- 
tis!

Nekaltas, doras žmogus.ne
sibijo savo darbų knygą pa
rodyti svietui. Ko gali bijoti 
tie, kurie Hitleriui neberna- i 
vo ?

New York. — Sovietų vy
riausybė sugrąžina atgal 
daug siunčiamų dovanų* 
pundelių todėl, kad jų siun
tėjai neišpildo sąlygų, ku
rios nusakytos siunčia
miem dalykam įleisti, kaip 
pranešė čionaitinis paštų 
viršininkas Albertas Gold
man. Jo pranešimas, iš
spausdintas N. Y. Times’e 
praeitą sekmadienį, sako: 

' Siuntiniai turi būti tiktai 
tokio svorio ir kiękio, kokį 
Sovietų vyriausybė nustatė 
priėmimui į Tarybinę Rusi
ją, Lietuvą, Estiją ir Lat
viją ir į buvusias Lenkijos 
žemes, kurias dabar Sovie
tai valdo. Čia kalbama apie 
tokius

skiriami tiktai asmeniniam 
gavėjo vartojimui ir fkurie 
priimami be tam tikrų spe-, 
cialių leidimų.

Kitus specialiai neuždrau
stus dalykus priims per
siuntimui paštas tiktai to
kiu supratimu, jeigu žmo
nės, kuriem tatai siunčia
ma, yra sutikę arba su
tiks su reikalavimais dėlei 
leidimo įgabenimui, dėlei 
muitų ir kitų mokesčių su? 
mokėjimo ir kitomis sąly
gomis, kurias Sovietų vy
riausybė nusako siuntinių 
pristatymui.

Muitiniai pareiškimai ra
štu prie dovanų pundelio 
turi parodyti smulkmeningą 
surašą siunčiamų daiktų;

be to, siuntėjas turi patvir
tinti, kad siuntinys yra ski
riamas asmeniniam gavėjo 
vartojimui ir neduoda siun
tėjui jokios bizniškos nau
dos.

Pundeliai, kuriuose yra 
siunčiami padėvėti drabu
žiai arba padėvėti čevery- 
kai, turi turėti liudijimą 
nuo tam tikros prekybinės 
įstaigos, kad tie daiktai yra 
dezinfektuoti (chemikalais 
išrūkyti), ir ant pundelių į- 
vyniojimo turi būti pažy
mėta, kad jame yra dezin
fekcijos liudijimas.
v Paštų viršininkas Gold
man ragino siuntėjus per
žiūrėti bet kurioj pašto sto- 
tyj surašą dalykų paštinia-

me vadovėly j (Part II of 
the Postal Guide), kur yra 
sužymėta daiktai, leidžiami 
persiųst asmeniniam naudo
jimui, taipgi tų daiktų svo
riai ir kiekiai. >

Tame suradę yra daugiau 
kaip 60 dalykų su nusaky
tais jų kiekiais, pavyzdžiui:

Miltai — 11 svarų; ma
karonai — 4 įvarai; džio
vinti vaisiai ip daržovės — 
po 11 svarų; sūris, dirbtinis 
sviestas (margarinas) — po 
6 svarus; kava — 2 svarai.

Auksiniai, sidabriniai ir 
platinos daiktai —22 sva
rai.

Baltiniai ir apsivalymo
• reikmenys — po vieną daik
tą. Veido gražylai ir kvėpa-

lai — po vieną kiekvienos. cel paštą, apart tokių atM- 
rūšies, viso 1 svaras. tikimų, kur pundeliai siun- 

Skustuvų geležėlės -vie- |" Pe™^ * kelių /irT 
nas tuzinas. , i111-', SI?Je sal-v-'e’ ku™.s turl

! Įgaliojimus nuo tinkamos 
Grybai — 11 svarų. Žuvis sovietinės Įstaigos priimti 

dovanų siuntinius į minimus 
bus išleistas kraštus su visomis siuntėjo

— iki 11 svaru.
Neužilgo 1 

naujas pašto vadovėlis dėl 
siuntinių užsieniams.

Paštu viršininkas sakė 
jog visiems reikmenų siun
tiniams, kurie adresuojami 
asmenims ir organizacijoms 
Sovietų Sąjungoje, yra už
dėta aukščiausio laipsnio 
muitai.

. “Siuntėjai negąli iš anks- 
sto sumokėti įleidžiamųjų 
muitinių mokesčių už pun
delius, siunčiamus per par- • C., dėl platesnių žinių.

iš anksto sumokėtomis lėšo
mis Jungtinėse Valstijose”, 
kaip aiškina paštų viršinin
kas. Be to, jis štai ką pa
taria:

Visi asmenys, kurie nori 
siųsti pundelius su iš anksto 
apmokėtais muitais, turėtų 
atsiklausti Office of Inter
national Trade, U.S.S.R. Di
vision, ' Department 

I Commerce, Washington,

% A’H>1

i

I

of

a-.

siuntinius, kurie
Dr. Kazys Grinius gal bus 

supliekęs visus rekordus. Neži
nau kito tokio lietuvio veikė
jo, kuris galėtų didžiuotis, 
kad jis savo gyvenime buvo

(Tąsa 5-me pusi.)
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Pažinkite: Kas Jie Per Vieni!
Demokratinių Amerikos Lietuvių Centras išleido 

labai laiku lapelį: “Kas Jie per Vieni? Ko Jie Siekiasi?” 
Šis lapelis faktais nurodo, kas tie “svečiai” ponai—Skipi
čiai, Padalskiai, Griniai ir kiti, kurie, kaip kokie šaran- 
čiai apgulė Amer. lietuvius, skleidžia nuodus prieš Lie- i 
tuvos žmones ir kursto Amerikoj lietuvius prieš lietu
vius.

Rapolas Skipitis tai pirmas Smetonos leitenantas, ku
ris platino fašistų propagandą. Kada Smetona, keturiais 
trekais išsiveždamas iš Lietuvos turtus, pabėgo pas Hit
lerį, tai ir Skipitis tą patį padarė, nes jis žinojo, kad yra 
prasikaltęs prieš Lietuvos žmones. Kada Hitleris Lietu- ■ 
vą pavergė, tai Skipitis bendradarbiavo su tais amžinai- Į 
siais mūsų tautos priešais. O dabar jis Amerikoj nu-| 
duoda geru lietuviu ir skleidžia nuodus prieš Lietuvos I 
žmones! , . i

Dr. P. Padalskis buvo net Hitlerio įstaigose Lietu-'i 
vos pavergimui. O kas gi tas garsinamas Kazys Grinius? i 
Tai tas patsai, kuris be protesto pasitraukė iš Lietuvos 
prezidento vietos ir ją užleido diktatoriui (Smetonai! Už 
tai jam Smetona buvo paskyręs perlsiją iki gyvos galvos. 
Kada Smetona išsinešdino iš Lietuvos, kada Lietuvoje 
viešpatavo vokiečiai naciai, tai Hitleris jam taip pat mo
kėjo pensiją. Ir dabar tas Smetonos-Hitlerio pensininkas i 
atvykęs Amerikon sako kalbas ir kursto amerikiečius ; 
lietuvius prieš Lietuvos žmoneskprieš tuos didvyrius, ku- • 
rie kraują liejo, galvas dėjo sumušimui hitlerizmo, kad ; 
Lietuva būtų išvaduota! \

Ponai Skipičiai, Padalskiai, Griniai niekina lietu
vius, rusus, visus demokratiškai nusistačiusius žmones, 
tuos, kas petys petin su mūsų broliais ir Amerikos armi
jos pulkai kovojo prieš hitlerininkus! Šiame lapelyje fak
tais nurodyta, kas tie “svečiai” buvo, yra ir koki jų.tiks
lai. Šis lapelis reikia paskleisti kuoplačiausiai lietuvių, 
tarpe, lai kiekvienas Amerikos lietuvis žino faktus apig> 
tuos lietuvių tautos neprietelius, kurie tarnavo Smeto
nai, Hitleriui ir dabar dirba nacių ^darbą.

Vokiečiai Na'ciai Varosi Drąsesni -- 
Anglai ir Amerikiečiai Nusileidžia

Jau daug kartų buvo rašyta, kad anglų-amerikiečių 
okupuotoj Vokietijos dalyj Tiėra pravedama kova už de
mokratijų. Daug buvusių Hitlerio žymių vadų ir dabar 
ten yra galioj.

Mr. Delbert Clark rašo iš Berlyno, kad iš užkam
pio nužudymai vokiečių demokratų, revolverių šūviai, 
bombų sprogimai vis dažniau girdisi anglų ir amerikie
čių okupuotoj Vokietijoj. Dažnai atranda amerikiečių 
ir anglų kareivių ir oficierių nužudytų. Jis tarpe kitko 
rašo:

“Darosi aišku, kad tie individualiai teroristiniai už- 
e puolimai atskirose Vokietijos dalyse... yra pasekmė po

žeminės nacių organizacijos veiklos... Tai yra pradžia 
• naujo hitlerininkų veikimo.” •
, z Visiems yra žinoma, jog, kada Hitleris matė, kad 

-/Jo armija bus parblokšta, tai jis organizavo atsparos 
veikimų tam laikui, kada Jungtinių Tautų armijos oku
puos Vokietijų. Naciai bilionus dolerių turto perkėlė į 
Šveicariją, Portugalija, Ispanija, Švedija, Argentina, 
Turkijų ir kitas šalis, o dabar ta naudoja savo veiklai ir 
propagandai.

Sovietų ir francūzų zonoj /demokratizavimo darbas 
varomas pirmyn, bet angliškai kalbančių zonoj yra ki
taip. Neseniai Amerikos komanda paliuosavo 800,000 
“mažų nacių” nuo bausmių. Dabar Anglija rengiasi pa- 
liuosuoti net 1,000,000 “mažų nacių”, o tarpe tų.“mažų” 
yra daugybė nacių vadų. Tokis pataikavimas tik padra- 

- sina juos kovai prieš demokratinius vokiečius ir net prie 
' užpuplimo ant amerikiečių ir anglų okupacinių jėgų.

komunistas; Čechoslovaki- j pasaulinę taiką. Daugiau: 
joj — premjeras, Klemen-1 Uvai;
sas Gottwaldas, komunis
tas. Tai žinomi faktai ir jų, 
aišku, niekas neslepia.

Komunistai .didžiulės įta
kos turi Albanijoj ir Rumu
nijoj; taipgi Italijoj ir 
Franci joj. Komunistai turi 
milžiniškos įtakos Chįnįjoj, 
taipgi Indo-Chinijoj -,ir In
donezijoj; komunistų įtaką 
kyla Lotynų Amerikos res
publikose. — anot Draugo, 
“katalikiškose šalyse.” 

Artimuosiuose Rytuose, 
kaip Syrijoj, Lebanone, 
Irane, komunistai taipgi 
yra didžiai gerbiami ir liau
dies mylimi.

Visa tai tiesa ir niekis 
to neužginčina.

Bet argi jau antrojo pa
saulinio karo metu nebuvo 
aišku, ką^d taip bus?! Dar 
prieš karą buvo aiškinta įf 
sakyta, jog antrasis pasau
linis karas sukels; tautas, 
sukels darbo žmones prieš 
kapitalizmą, atsakomingą 
už karą. Karo metu komu
nistai — visuose kraštuose į 
— pasirodė labiausiai pasi-! 
aukojusiais kovotojais prieš 
fašizmą, už liaudies intere
sus.

ę l
Na, ir po karo, kaip ma-| 

...... . tome, visoje eilėje kraštų 
aklž/ą.’ per rinkimus liaudis išrin- 

Kini.jojc Maskvos išlavinti Ma i ko ir 
Tso-tung’ ii' gen. Chu-en Lai savo priešakyj.
veda komunistų kariuomenę. Francijoje šiandien komu- 
Japonijoje, neseniai iš Mas- nistų partija yra tvirčiau- 
kvos grįžęs komunistėlis, ple
čia greitu tempu “raudonfa- 
šizmą.” Olandų Indonezijoje^ munistai 
prez. Soekarna ir premieras 
Sharir yra Maskvos studentai. 
Indijoje komunizmo veikla 
taip išsiplėtojusi, kad policija 
turi imtis griežtų priemonių 
malšinti maištininkus. O pran
cūzų Indo-Kinijoje vietnamie
čių prez. Ho Chi Minh pakilo 
kaip meteoras komunistų prie
šakyje.”

Netenka aiškinti, kad ši
toje citatoje, paimtoje iš 
klerikalų Draugo, yra tie
sos, nors ne visa. Vyriau
sias melas ten, kur Draugas 
plepa, būk visi suminėtieji 
asmenys yra “Stalino pa
siuntiniai”; jie yra sūnūs 
tų tautų, kurioms jie vado
vauja, kurios juos išrinko 
vadovauti. ■

Galima šitaip suglaustai 
pasakyti: visoje eilėje pa
saulio kraštų priešakyje 
stovi komunistai. Neskai
tant 16-kos tarybinių respu
blikų (jų skaičiuje ir Lietu
vos), kurioms vadovauja 
komunistai, paimkime ne
tarybines valstybes: Lenki
joj — prez. Bieruta, komu
nistas; Bulgarijoj — prem
jeras, Jurgis Dimitrovas, 
komunistas; Jugoslavijoj— 
premjeras maršalas Tito,

GRAUDŪS KLERIKALŲ 
VERKSMAI

Chicagos klerikalų Drau
gas, pasivadinęs talkon 
Hearsto bendradarbį Wie- 
gandą, šitaip verkia dėl ko
munistų įsigalėjimo pašau- 
lyje:

“Chilėje, Pietų Amerikoje, 
jau tjL’ys^ komunistai užima 
vietas valdžioje. Brazilijoje 
gyva komunistų agitacija jau
čiama 20 provincijų. Afrikos 
Algerija yra pasiuntus konfu- 
nistų atstovų į prancūzų par
lamentą.”
Toliau:
“Stalino pasiuntinių - agen

tų vardai visiems yra žinomi. 
Ęuvęs mekanikas, Josip Broz, 
dabartinis maršalas Tito, val
do Jugoslaviją kaipo diktato
rius. Maurice Thorez, komu
nistų partijos galva Prancūzi
joje, socialisto ministro Ra- 
madiero buvo paskirtas Pran
cūzijos ,r vice-premieras. Pal- 
miero Togliatti, komunistas, 
veikiausiai taps naujos Itali
jos valdžios vice-premieru. 
Georges Dimitroff yra Bulga
rijos premjeras.

“Čekoslovakijoje randasi 
Clement Gottwald; Vokietijos 
komunistų galva yra Ulbrich. 
Graikijoje nežinomas komu
nistų vadas vadovauja sukiįė- 
liams prieš ‘teisėtą vs

i jis privalo kovoti už gerini
mą darbo žmonėms gyveni
mo sąlygą; jis turėtų kovoti 
prieš fašistus, ir visus karo 
kurstytojus. ... , ..

Plūdimais^ pravardžiavi
mais, persekiojimais,—r net 
ir šaudymais bei korimais 
-— komunizmo < niekas nie
kur nesunaikino ir nesunai
kins* Tai jau mato kiekvie
nas, turįs akis.

Ką klerikalų ’ Draugas . į 
tai pasakys?

ŠIEMETINIS PASĖLIS 
ARGENTINOJE

Argentiniečių Vienybėje 
(gruodžio 11 d.) skaitome:

“Sulyg žemes ūkio depar
tamento paduotais statisti
kos daviniais, pasirodo, kad 
šiais metais kviečių pasėlių 
užsėta 6,622,000 hektarų 
žemės plotas. Tai yra virši
jantis 15,6 nuošimčių, paly
ginus praeitų metų sėją.

“ Bet imant abelnai pasta
rųjų dešimties sėjos metų, 
paaiškėja, jog šiemetinė 
kviečių pašėlę lieka 7.6 nuo
šimčiais! mažesne ir tik vir-. 
šijanti vienu nuošimčiu pas
kutini penkmetini kviečiu

pastate komunistus
Net ir

šia parlamente partija! 
“Katalikiškoj” Italijoj ko-

i taipgi galingi, 
kadangi “katalikiškoji italų 
tauta” juos remia!

Vadinasi, klerikalų Drau
go graudūs verksmai padė
ties nepataisys; negali isto
rijos eisenos pasukti aima
navimai, nors jie 'gali būti 
kunigo arba davatkos.

Tiesa, Draugas ir nesire-* 
mia tik aimanavimais. 
Draugo, kaip \ ir kitų liau
dies priešų, išvada yra to
kia: pradėti karą prieš Ta
rybų Sąjungą ir tuo būdu 
išnaikinti, kardu ir ugnimi, 
visus komunistus! 
tai galima?

7žinoma, ne.
Vienas dalykas 

būti aiškus kiekvienam, ku
ris nors penketą minučių 
per dieną rimčiau pagalvo
ja: jei imperialistai pradė
tų tretįjį pasaulinį karą, 
tai po jo, jei pasaulis dar iš
liktų nesunaikintas, kapita
lizmas būtų nušluotas nuo 
žeiftės paviršiaus!

Kas to nežino, tas nežino, 
kad rytoj saulė tekės.

Taigi: jei Draugo redak
torius, kuris taip bijosi ko
munizmo, nenori matyti jį 
plečiantis/ tai jis visomis 
pajėgomis turėtų kovoti už

Bet ar

turėtų

Su Hitleriu ir Dievu Jie 
Ėjo ir Pralaimėjo

Bėgliai Žudo Žmones
Amerikoj reakciniai elementai griaudžias pasakas 

skleidžia ‘apie “displaced persons” — bėglius, esančius 
Vokietijoj. Jie pasakoja, kad tie bėgliai “neturį ka val
gyti,” 11 
bai pinigų.

Bet jau daug kartų buvo' įrodyta faktai. Tose kem- • 
pėse pirma viešpatavo vokiečiai hitlerininkai. Kada nacių 
galia buvo parblokšta, tai bėglių keiųpėse vokiečiai pa
statė tautinius — iš pačių bėglių — fašistus viršininkais. > 
Šie suorganizavo savo teroristines grupes. Buvo atstiki- į 
mų, kad jie ten surengė “teismus” tiems, kas nori grįžti 
į savo šalį ir “prasikaltusius” nužudė. Kiekvieną, kuris j 
ti k nori grįžti į tėvynę — pas savuosius, tie teroristai ■ 
muša.

Dabar jie pradėjo mušti ir žudyti net demokratinių I 
valstybių atstovus. Neseniai Italijoj, vienoj jugoslavų | 
bėglių kempėj nužudė Jugoslavijos valdžios atstovą, ku
ris nuvyko ,ten pasikalbėti. Dabar amerikiečių zonoj 
lenkai fašistai užpuolė Lenkijos atstovus mušti, kada tie 
nu^ykoU kempę pasikalbėt. Ar ilgai bus tie taikos ir žmo
nijos priešų lizdai palaikomi? Ar ilgai jie bus šeriami’, 
kaipo dykaduoniai, kurįe tik nacių propagandos sklei
dimu užsiima ir terorizuoja tuos žmones, kurie nori 
grįžti pas sąvuosiUs?

neturį drabužių” ir iš žmonių prašo jų pagal 
\

'HėLLGET.THZ COP FIRST.'

pasėlį. \
“Ankstyvesnių bulvių pa

sėlių gi išsodinta 49,000 hekr 
tarų žembulvės'ir sulyg bul
vių produktorių ■ nuomone, 
ateinančiais 47 metais i Bue
nos Aires miestą bus atvežta 
vienas milijonas maišų bul
vių ir derliui pasisekus, gali
ma bus pirkti mokant 5 cen
tus kilogramui... jeigu spe
kuliantai tam nepakenks.”

Kaip žinoma, šiuo metu 
Argentinoje yra vasara, — 
greit bus rugpiūtė. Kai pas 
mus • bus pavasaris, — ten 
ruduo;

Argentina yrgf dar vis vy
riausiai žemės ūkio* šalis. Ji 
turi milžiniškus plotus der
lingos kviečiams žemės; de
ra ir bulvės. Prie geros vi
suomeninės santvarkos Ar
gentinos žmonės galėtų tu
rėti puikiausi gyvenimą.

Naujienos ir Draugas pa- 
simojo įtikinti Amerikos 
lietuvius, kad jų pareiga 
aukoti Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Tam tikslui Gri
gaitis, ir Šimutis išnaudoja 
pačias žemiausias, bjau
riausias priemones. Pavyz
džiui, įdeda kokį nors šiur
pulingą paveikslą, po juo 
parašo, kad tas paveikslas 
yra iš Lietuvos ir šaukia 
savo nelaimingus skaityto
jus aukoti Tarybai. Kitaip, 
matyt, nebesitikėdami gau
ti aukų, griebiasi graudeni
mo ir grūmojimo.

Vienas tokių baisių pa
veikslų tilpo vasario 3 die
nos Naujienų pirmajam 
puslapyje. Tai esą “Pravie
niškių koncentracijos stovy
klos kaliniai.” Po to sakę- 
ma: “Aukok Amerikos Lie
tuvių Tarybai, vadovaujan
čiai Lietuvos išvadavimo 
kovai.”

Kitas toks baisus paveik
slas tilpo vasario 4 dienos 
Naujienose, taip pat pir
mam puslapyje. Ten vaiz
duojamos dvi eilės lavonų 
ir po paveikslu rašoma: 
“Jie visi buvo darbininkai. 
Dirbo cukraus fabrike Pa
nevėžyje. iV visi buvo lietu
viai. Juos visus bolševikai 
išžudė.” Ir po to tuojau šau
kiama : “Aukok Amerikos 
Lietuvių Tarybai... Au
kok šiandien ir gausiai."

Klerikalų Drauge, taip 
pat ir So. Bostono Darbi
ninke, vasario 4 dieną telpa 
paveikslas, kuriame paro
doma didelė krūva lavonų.

tiems paveikslams, jeigu ŽL 
nos, kad jie imti iš hitleri* 
ninku knygbs.

Kad ’ pas niekų neliktų , 
abejonės, kas per viena ta 
knyga yra ir kokiems tiks
lams ji išleista, paimsime iš 
jos porų ištraukų.
‘ Pačioje knygos pradžioje, 
bolševizmų nupiešus di
džiausiu baubu, sakoma: v

“Visa tatai aiškiai supra
to Adolfas Hitleris ir pir
masis pasiryžo tavi raudo
najam imperializmui su
duoti mirštamą smūgį''

Kitoje vietoje skaitome:
“Daug kas nesuprato gro

buoniškos bolševizmo pri
gimties.- Adolfas Hitleris 
čia buvo išimtis. Jis pirma
sis ėmėsi veiklią priemonių. 
•Taip atsirado Antikomin- 
terno Paktas .. .

“Tad dabartinis Vokieti
jos žygis prieš komunistinę 
Rusiją yra drauge kryžiaus 
ir kultūros žygis . ..' Šis 
milžiniškas žygis neturi sau 
pavyzdžio istorijoje...

“Mes įsitikinę, kad dabar 
eina į rytus jėga, kuri turi 
ir karinių, ir organizacinių, 
ir kultūrinių, ir moralinių 
priemonių, kad suduotų 
bolševizmui mirštamą smū
gį ... Mat, tikslas tik tuo
met pasiekiamas, kai visos 
jėgos vieningoje vadovybė
je griežtai nukreipiamos į 
reikiamą vietą. Pagaliau, į 
žūtbūtinę kovą einama su 
Dievu — taip Fuhreris pa
skelbė, pradėdamas karą 
prieš rusišką bolševizmą"

Irgi sakoma, kad paveikslas (pusi. 6.).
vaizduoja “Pravieniškių I Taip Fuhreris paskelbė ir 
koncentracijos stovyklą.” | į0 paskelbimo tebesilaiko 
Irgi šaukiama: “Jei nenori, šimutis j r Grigaitis. Jie su-

Redakcijos Atsakymai
Kasparui Rosh’ui, Baker- 

ton, Pa. — Mūsų nuomone, 
pakeitimas pavardės (imant 
pilietybės popierius) nie
kaip negali pakenkti gavime 
žmogui to, kas jam priklau
so. Tačiau, neturėdami visų 
smulkmenų, negalima Jums 
duoti konkretaus patarimo. 
Geriau pasiteiraukite tam 
tikrose atitinkamose val
džios įstaigose arba pas ad
vokatą.

<< i ..Hi   "

Šis braižinys iš Labor Review parodo dabartinės priėšdarbininkiškos , isterijos 
siautėjimą kongrese. Žurnalą redaguoja žymus darbininkų spaudos kartūnistas Ben 
Yomen. Leidinys (prenumerata yra $3 metams, $5 už dvejus metus) gaunamas Box 
83, Linwbod station, Detroit 6, Mich.

kad'tokie Katynai pasikar
totų, jei nenori, kad visa 
Lietuva virstų milžinišku 
Katynu — aukok Amerikos 
Lietuvių Tarybai."

Čia verta atkreipt dėnjė- 
sis į vieną" “menkutę smul
kmeną.” Nors abu p-a veiks
lai neva pavaizduoja išžu
dytus Pravieniškių koncen
tracijos stovyklos įnamius, 
bet jie vienas nuo kito griež
tai skiriasi. Draugo pavei
ksle matome didelę krūvą 
lavonų, o Naujienose tiktai 
šešis ar septynius išmėty
tus lavonus. >

Kad tie laikraščiai meluo
ja ir apgaudinėja savo skai
tytojus, tai negali būti jo
kios abejonės. Štai pirmas 
tomas knygos “Lietuvių 
Archyvas Bolševizmo 
Metai.” Knyga išleista 
Kaune 1942 metais, atseit, 
vokiečių okupacijos metu. 
Ją, suprantama, išleido hit
lerininkai. Pavartau aš tą 

I knygą ir randu tuos pačius 
joje paveikslus, kurie telpa 
Drauge, Darbininke ir 
Naujienose!

Hitlerininkų triksai jau 
visam svietui puikiai žino
mi. Jie būdavo nutraukia 
'paveikslą krūvos * lavonų, 
savo teroro aukų, ir šaukia, 
kad tai esą bolševikų au
kos! Taip jie, atsimenate, 
padarė su Katyno miškuo-1 
se nužudytais lėbkais karLj 
ninkais.

Tą pačią metodą dabar 
vartoja Draugo ir Naujie
nų redaktoriai. Jie mano, 
kad tą savo apgavystę pra
ves taip, jog niekas nežinos, 
!Š kur tie jų paveikslai im
ti. Tėmykite, nei šimutis, 
nei Grigaitis nepasako, kad 
šitie paveikslai paimti iš 
“Lietuvių Archyvo.” Kodėl 
nepasako? Ogi todėl, kad ži
no, jog joks lietuvis netikės

šilę tebeskelbia Hitlerio idė
jas, jie savo laikraščiuose 
tebekartoja Hitlerio melus. 
Iš Hitlerio išleistų propa
gandos knygų jie perspaus- 
dinėja sufušeriuotus pa
veikslus.

Šitokiais apgavingais bū
dais surinktos aukos eis to
limesniam hitlerinės propa
gandos plėtimui ir vysty
mui.

Iš antros pusės, su šiais 
paveikslais ir su šia propa
ganda Naujienų ir Draugo 
redaktoriai viešai pasirodo 
Hitlerio garbintojais ir jo 
propagandos metodų pavel
dėtojais. A. Bimba.

ŽINIOS K LIETUVOS
PRISTATYTA 28,000 TO
NŲ CUKRINIŲ 
RUNKELIŲ ,

Į Marijampolės cukraus 
Fabriko paruošų punktus 
Marijampolės, Vilkaviškio ir 
Lazdijų apskričių valstie- 
iiai atvežė 28,000 tonų cuk
rinių runkelių. Tai kelis 
tūkstančius tonų daugiau 
legu buvo paruošta iki pra
eitųjų metų gruodžio 1 die- 
los. 6,000*tonų bus perdirb- 
;a naujai atstatytajame 
Marijampolės cukraus fab
rike. Likusi dalis — Paven
čių įr Panevėžio .fabrikuose.

I GERIAUSIUS
TARYBIN. KURORTUS

Šiomis dienomis į žymiau
siuosius Kaukazo ir Krimo 
kurortus išvyksta grupė 
nūsų gydomųjų kurortų 
medicinos darbuotojų. Jie* 
čia susipažins su tarybine 
balneologija, kurortinio gy
dymo metodais ir tarybiniu 
kurortų administravimu. 
Ekskursantai pabuvos Kis- 
lovodske, Sociracestoj, Že- 
leznovodske, Jaltoje ir kt*
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rodymų nereikia— užtenka, 
' kad girdėjai apie t ą miotikį
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A. a. Jonas Liaudan skas
Rašo Simonas Janulis.

: menševikai, arba jų didžiu- 
kaip ma, tie neišėjo. Sako, dabar

(Tąsa)

Už poros dienų, —-z 
kokia viesulą, pasklinda I vra sprendžiamas momen- 
gandai, kad ateina pulkai 
juodašimčių išmušti Ku-

tas... Dauguma geležkelie- 
čių menševikų komitetų 

piškio žydus, kad Odessoje rankose ir jie nestreikuoja, 
jau visus išdaužė ir t.t. Kad' bet jis tiki, kad vistiek bus 
juodašimčiai pribus i Kupiš- laimėta, nes Maskvoje genė
ki antradienio popiety, to- ralis^streikas, jau 3 dienos, 
dėl visi pilięčiai, kas gyvas', 
turi apsiginkluoti kas kuo

i-

renkamas pirmininku pagal į Kupjy.l 
teismo patvarkymą ir, jei j ii

kai darbininkai kaujasi ant 
barikadų; tas pats Odessoj, 
Kijeve. Samaroje ir kitur. 
Prakeikite išdavikus menše
vikus ir stokite į kovą — 
dar ne vėlu, — naikinkite 
viską, kas yra naudinga ca
rizmui...

tai paplito į kiekviena kai- T) . , .; .J .rr i 1 o io kalbos pasilipa Rima per visus valsčius. L ., ,. . L. 1‘ 1 tas vidutinio amžiaus vvras
Aš važiuoju i Kupiškį. ■ b- sako prakalba lietuviškai, 

žydai sujudę. Klausiu par- Minia griausmingai sveiki- 
ti jiečių — jie klausia manęs, na. Pakartoja beveik tą pa
niekas^ nieko nežino, o gan- tį lietuviškai, pridėdamas, 
dai vienas po kito dar bai-; kad jei dėl menševikų pa- 

Važiuoju pas Liaū- i sielgimo ir būtu pralaimėta
I kova— nenustokite kovoję, 
‘ kovokite pasislėpė kaipo 
partizanai, bile žalą pada-. 
ryti caro valdžiai, kuri, jei ■ 

šiandien, tai artimoie at-' 
lityje, turės žlugti ir mes ' 
"arėsime autonomiją su sa
vo seimu Vilniuje.

Pasibaigė prakalbos 
lingo kalbėtojai. Iš kur jie! 
atsirado ir kur iie dingo 
'»°i vienas iš mūsų iki šni 
dienai nežinome. “Juoda
šimčių” jokiu nebuvo ir i 
prie vakari žmonės su visais 
‘tinklais” išsiskirstė.

Dar keletas dienų ir iš 
’aikraščių sužinome. kar1 
’treikas pralaimėtas, Mask
vos barikados sudaužytos 
'ad eina baudžiamieii ka
lvių būriai ir šaudo žmo- 

ms, ypač gelžkeliu darbL 
'inkus, kurie streikavo. Di- 
^’s nusiminimas.

Nereikia ilgai laukti. I 
rupiškio stotį pribūna 115 
Iragūnų ir per Kupiški Pa
traukia tiesiai į Itkonių kai-, 
mą — mano pašonėn — Uk j 
’iž 1 vęrsto nuo mano ras-j 

, "inės — Virbališkio, ir ap- 
unakvoja tenai, plėsdami 
žmonių turtą. Kaip Itkoniu 
kaimas išvijo tuos dragū
nus, tai didelė istorija, apie 
kurią aš, jei turėsiu laiko, 
parašysiu vėliau, bet ji nie
ko bendro neturi su Liau- 
lansko veikimu.

Pabaigoje- gruodžio buvo į 
kareiviu jau ir Kupišky ir ' 
Fonas Liaudanskas paga- į 
'iaus buvo sugautas ir nu-!

I Vežtas į kalėjimą į Pane- 
ėžį. Valdžiai jis buvo pa

vojingas ir ji stengėsi kaip 
nors prikabinti jam kokį . 
nors prasikaltimą, kad pa
pusti į katorgą, arba ir ant 
kartuvių.

Atėjo pavasaris — gegn
ės mėnuo 1906 m. Panevė- 
v atvažiuoja “okružnas 

mdas” spręsti 16 politinių 
bylų už daužymą monopo- 

pavadinti menševi-' lių, plėšimą caro paveikslų, 
L mušimą urėdninkų ir pris- 

tavų. Teismas su “prisiaž- 
nyje zasedateli”, kaip Čia 
Amerikoje “jure”, taip pat 
susidedantis iš 12 vyrų, tik 
skirtumas tame, kad čia, 
Amerikoje, kiekvienai ats
kirai bvlai yra renkami ir 
kamantinėjami ’ “juryme- 
nai”, o tenai niekas jų ne- 
kamantinėja, o išrenkami iš 
nąrašų žmonių, kurie gali 
"ūt “zasedateliais”, kad ir

nuo pat ryto, kad sutikti ir 
sumušti juodašimčius. Ir 
šiandieną mes, kupiškėnai, 
nežinome, kas tuos gandus

!i' vienas is

i mėnesi, 1906 m., beveik 
......._a i)o suareštavimo,tai toji pusė laimėjo? kur • nK,įu 'j-- -......

buvo pirmininkas. Džiūrė i Jonei Limndanskui 
pasitaikė iš 9 valstiečių 2 i 
ponų ir vieno buvusio žan 
daro. Pasekmė savaites te: 
smo: visos 16 politinių bylu 
su apie 50 prasikaltėlių, ku
riems gręsė mažiausia 8 me
tai katorgos tik už prigulė
jimą zprie partijos, buvo iš
teisinti. Keletas iš jų buvo 
paliuosuoti, bet dauguma 
vis tik išsiųsti į Sibirą ant 
“volnos poselenijos.”

Po to teismo, gubernato
rius paskelbė Kauno gu
bernijoje “čerezvyčainoje 
položenije” — nepaprastą 
padėti. Esant tai padėliai, 
jau bile politini prasikaltėlį 
gali atiduoti karo teismui. 
O jau karo teisme jokių da-

gia pašto bylą ir atiduoda, 
’■aro teismui. 13 gruodžio, 
’.906 m., įvyksta teismas. 
Visi gi supranta, kad Liau-

ten buvęs ii* nieko panašaus 
negirdėjęs. Sako, aš pada
viau jam’ laikraštį ir jis iš
ėjo. Už tai ir teismo spren
dimas buvo “malonus”, tik 
15 metų katorgos. Jo mote
ris ir dabar dar turi to juo
kingo sprendimo, karo teis
mo, kopiją.

Neilgai jam teko sėdėti. 
29 rugšėjo, 1908 m., buvo 
surengtas sensacinis, pagar
sėjęs per visą Rusiją, politi
nių kalinių pabėgimas. Pa

danskas, kuri pažino ne tiklbėgo 18 politinių kalinių — 
jų tarpe ir Jonas Liaudans- 

. kas. Pabėgimą surengė ru- 
negalėjo sų social-demokratai ir žy-

pašto viršininkas ir visi tar
nautojai ir sargas ir jų vai
kai y— nebuvo ir i 
būti plėšiku ypač tenai. Bet 
pašto viršininkas liudijo, 
kad Liaudanskas, kai vals
čiaus vybornai mokėjo pini
gus pasiuntimui į kaznačei- 
stvą, viešai .agitavęs, kčtd 
nemokėtų, nes caro vis tiek 
greitai nebus. Tas gi tele
grafistas, mūsų simpatikas, 
liūdi j o, kad tą dieną, kai 
viršininkas sakęs, jog jis tai 
agitavęs, jis, telegrafistas, i

R
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sesni.
danską. Tas sako taip pat— 
iš kur tas viskas išėjo —' 
niekas nežino. Kaimas gin
kluojasi ir eis mušt juoda
šimčių ir nori sužinot, ką 
nors pas mane ar Liaudan- 
ska — mes nieko nežinome. 
Per vakarą iki vidunakčio 
pas Liaudanską susirinkom 
apie 30 partijiečių ir visi 
nieko nežinome. Svarstome 
kalbame beveik visą naktį i’ 
nutariame eiti pažiūrėti 
kas gi ten bus ir iš kur tas 
viskas pasklydo...

Ryta^, Kikonių kaijnaf‘ 
jau austant ant kojų. Gink 
luoiasi... Senis Petras Ka 
pickas uždėjo kirvį ant siek 
snio ilgumo koto, taip pat 
Dulksnis, čirvinskas kac 
žin. iš kur ištraukė surūdi
jusią šaudyklę, pripylė pa 
rako, šompolu primušė, už 
dėio pistoną ir eina kariai1 
ti “juodašimčius.” Einame ; 
Kupiškį. Nagi stebuklai— 
visas miestelis užsigrūdęc 
žmonėmis — vien vyrai, se
ni ir jauni, ir visi “ginkluo
ti.”

Oras šaltokas, ■ bet gra-, 
žus. Visi gatvėse — dairosi 
viens į kitą ir laukia. Api
puola manę ir Liaudanską 
klausinėti — neturime ką 
sakyti. O svieto vis daugvn 
ir daugyn. Mes netoli vals 
čiaus. Matome, ant rinkos 
pasidarė koks tai sujudi' 
mas. Einame tenai. Matoma 
atsistojęs ant ko nors auk
ščiau, kad visi matytų, sto
vi gražiai apsirengęs vaiki
nas — niekam iš mūsų ne-» 
žinomas, ir skardžiu, toli 
girdžiamu . balsu • šaukia, 
kad nusiramintų — tai jis 
paaiškins dalyką ir pasakys, 
kas darosi po plačiąją Ru
siją. Kalba rusiškai. Nutilę 
minia. Kalbėtojas aiškina 
kad social-demokratų parti 
joje buvo 2 srovės — pase 
kėiai Lenino — didžiuma — 
bolševikai, o kairieji social 
demokratai, būdami mažu
moje, ;
kais. Kada buvo paskelbtas 
pirmas generalis streikas, 
tai abi srovės sutiko ir 

. streikas buvo laimėtas pil
nai. Dabar, kada caro val
džia pasimoja atimti duo
tąsias laisves, tai menševi
kai atsisakė skelbti streiką, 
nes, sulyg jų, caras nenorįs 
atimti laisvių, tik norįs nu
malšinti nenuoramas, kurie 
jau per toli eina; net sa
koj nori nugriauti carą ir 
įsteigti respubliką... o prie Į valstiečiai, bet turi būt pa
to dar, girdi, menševikai sa- sįturinti ir buvę po 2 ter-

žmonės nepriau- 'minu Storastomis, viršai
čiais, arba valsčiaus teisė
jais. Taip pat skirtumas 
nuo Amerikos “džiūrės” ta
me, kad nereikia susitarti 
vienbalsiai, bet tik paprasta 
didžiuma. Vienas iš 12 iš-

ko, Rusijos f
go... Taigi, sako, revoliuci
ją ir streiką, sabotažuoja 
menševikai. Kur strėiko ko
mitete buvo bolševikai, ,arb?_ 
jų dauguma, tos įmonėj iš
ėjo į streiką, o kur vien

ir I

DRG. L PRUSESKOS MARŠRUTAS
ALDLD 7-TOS APSKRITIES RIBOSE

A
X .įį>
Ji1. $
A f

13 ir 14 — Hudson, Mass.
15 — Gardner, Mass.
Drg. Prūseika yra vienas 

geriausiu lietuvių rašytojų 
kalbėtojų. Gerai garsinkite

Drg. L. Prūseika maršrutuos | 
prakalbom paminėjimui loo 

motų sukakties nuo pasirodvmo 
pirmos lietuviškos knygos. Die
nos skirtos sekančiai:
Balandžio:

24 — Bridgewater, Mass.
25 ir 26 — Montello, Mass.
27 — Boston po pietų
27 — Worcester, Mass., vak.
28 — Worcester, Mass.
29 — Stoughton, Mass.

Gegužės:
1 — Norwood, Mass.
2 — Haverhill,-Mass.
3 — Lawrence, Mass.
4 — Lawrence, Mass, popiet Į
4 — Lowell, Mass, vakare

5 — Lowell, Mass.
6 — Nashua, N. IL
7 — Lynn, Mass.
8-9 — Cambridge ir 

Boston, Mass.
10-11 — Lewiston, Maine
11 — Rumford, Me., vakare
12 — Rumford, .Maine

su.

du “bundas.”
I

Apie Liaudansko gyveni- i 
mą Amerikoje nėra reikalo ' 
rašyti — visi žino: jiš buvo : 
su mumis ir nenukrypo nei ■ 
į sklokas, nei kur kitur ir i 
aktyviai dalyvavo mūsų ju-, 
dėjime. Aš, pasiliuosavau iš 
katorgos 4 metais vėliaus—; 
išbuvęs 7 metus.

(Bus daugiau)

iš 
ir 
jo

■ prakalbas ir jeigu galima, turė
kite ir programą. Pasekmės bus 
geros.. Laiko yra užtektinai.

Z). Lubienė, 
Apskričio sekertorė.

Kvočiamas Veteranas del 
Merginos Nužudymo

Fort Dix, N. J. — čia bu
vo areštuotas karo vetera
nas Joseph Dumais, nužiū- 

Į rimas, kad gal jis pasmaugė 
ir supjaustė Elizabethą 
Short Los Angeles apylin
kėje, Californijoj.

Del anglies stokos per 
šalčius Anglijoj nustojo vei
kę fabrikai, kur dirbo 200,- 
000 žmonių.
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jūsų... Pasitikėkite. Pirmyn eikite.

i

1847... ilios. A. Edison’o Šimtmetinė 1947

ūkite drąsūs ... Aš jau ilgai gyvenu; aš mačiau istoriją vėl ir vėl pasikartojant...

Visuomet Amerika išėjo stipresnė ir gerovingesnė. Būkite drąsuoliai, kaip jūsų tėvai pirm

) v<><

LA

rjpAIP, Amerika visuomet IŠĖJO stipresne ir gero
vingesnė. Ir istorija TIKRAI x pasikartoja. . . ne 
smulkmenose, bet pastoviųjų principų triumfe.

Tie principai—pavyzdžiuojami Edison’o gyve
nimu ir darbu—davė mums pasitikėjimą New Yorko 
ateičia. Dabar jie taip pąt duoda mums drąsos 
planuoti mūs*^ mieste atigimiii labiau, negu bet ka* 
da praeityje
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis , *
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★ —

.............. įį^sParašė Petras ^Cvirka- ■■ ■—. i m ■■■■■—■■.. —
Tuo metu Bobbi pribėgo prie vieno di

delio skelbimo, apuostė jį, patrynė delnus 
ir pasivijęs Franką j arų tiesiog kumš
čiu tvodamas rėkė: — Frankai, prisiekiu 
Jurgio Vašingtono barzdele, jeigu jis ją 
kada turėjo, — parodysiu kur žmonės 
pinigus dirba. Einam! — ir jis sugriebė 
ji už rankos. Bet Frankas daugiau nebe
tikėjo. ką šitas ilgakojis tauškė. Frankas 
gvveno savo protu. Tačiau Bobbi ji įkal
binėjo, kad jam beveik nieko nekainuosią,' 
pagaliau jis galės nė cehto nemokėt, 
galės tik žiūrėt, ka5p pinigai dirbami.

(Tąsa)

Bobbi sakė, kad jeigu jie čia pasiliks, 
— pasiliks visą amžių ir nė nepajus, kai 
baigs savo dienas klajodami po saliūnus. 
Ką dėl savęs, — tai eisiąs vienas; tačiau 
geras kompani jonas kelionėje atstoja 
stambų kapitalą. Ir iš svajotojo lūpų vėl 
pabiro nuostabūs pasakojimai apie stik
lo namus, apie bankus ir kontoras, apie 
pažįstamus ir gimines, kurie jiems padėr 
šią.

Frankas nusprendė. Sudiev sakais ir 
alumi prikvapintas mieste, sudiev ir tu, 
bose. Pažiūrėsim, dar tu išgirsi apie Pra
ną Krukelį, dar kramtysi iš raškažio na
gus. Dievas žino, Amerikoj viskas gali
ma, — dešimts numirs, penkios dešimtys 
žus kasyklose, sutraiškys plieno liejyklo
se, — vienas iš- jų bus Rokfeleris, prezi
dentas. Tas pasirinkimas gali kristi ir 
Frankui.

Ir vieną vakarą -jis užgesino šviesą, 
palaukė, kol gatvėje išlindo Bobbi figūra, 
paėmė savo daiktus, ir išėjo į tą pusę, 
kur aukštas nudžiūvęs medis atmušė sa
vo kamiene didelio miesto šviesos atspin
džius.

Daug daug mylių į rytus gulėjo Nau- 
j orkas.

kad dešimts

mes nuo jūsų laišką 
gruodžio 4 dieną.

Jau kelios dienos jie vaikščiojo Nau- 
jorke. Jie bindzinėjo Uoli strvte, Bobbi 
daug- kalbėjo apie tą gatvę, kad tik Uoli 
stryte galima pasidaryti turtingu. Žino
ma, iš pradžių čia negausi direktoriumi, 
bet vėliau, galima Įsigyt nuosavą namą, 
atidarytiykokį nor's bizni. Taip seniau 
kalbėjo Bobbi, ir Jie paliko Uoli strytą. 
Bet kur tasai stiklo ir sidabro namas, 
Bobbi, kur vyne maudosi milijonierės, 
kur tie giminės, pažįstami, lošimo na- 

. mai?
Tiesa, Bobbi Frankui parodė keletą į- 

domių landynių, giliai rūsiuose,' kur jie 
nusigęrė ii- merginos vargšą Franką ge
rokai apvalė. Dėl to Frankas norėjo skir- 

, tis su savo kompanijom!, bet jie vėl su
sitaikė,, nes Bobbi, kaip kitados Virgili
jus Dantę po pragarą ir rojų vedžiojo 
Franką. 0 Bobbi buvo daug matęs, daug 
išmanė ir net iš policmenų jis drįsdavo 
pasijuokti. Jis sakė<kad į Čikagą ne
galįs jokiu būdu keliauti, nes iš visų po
lismenų turįs pasiskolinęs po kvoterį. Jį 
tuojau areštuotų. • Frankas vis neramiau 
žiūrėjo į veltui gaišinamą laiką ir mėto
mas sutaupąs. Vieną kartą jis taip ir 
pasakė savo kompanijonui: tu esi bomas, 
kam tu išviliojai mane? Tu sakei paro
dysi, kaip tūkstantį dolerių per dieną už
dirbt, — bijausi, kad mes nė cento neuž- 

• dirbsime ir turėsime grįžt į tą lentų fab-

’ — Nusiramink, Frankai, buk kavalie
rius, — tūkstančiai ne taip lengvai da
romi.

Ir du aukso ieškotojai nuklydo į Bruk
liną, kur Frankas rimtai buvo rtuspren- 

| dęs pamesti savo kompanijoną: Bobbi 
visai nepaisė įsigyt darbo, bėgo paskum 
kiekvieną merginą ir sakė: ar nori, 

| i Frankai, aš tave supiršiu. Arba, Fran
kai, kiek duotum už jos kojas? Arba: — 
Frankai, gal alaus kvortą pastatytum? 
Šitoje landynėje geriausias alus. Pernai 

/ S aš čia pragėriau šimtą dolerių ir laimė
jau gėrimo kontestą. Frankas!... Ką ga- 
Įėjo jis padaryti! Išleido jau suviršum 

^puskapį dolerių, samdė kambarius, val
gė ir laukė. Ko jis Iciukė, kai visas Nau- 
jorkas, visa Amerika dirbo pinigus!

Tą dieną jis būtų išsiskyręs su Bobbi, 
kuris dėl merginų ir saliūnų visai pami
šo, 'rijo kiekviename kampe šaltakošę, 
lindo prie barų, žioplinėjo prie teatrų, 
kur šoko pusnuogės mergihos, ginčijosi 
su vežikais. Priėjęs prie vaisių pardavė
jų jis sakydavo, kad manąs pirkti du 
maišus apelsinų. Jam duodavo tris su
valgyti, — paragauti. O paskum, nutvė
ręs Franką už skverno, jis dingdavo už
miršęs visokius maišus. Bet kodėl tai 
Frankas nesumetė padaryti anksčiau, — 
ateikartyti juo.

Jie ėjo viena plačia Bruklino gatve, 
.Union aveniu vadinama, kurioje po ke
lių metų didelėmis aliuminijaus raidė- 
,mis skambėjo Franko pavardė, ir prie 
pirmos progos norėjo palinkėti £obbi, 
kad eitų savo keliais, o Frankas savb.

1

Ivsl’č. —- tūkstančiai 
stančius. kad vienas 
mes e ai i dešimts nu 
laukti. Apie loterijas 
rai tavo kompanijomis žino, ir veičiau 
atsitbaukt, nesuk jam galvos, eik savo 
keliu, prie savo merginų. Ė, Frankai, 
koks tu piktas ir pasišiaušęs, ar nepa
rodė tau Bobbi kaip Naujorke milijonie
rių dukterys gyvena, ar nematei tu Luna 
Parko nakties, kur už penkiasdešimts 
centų prisiūžei, prisivažinėjai tiek, kad 
jr dabar galva sukasi. Atsimink tik ką 
bosas, misteris Gud, tavo giminė kalbė

lio: Amerikoj viskas galima. Šimtas pa
dvės, — vienas- bus milijonieriumi. Ko
dėl nepabandyt loterijoje! Šiur. Du kar
tus — šiur! Tai pasakyk, Bobbi, kaip to- 

*je loterijoje lošia. Norėčiau pamatyt 
kaip tu įkiši ir kaip ištrauksi. Frankai, 
tu didelis juokdarys. Čia ne bet kokia lo
terija, kur visai galvos nereikia, čia 
arklių lenktynės. Už arklį reik statyt, 
už patį greičiausią, patį eikliausią. Daug 
raitelių joja* tu galėsi apžiūrėt arklius, 
sužinosi jų vardus ir numerius. Tada iš
bėgs būrys raitelių į didelę žalią pievą. 
Muzika bus, daug žmonių, vyrų ir mer
ginų prisėdę, kaip teatruose. Na, ar tu 
jau išsirinkai arklį? Kokį numerį paė
mei, juk matai išstatyti? Paikas vyras iš 
tavęs, Bobbi! Frankas dar nematė jokio 
arklio ir apie kokius numerius tu kal
bi? Paklausyk tik tu gerai: numerį išsi
renki tik tokį, koks tau patinka ir pa
gal kurį tu.tikiesi išlošti. Sakysim, ark
lius tu apžiūrėjai ir sau galvoji: tas ark
lys su palša nugara gali laimėti. Koks jo 
vardas? Jo vardą išstato šitame aukšta
me bokštely. Prie vardo —■ arklio nu
meris. Išsirenki numerį ir nusiperki bi
lietą. Jeigu tavo arklys apibėgo pievą 
pirmas,’ tavo doleris gali atnešti penkias
dešimts per penkias minutes. Ar dar 
geresnės loterijos, Frankai, tu norė
tum ?

Frankas primerkęs akis žiūrėjo į šitą 
vyruką, kuris su rankomis, įiežuviu, ko
jomis rodė lenktynes ir net vidury ave
niu buvo kaip arklys piestu bešokąs.

Bobbi pasakojo, kad jis du metus gy
veno nieko nedirbdamas tik iš išloštų pi
nigų arklių lenktynėse. Kartą jį bjauriai 
apvylė kažkoks makaronas — žokėjas 
italas. Visi už jo arklį statė. Tas arklys 
laivu buvo atvežtas iš Europos, kur šim
tą lenktynių laimėjo. Visi.bėgo į tas lenk
tynes, žrnomh, ir jis padėjo savo du šim
tus dolerių. Arklys ėjo gerai, plauke vis 
pirmas, bet pagalvok, Frankai, — tas 
prakeiktas makaronas vidury lygauš 
lauko suklupo, kur nebuvo jokių kliūčių, 
jokio barjero. Na, o du šimtus 'dolerių 
arklys ant uojdegos nunešė. Supyko jis ir 
išvažiavo. Ir daugiau nebelošė, nes Bob
bi nuomone, visai gerų arklių nebuvę. 
Dabai’, rytoj, lenktynių lauke bėgsią sep
tyni mustangai. Laukiniai prerijų ark
liai. Žinoma,, prijaukinti. Tai pasiutęs 
teatras. Kas per arkliai! O- ,karčiai, o 
sprandas, o uodegėlė!

Frankas ėjo Unionu ir klausėsi. Vieną 
dolerį galima būtų statyt. Juk jeigu ame
rikonai sugalvojo tokias lenktynes ir 
prezidentas ne senatoriai nieko prieš jas 
nesako — reiškia, kad ir-ten pinigus dir
ba.

Ką dėl arkliui—tu, Bobbi, nors ir la
bai plepus etfi —'gali užšičiauptj. Arkliai 
Franko aistra. Ar ne jis Kruopių vieške
ly dulkinosi savo pašauktais visoje pa
rapijoje eržilais,, ar ne. jis iš turgaus 
grįžtančius ūkininkaičius raitas lenkė.

' < '(Bus daugiau) /
' • S. ’ v

tokios iai-
i i r nesu-

Sekamą laišką gavo> A. Kiš- 
kiūnas, gyventojas Windsor, 
Conn.: 
Dėde!!!

Dėde, 
gavome
Ėjęs apie du menesius laiko.

Dėdule, mes visi labai džiau
giamės, kad Jūs visi kol kas 
dar sveiki ir gyvi. Siunčiame 
Jums visiems širdingiausių lin
kėjimų. Mes irgi gyvi, sveiki, 
gyvename ir dirbame tose pa
čiose vietose.

Pas mus, dėde, orai dabar 
vidutiniški, znei šilti nei taip 
šalti. Praeitą vasarą javai 
taipgi vidutiniškai užderėjo, 
kuriuos jau beveik iškūlėme. 
Pas mus dar po karo nėra 
taip visko užtektinai, tai dar 
kol kas reikalinga duoti prie
voles grūdais, : 
maisto produktais valstybei. O ! 
iš jų gauni kai ką nusipirkti, I 
taipgi valstybinėmis kainomis. '

Dėde, mūsų tėvas ir įnamy-j 
te gyvena? jau dabar tuojau| 

.metai bus, Lazdijuo.se pas Ša- 
| nę. o Teizuose gyvena broliu- 
; kas Jonas, kuris grįžo iš Rau- . 
I donosioš Armijos. Kiti broliai: ' 
I Henrikas gyvena šventežeryj, ' 
Juozukas gyvena Tauragės ■ 
apskrityje, dirba prokuratūro
je, o jauniausias brolis, Vitas 
dirba Lazdijuose banke. Aš 
dirbu “Dzūku žinių” laikraš-i 
čio redakcijoje. Darbas, kol 
kas, geras ir atlyginimas ne
blogas.

Dėde, Jūs klausėte, kokios 
mums darbo valandos (darbi
ninkams). Visoje Tarybų Sąr 
jungoje yra nustatyta į' dieną 
astuonios valandos darbo ir 
visiems lygiai, kur jis bedirb
tų ir ką bedirbtų. O atlygini-

taipgi gauna po 500 ir po dau
giau j mėnesį. Ir už tuos pini
gus galima pragyventi. Dabar
tiniu metu vis palengvėja, at
pinga rūbai ir panašiai. Mais
tas taipgi nėra taip brangu.

Jūs klausėte, po kiek Raud. 
Armijos kariai gauna atlygi
nimo. Tai ir nelygiai. Jie gau
na pagal savo pareigas, kur ir 
ką dirba. Pavyzdžiui, eilinis 
kareivis gauna nuo 10-50 rub
lių. Karininkas nuo 400-600 
rublių ir daugiau. Ir Jums, 
dėde,*aš negaliu teisingai pa
rašyti, 
gauna 
kiek 
gauna
mažiau.

nes* jie labai skirtingai 
ir negaliu aš sužinoti, 
kas gauna, nes vienas 
daugiau, o kitas gauna

Miesto ir kaimo darbinin
kai dar vis gauna maisto kor-

įpūsa^ ir kitais | te]es ąeil ma£ daug duoda apįe 
i 2 kg. cukraus, apie 1.5 sviesto, 
Į kruopų ir apie 50 kg. duonos 
' mėnesiui. Mėsos galima pirk
ti kiek nori be kortelių. Pas 

: mus gal jau būtų nebuvę kor
telių, bet kituose Tarybų Są
jungos kraštuose pereitą va
sarą buvo labai sausra, tai ja- 

! vai neužderėjo, todėl dar mū- 
Lsų vyriausybė rado išeitį pa- 
I likti duoną pas mus normuo
tą ir kad duoti kitiems, nuken
tėjusioms nuo sausros rajo
nams grūdų duonai.

Dėde, mūsų namus Teizuo- 
se sudegino banditai-lietuviš- 
kai vokiški nacionalistai. Aš 
manau, dėdė apie juos gerai 
žinote, nes laikraščiuose apie 
tai buvo daug kartų; rašoma. 
Tiems, žinoma, nepatiko, kad 
mes. visi išėjome dirbti Tary- j 
binei valdžiai. O teikiu valka- ■ 
tų banditų pas mus pirmiau į 
buvo, paliko karas-vokiečiai ■

mus gauna visi pagal darbą, j bjaurybių, žinote, dede, po to- 
Pavyzdžiui, 
įlinkas gali uždirbti 500-900 i lių lieka, bet jau gavo dauge- 
rūblių į menesį. Tarnautojai, i lis jų galą ir, aš manau, grei- 
kurie dirba raštinėse, gauna 
nuo 300-15,00 rublių atlygini
mo. Pavyzdžiui, aš dirbu- re
dakcijoje vyr., buhalterio pa
reigose, tai gaunu atlyginimo 
960 rublių mėnesiui. Broliai

paprastas darbi

•atriinifciinilįl^rnii

! kio karo, tai ir visokių šiukš

tu laiku pasibaigs jų dienos, i 
Dabar Teizuose pastatyti nau-' 
ji namai, kuriuosė gyvena Jo-! 
nas. Sodas taipgi ten nemažas, 
obuolių būna kas metai ir ge
rų. Javai taipgi užauga. Kulti

VILNIES
KALENDORIUS 1947 METAMS

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

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
Prirengė L. Jonikas

Išleido Dienraštis Vilnis
Kaina 50c.

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

Užsakymus prašome siųsti: / Z
Laisvės Administracija

427 Lorimer St., ' Brooklyn 6, N. Y.
MVA WVAAVA Mi

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

' Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas* Poplar 4110

'žemę ir išdalino, kurie r.etu- 
t’ėjo jos. Dabar visi dirba pa
tenkintai gerai, žinoma, gera, 
bet ne buožėms ir kitiems sme
toninė^ valdžios pakalikams. 
O gerai darbininkams. Pas 
mus metai po metų dar page
rės gyvenimas, dabar nėra kas 
norėti, nes po tokio karo, pa
galvojus, dar ir taip gerai, kad 
turime apsirengti ir pavalgyti. 
Dabar visas kraštas ruošiasi 
rinkimams į Lietuvos TSR vy
riausybę, rinkimai bus vasario 
9 dieną.

< Dėde, mes gavome ir ame
rikoniškų drabužių dovanų, 
kuriuos prisiuntė lietuviai, gy
venantieji Amerikoje, žinoma, 
ir Jūs. Gavome su mama po 
paltą, po suknelę, vyrams 
taipgi davė po paltą, kelnes 
ir kitokių drapanų. Džiaugė-

j pas mus dabar daugiausia ku
lia visi su mašinomis, nes ne 
brangiai kainuoja, tai neapsi
moka rankomis.

Pas mus, Lietuvoje, karas 
labai apgriovė miestus, kai
mus ir kitą. Tarybų valdžia 
tam atstatyti paskyrė vadi
namą penkmetinį planą. Da
bar visu smarkumu atsistato 
fabrikai, įmonės, valgyklos, 
krautuvės ir kiti, tik, žinoma, 
pirmiausiai stato tą‘, kas la
biausiai reikalinga. Ir mes 
manome, kad per kokį dešimtį 
metų mūšų kraštas atsistatys 
visą, kas sugriauta per ka*rą.

Pas mus dabar apsirengi
mas nėra brangus, tik maistas 
kol kas turi aukštą kainą.

Tėvai dabar gyvena 
mane nuo vasario mėnesio, 
tada labai smarkiai 
banditų gaujos, tai pasibijojo-1 mes, kad giminės neužmiršo ir 
me, kad neužmuštų tėvų, nes mūs, apdovanojo amerikoniš- 
jie nežiūrėdavo nieko, ar se-1 komis drapanomis.
nas, ar jaunas—mušdavo, kas , Dgde a- jums siunčiau Ia. 
pakliūdavo jiem po,ranka, bet, [,aj daug pakų laikraščių, iš 
dabar jau ramu pas mus. 
vas dabar valdiško darbo 
'dirba. Turime 
tai jis ją pasišeria, apsižiūri 
ir pasivaikšto, pasikalba su 
žmonėmis ir tegul dabar pa
silsi, nes visą'gyvenimą taip 
sunkiai dirbo. Mamutė taipgi 
išverda pusryčius, pietus, ap
sitvarko kambarį, nueina pas 
Birutę kai kada, jeigu ukva- 
tija pas vaikus, ir jos visas 
darbas. Kol kas sveika dar iJ 
gražiai atrodo. Mes, dėd.e, 
greitai Jums atsiųsime visos 
mūsų šeimos fotografijas 
minčiai.

Teizuose ‘ Kasiulevičius 
' kas jau negyvena, jis sėdi 
liejime Verkutoje (.Rusijoje), 
! nes jis prie vokiečių okupaci
jos dirbo špionu, jiems padė
davo, už tai dabar jis gavo 15 
metų kalėjimo. Jo vaikai visi 
jau ženoti, gyvena Teizuose. 
Lesevičius Pranas, Agarinių 
kaimo, gyvena gerai, tik jo 
vieną sūnų vokiečiai buvo pa- 

I ėmę į kariuomenę, tai dabar 
■ nežiųo, kur jis, ar gyvas ar ne.
Taip visi pažįstami gyvena po 
senovei.

Dabar 
jau nėra 
samdytų 
kitą darbo jėgą. Jiems atėmė

pas 
nes 

siautė

Dėde, aš jums siunčiau la- 
---------------iš

i kurių jūs,paskaitę galite žino- 
, ne‘ ti, koks pas mus gyvenimas ir 

xarvę mieste, ]<ajp jjs atrodo; žinoma, tiek

at-

Mi- 
ka-

pas mus, Lietuvoje, 
tokių buržų, kurie 
bernus, mergas ar

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5589.

RONKONKOMA
8634

laįške neprirašysi. Ir dabar 
siunčiu sykiu su laišku du pa- 
kietus laikraščiu.

Dėde, mes' siunčiame kuo 
geriausių linkėjimų Jums ir 
visiems mūsų giminėms, esan
tiems Amerikoje; linkime kuo 
geriausios laimės ir sveikatos 
jūsų gyvenime.

Sudie!
M. Inokaitytė su šeima. 

14/XII.46 m.
Lazd ijai.

Lietuviškas

TRAKTYRRJS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 .

TELEPHONE
STAGO 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

.Mylimiems Pašarvoti Dovanai 7

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Gr«en Star Bar and Grill,’’ nčs žino, kad visados bus patenkinti.'

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias £lus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Lazdijuo.se


e

Antradienis, Vasario 11, f047

Pas mus randasi A. F. L. uni
jos įdomus lokalas, num. 56. 
Šitas lokalas yra tuom įdomus, 
kad jame priklauso net keleto 
šakų darbininkai, kaip tai: bu- 
čeriąi, ką gyvulius moša, mėsos 
pjaustytojai ir pardavinėtojai, 
taipgi kenuotojai, kurie kenuo- 
ja daržoves ir kitokius dalykus, 
ir da nekurie farmų darbinin

kai! Kaip jų maišyti amatai, 
taip ir jų odos spalvos skirtin
gos — vieni balti, kiti juodi, 
kiti geltoni ir tt.

Lokalas 56 yra antras di
džiausias prie AFL unijos. Jis 
turi 5,200 narių, o pats didžiau
sias turi 5,500 narių.

Kiekvieną metą sausio mėne- 
'sį minėtas lokalas laiko metinį 
susirinkimą. Tada nariai suva
žiuoja specialiais busais iš viso 
N. zJ. šteito. šiemet tokis susi
rinkimas atsibuvo 26 d. sausio 
2-rą valandą po pietų. Atidarė 
susirinkimą lokalo prezidentas 
Leon B. Schachter. Rinkimų 
šiemet nebuvo, išskyrus vieną 
trustisą, per tai, buvo užtekti
nai laiko prakalbininkams. 
Tarp kitų kalbėtojų, buvo ir1 

‘AFL’Centro valdybos nariai 
Patrick Gorman ir Harry 
Poole.

Nors oras buvo labai prastas

Camden, N. J

-'i ?■ ■■ ■ Y4 r' Ai- '■» v ££ A '■ V a*’

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

parengi- 
Bekerię- 
parengi- 
Pauliną

HELP WANTED—FEM 
REIKALINGOS MOTERY

HELP WANTED—MALE ■ 
REIKALINGI VYRAI

Patyrusi mergina ar jauna moteriške atliki
mui abclno namų darbo. 2 suaugę ir 2 vaikai, 
Atskiras kambarys ir atskira maudynė. Turi 

nakvoti ant vietos. Aukšta alga.
MRS. MAYER, 2203 E. 29th St., B’KLYN. 
Važiuokite Brighton Line iki Avė. U Stoties, 
nuo čia Avė. U busu iki E. 28th Street.

(36)

naujų narių prisirašė 1,200, tu
ri 6 ofisus N. J. šteit(K

Franč Hartman, prezidentas 
Central Labor Union, pareiškė, 
kad Lokalas 56 yra progresy-
viškiausia unija visoj Ameri
koj.. ' Camdenietis.

MOULDERIAI
Prie Stalų, Mašinų, Roll-Over Maširtų, Side Floor 

Moulderiai ir Aslos Moulderiai.
FOUNDReS DARBININKAI

(Proga pakilti j moulderiavimą laiku 90 dienų.)
COREMAKERS r

7 A. M. IKI 3:30 P. M. SIETAI
GERA PRADINfc MOKESTIS. NUOLATINIS DARBAS.

KREIPKITĖS AR RAŠYKITE
PRODUCTO MACHINE CO.

990 HOUSATONIC AVE., BRIDGEPORT, CONN.
(35)

Philadelphia, Pa.
Lenino Mirties Paminėjimo 

Mitingas.

------- r1“---- --------
REIKIA SIUVĖJO

Dirbti prie vyriškų koutų. Turi būti galintys 
padaryti visį koutą.

SILVER PANTS CO.
1304—39th Street, BROOKLYN.

GKDNEY 5-3409.

Vasąricy 21 dieną vietos Ko
munistų Partijos organizacija 
ruošia masinį mitingą paminė
jimui Lenino r mirties. Paminėji
mas prasidės 8 vai. vakare ir 
įvyks “Met” salėje, kampas 
Broad ir ✓Poplar Streets.

Šiame susirinkime bus nepa
prastai turtinga programa. Da
lyvaus Radishev šokikų grupė, 
dainininkai Al Moss ir Laura 
Duncan. Taipogi bus dešimties 
kavalkų 'benas. ,

Susirinkime kalbės Jack Sta- 
chel, iš New Yorko, Komunistų 
Partijos-' švietimo department© 
direktorius, taipgi Henry Win
ston ir Phil Bart. Rep.

PRANEŠIMAI
t

WATERBURY, CONN. " 
LLD 28 kp. susirinkimas jvyks 

asario 12 d., 7:30 v. v., 103 Green
> St. Draugai, malonėkite dalyvauti, 

lijo visą dieną, bet narių susi- pasimokėkite duokles 
rinko apie 1,500. Prakalbos tę- ........ . .. ._ . . z, , , m Prisikėlusi Lietuva,sesi iki 6-tos valandos. Tada;bių laiškų iš centro,' 
prasidėjo bankietas, kuris ‘ tę-' ime aptarti reikalus. - 
sėsi iki *8-tai valandai. Po to 
prasidėjo koncertas ir tęsėsi 
iki 11-tai valandai. Jokios įžan
gos nebuvo.

Lokalas 56 pradėjo savo dar
buotę 1940 m. Pereitą metą

tus. Taipgi galėsite
už šiuos me- 
gauti knygą 

Gavome svar- 
iš kurių turė- 

F. Rast.
(35-36)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas jvyks 

trio 12 d., 8 v. v., LDP Kliube, 
Court St. Kviečiame narius dalyvau
ti, nes turėsime daug svarbių reika
lų aptarti. — Valdyba. (34-35)

va-
408

T1

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

231 Bedford Avenue

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

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, be r 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 2-kos Vitaminų i - 
6-šių mineralų. Užtenks\tik trijų tabletė

,lių į dieną. Naudinga yra^yartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, 
mo viso kūno audinių. 1 
$2.00, už 1000 $12.00.

/apmokame.
2. Balanced Brdnd Veg. Broth.. Jeigu 

atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji*- 
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių darže* 
vių j miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra del kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Lš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greive prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

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

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl 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. Rašto 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 J visus -kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas. * t \

WONpER LIVE FOUNDATION 
S164B—Metro Sta.. Dept C, Los Augeles 85, Calif.

•j ■ .....

ėl sustiprini 
Table telių 

Pašto išlaidas mes

Sekmadieni, vasario 2-rą d., 
po pietų, nusprendžiau pasi
važinėti po miestą. Bevažinė- 
dama sugalvojau nuvažiuoti 
pas Paukštaičius - Liaudans- 
kienę. žinodama tikrai, kad 
ten yra daug lietuvių, tai gal 
ką nau^o išgirsiu, kas dedai 
tarpe lietuvių. O antrą vertus, 
juk pas Paukštaičius - Liau- 
danskienę yra progresyvių lie-' 
tuvių centras.

Draugužiai, neapsirikau nu
važiavus. Radau jau pilną kie
mą vyrų ir leidukių. Man be
kalbant. tai su vienu, tai su 
antru, ogi girdžiu šaukia vi
sus į vidų, turėsime pradėti 
susirinkimą. Vaje, reikia eiti 
ir man pasiklausyti, ką mano 
idėjos draugai-draugės čia tu
rės. O tai LDS 54-tos kp. ir 
LLD 75-tos kp. susirinkimas.

Apie patį susirinkimą aš ne
rašysiu, nenoriu užbėgti kp. 
korespondentams už akių. Tik 
pažymėsiu, kad' sekantis kuo
pų susirinkimas turės 
daug skąitlingesnis 
nes po susirinkimui 
skaita “Lietuviškos 
Kelias
tuviškos knygos sukakties pro
ga. Tą paskaitą skaitys A. Ma
son. Manau, kad tai bus’vi
siems įdomu išgirsti.

Kp. susirinkime nutarta 
šaukti ii’ ne narius pasiklau
syti paskaitos. Kuris tik1 žin- 
geidauja lietuvių praeitimi, 
tas privalo atsilankyti ir su
sipažinti. žinau, kad kp. ko<- 
respondentas arba 
pranešu, kokią dieną 
rinkimas įvyks.

LDS 54-ta ir LLD

būti 
nariais, 
bus pa- 
Knygos

400 metų pirmos lie-

valdyba 
tas susi-

75-ta kp. 
jau skaitlingos nariais ir turi 
gana sugabių draugų ir drau
gių. - v

Turėjau garbės dalyvauti 
pokilyje. Sausio 22 d. Miami 
Lietuvių Piliečių Kliubas ture- 
jo savo antrą iš eilės balm-po- 
kilį. Tu svieteli, kiek- gerbia
mos publikos prisirinko, o aš 
niekuomet netikėjau, kad Mia- 
mėje jau tiek lietuvių gyvena. 
Graži, erdvinga salė buvo pil
nutėlė. Kiek galėjo būti iš vi
so, aš ant to ne ekspertka ir, 
negaliu pasakyti. Bet man la
bai linksma, kad jau tiek daug 
brolių ir sesių randasi čia, Mia-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus/| 
sudarau su ame-r 
rikoniškais. Rei-t; 
kalui esant irB 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai 
pogl atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

■ -m -t - r ' ' ■ ' ‘

REKORDAI 
“Visokių Rūšių”

Artificiales Gčlčs 
Pasveikinimų Korteles 

Dabar — Siiecialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI 
Vertes $5.00, Tik $1.50

Pas

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

. .... .o—į

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Špinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja/

L1. PIANO TUNING&
REPAIRING C0.

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

$3;* M. Bekerienė $1.25; V. 
Kaminskienė $1; K. Jozapai- 
tiėnė $1 vertės staltiesę; S. 
Maslauskas grybų gal už $1 

. Garnie- 
nepažy-

Ar vidutinis darbininkas dabar gali pirkti tiek, kiek 
pirko pirm panaikinimo OPA? šis CIO Economic Out
look braižinys pateikia faktišką atsakymą.

mėje, o daug iš jų ir jau aj)- 
sigyveno čia nuolatiniai ir jau 
tvirtai priaugo ir priprato prie 
šios apylinkės.

Per programą MLPK pirmi
ninkas ir to pokilio vedėjas 
pranešė, kad jau kliubo susi
rinkime yra išrinkta komisija 
feškdti apsipirkti nuosavą na
mą, kuris tarnautų kaipo lie
tuvių centras. Taip pat nutar
ta pardavinėti Šerus. Šeras 
$25. Linkiu kliubui laihiės ir 
gero pasisekimo sudalyti lie
tuvių centrą čia, Miamėje.

Buvo atvažiavę kelios lie
tuvės smetomfotos poniutės, 
tai jos labai bijosi bolševikų, 
net į aukščiau minėto kliubo 
parengimą bijojo važiuoti. 
Joms atrodė, kad patį kliubą 
bolševikai apnyko. Kadangi iš, 
rengėjų ir kt. kliubiečių joms 
buvo užtikrinta, kad parengi

ame joms nieko iš bolševikų pu
sės neatsitiks, tai vargais ne
galais apsiėmė dalyvauti. Po
niutės kur tik eina, tai joms 
rodosi visur bolševikas. Net ir 
kliubo parengime taip išgąs
tingomis akimis dairosi ir taip, 
atsargiai žengia, bijosi užsi- 
stot ant bolševiko, kad tas ne-r 
ištremtų į Sjbirą. Tai kaip tos 
poniutės bijosi bolševikų! Jos 
taip įgąsdintos rtarybininkų ir

smetonininkų.’ misionierių. Ma
tui, fašistams lyderiams labai 
gerai, kaip jie įgąsdina savę 
'ulinius ponus ir poniutes. 
Anie, kad juos paliuosuotų nuo 
bolševikiškos baimės, duoda 
lyderiams pinigus, ■ o lyderiai 
zylioja nuo Chicagos į Wash- 
ingtoną, iš ten į New Yorką 
ir vis “vaduodami” Lietuvą, ir 
kad paliuosuoti nuo tos fašis
tinės karštligės tuos ponus ir 
poniutes.

Kliubo parengime dalyviai 
sau liuosai, laisvai šoko, links
minosi prie geros muzikos, o 
per programą dar išgirdome 
svečią dainuojant. Padainavo 
Vincas Valukas iš Wilkes-Bar
re, Pa., kelias dainukes. Mu
mis gerai palinksmino. Taip 
pat* pianu paskambino jauna 
mergina, rodos, R. Daminaitė. 
Man patiko tas parengimas ir 
programa.

ar daugiau; taipgi N. 
nė irgi grybi£ kaina 
mėta . x

Darbininkai prieš 
mą ir parengime: M. 
nė, A. J. žemaičiai; 
me dirbo I. Luzinas; 
Bakšienė, ji dirbo J. K. Na- 
valinskienės vietoje, pastaroji 
sirgo. Pagelbėjo Adelė Tvari- 
jonienė ir H. žukienė.

Komitetas širdingai visiems 
dėkavoja už k o op er avimą, vi
siems dalyviams, darbininkas 
ir aukotojams.

Nutarta pasiųsti iš viso vei
kimo platų raportą į Laisvę. 
Įgalioti tatai padaryti I. Lu
zinas ir J. K. Navalinskienė.

Komiteto vardu,
Korespondente.

Gildą.

Raminančioji jo 
šiluma, palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionų tų, kurie 
prisickHuja Johnson’H NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šį piaster}, tai iyg nau
doti kaitinamoji! paduškaltę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktakų, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ge
liąs dienas.
• Johnson’s ^NUGAROS PLASTER! >S 
saugo nuo užsišald.vmo. Pastiprina 
raumenis) duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jį gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

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

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

■> s

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LPT Komitetas eina prie už
baigimo vajaus kaip aukų, 
taip drabužių rinkime. Komi
teto posėdis įvyko vasario 2 
d. Keturių organizacijų dele
gatėse! 01 cgatai dalyvavo. Tik 
LDSD delegatė H. ž. nepri- 
buvo. Komiteto pirminiu. J, 
Vaicekauskas atidarė posėdį ir 
tvarką vedė: Sckr. A. Tvarijo- 
nienė perskaitė protokolą, ku
ris priimtas. Ižd. L Luzinas 
raportayo, kad dar pasiuntė 
$35 į centrą Vilniaus Institu
tui. Tai jau bus $1,000 sukel
ta jjcrr šį komitetą. Pirmiau 
biCyo pasiųsta $965. Jo rapor
tas’* priimtas.

Komisija iš parengimo, įvy
kusio 24 d. gruodžio, kūčių va
karo, raportavo, kad liko gra
žaus pelno virš .minėtam tiks
lui. žmonių, tiesa,dalyvavo 
nedaug, mat, didžiuma vaka
rieniavo su savaisiais, namie, 
įplaukų buvo $57.60, išlaidų 
$24.39, pelno liko $43.61. Pas 
iždininką nuo pirmiau buvo 
$15.04. Viso pasidarė $58.65. 
Kaip pirma minėjau, iš tų pi
nigų pasiųsta centrai! $35, už 
čeverykų taisymą, drabužių 
persiuntimą ir už čekius, viso 
išlaidų susidarė $58.08. Ižde 
liko 57 centai. Delegatės-gatai 
pasiūlė korespondentei J. K. 
Navalinskienęi už štampas. Ji 
paaiškino, kad išlaidų už 
štampas yra virš $2 ir atsisa
kė priimti tuos 57 centus. Pa
dėkojo už gerą širdį daly
viams ir- įnešė paaukoti tą ma
žą sumą pinigų Marijos Mel- 
nikaitės Kliubui. Atstovai da
vei pataisymą, kad jie patys, 
dar, prisidės su auka ir mano 
vardu bus priduota virš mi
nėtam kliubui virš $4.
x Kas kuom prisidėjo prie kū
čių parengimo: Nemažą auką 
davė 1, M. Luzįnai —$6.65 gė
rimais; J. K. Vaicekauskai 
$5.10; A. J. K Navalinskai

PenH- T-'l .

Jeruzalė. — žydai terori
stai įsisteigė lizdą ir pieti
nėje Palestinoje.

/

(36)

Nauja Ligonine Veteranam
Washington. — Paskirta 

$22,400,456 pastatyti vete
ranams Fr. D. Roosevelto 
vardo ligoninę Peekskill 
miesto apylinkėje, N. Y. •

DETROITO ŽINIOS
Kas Naujo ALDLD 52 Kuopoj

Daugelis narių pastoviai už- 
klausdavo, ar 1946 met. drg. 
A. Bimbos knyga nėra prisiųs
ta? Turėdavau atsakyti, kad 
dar *ne.

Bei dabar galiu pranešti £ą 
gerą naujieną, kad jau knyga 
“Prisikėlusi Lietuva” prisiųs
ta ir sekančiame susirinkime, 
vasario 16 dieną, 10 vai. iš ry
to, ji bus suteikta visiems na
riams, kurie yra užsimokėję 
savo duokles už 1946 metus.

Iki šiolei drg. šolomskas 
prisiuntė tik tiek, kiek yra už
simokėjusių narių už 1946 
met. ir tie, kurie dėl visokių 
priežasčių, nepasistengė susi
mokėti savo duokles praeitais 
metais, o susimokės dabar už 
praeitus metus, turės palaukti 
kito siuntinio.

.Tikimasi, kad draugai ne
vilkins su užsimokėjimu duok-j 
lių šiais metais-iš pat pradžios ; 
metų, tokiu būdu užtikrinanti 
sau greitą gavimą knygų.

• Svarbu dar visiems nariams i 
dalyvauti šiame susirinkime i 
ne vien tik dėl atsiėmimo s(f-, 
niai laukiamos knygos, bet ir: 
dėl to, kad bus paimta apkal
bėjimui 400 metų jubiliejus Į

nuo pasirodymo pirmos spaus
dintos knygos lietuvių kalba. 
Mūsų LLD 52 k p., kaipo lite
ratūros draugijai, šis dalykai 
turi būti pirmutiniu ir plačiau
siu veikimu šiame momente.

Tai^ lygiai kyla klausimas 
ir mūsi> organizacijos suvažia
vimo užduotis, kurios negalė- 
jorhe atlaikyti laike karo pa
tvarkymų. Dabar, karui pa
sibaigus, yra mūsų kuo di
džiausia užduotis turėti suva
žiavimą šį pavasarį.

Pagal virš minėtus daly
kus, visi nariai liekasi paragi-1 
narni dalyvauti sekančiame 16 
dienos vasario susirinkime, 10 
vai. iš ryto, Draugijų Svetai
nėje, ^097 Porter St.

Visus užkviečiamo.
ALDLD 52 K p. Valdyba:

Organ. Z. Ramanauskas,
1 5839 Romeyn St., 

Tel. L.A. 4192.
Prot. rast. J. Gugas,

1606 Springwells St.,
Ižd. A. Gotauta,

2352 Honorah St., 
Tel. V. I. 18691,

Fin. rašt. J. Danta, 
7438 American^ 
Tel. T. E. 42698.
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

net dviejų fašistinių diktato
rių pensininku.

Grinius gi gali tuomi di
džiuotis. Jam pensiją mokėjo 
kruvinasis Smetona ir žmog
ėdra Hitleris!

Bet tas pats Grinius turi 
akis šiandien prieš, Amerikos 
lietuvius lošti nekaltą avinėlį. 
Jis praš> aukų Lietuvos atpir
kimui. Įsitėmykite: Grinius ne
prašė aukų atpirkimui Lietu
vos nuo Smetonos ir Hitlerio.

Dr. Grinius buvo okupantų 
valdžios pareigūnu. Tuo būdu 
jis ima atsakomybę už tos val
džios darbus. Jis jai dirbo, ją 
stiprino, padėjo jai pasilaiky
ti, apgaudinėti Lietuvos žmo
nes.

Ant jo sąžinės, kaip ant są
žinės visų Hitlerio pensininkų 
tuo būdu, šiandien guli ašaros 
ir vaitojimas pusės milijono 
Lietuvos žmonių, kuriuos oku
pantai ir lietuviški fašistai iš
skerdė.

Dr. Grinius nebuvo tik 
nis pilietis. Grinius buvo 
dininltas.

PHILADELPHIJOS 
AUDeJAM PAKELTA 
ALGA

Philadelphia. — CIO Au
dėjų Unija išgavo iš kompa
nijų algos pakėlimų darbi- 
n i n k a m s po pusaštunto 
iki 15 centų valandai. To
kius priedus gaus 2,200 dar
bininkų, kurie dirba ketu
riolikoje audyklų - verpyk- 
lų šioj apylinkėj.

Penn

I

■l

t

i

M
Philadelphia, Pa.

sylvanijos geležinkelio kom 
panija sutiko atlygint $95,' 
000 karo veteranui Salvato- 
rei p. Spezio už žaizdas. Jis 
žiauriai apdegė, kuomet su
iro traukinys, vūž«ęs mari- 
ninkus, jų tarpe ir Spezio. «

Washington.—šiemet jau 
1,400,000 žmonių gavo atgal 
65 milionus dolerių, kaip 
taksų permokėjimus 
1946 metus.

■

■
*

I
1

eili-
val-

Tokio. — Dauguma japo
nų tegauna tik apie trečdalį 
reikalingo maisto.

Prašau atsir

pranešti, bQs 
Okintienė, 
14. Mass.

PAJIEŠKOJIMA1
PAJ1ESKOJ1MAI

Petronė Okintienė, pajieško Pet
ro Motijošaičio. Girdėjau, kad gyve
na Chicago, III. Iš Lietuvos paeina 
nuo Užpia’unių kaimo. Rublelių 
vaisė., šakių apskr. T 
šaukti, arba kas žinote kur jis gy- 
vena, malonėkite 
dėkinga. Petronė 
Ames St, Brock ton

\ -'A
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NewYorto^<M^foZiiiioi
Lituanica Square Res- ^PRASIDĖJO VIEŠOS DISKUSIJOS FERO; 
tauranas Atdaras ir ; SAl£ PIKETUOJAMA 
sekmadieniais | 

Su sekančiu sekmadieniu T.i- į Neatidedami ant bent ke- 
tuanica Square restauranas ■ no geros valios, vartotoja’ iš- 
jau vėl bus atdaras sekmadie- i šaukė masinį pikietą prie Ci- 
niais. Karo metu, trūkstant i ty Hali vasario 10-tos rytą, 
darbininkų, sekmadieniais tas prasidedant subway foro 
restauranas būdavo uždarytas.

Lituanica Square restaura
nas yra atdaras ištisas 2 1 va
landas paroje ir nuo dabar bus 
atdaras visas 7 dienas savaitė
je. Kitais žodžiais, Lituanica 
Square )-estauranas visada at
daras, visada yra didelis naši- | užsiregistravusios d a 1 y v auti 
rinkimas įvairių valgių. i j oro svarstyme. Tarpe užsire-

------------------ ! glstravusių buvo ir abi darbi-
Albanėj įtektas bilius, kuris i rinkų ir liaudies partijoj — 

uždraustų juodąjį turgų vai-1 flarbiečių ir komunistų. Užsi- 
kais. Būtų nelegališka imti , registravę buvo ir vietinių 
pinigus 
auklėtojams vaikų.

Hali vasario
' prasidedant subway 
svarstymo viešajam posėdžiui 
—vienam iš daugelio, jeigu 
manoma teikti progh visų or
ganizacijų atstovams pasisa-

Dar praeitą savaitę, is anks- 
: to, šimtai organizacijų buvo

Ulmer Parke Dabar 
Kita Giesme

nelegališka imti ' registravę
rekomendavimą Į unijų centrai — CIO ir ĄFL, 

;taipgi daugelis nepriklausomų 
: unijų.
i Unijos, darbininkų partijos

ir daugybė kitų darbininkų 
organizacijų jau iš anksto yra 
pasisakiusios prieš kėlimj fė
ro ir taip kalbės jų atstovai 
viešuose posėdžiuose. Kalbės, 
jeigu turės progą. Jeigu vi
siems leis 
džirti turės 
ne dvi.

Artėjant
Amerikos _______ _
išleido ir paskleidė* 
lapelių 
tija stoja
Taipgi ragino New Yorko gy
ventojus, kurie nenori pakėli
mo fėro,. išeiti masiniai prie 
City Hali tO-tą, 11-tą ir 12- 
tą vasario.

Menama, kad svarstymas 
fėro užsitęs mažiausia tris die
nas.

pasireikšti, posė- 
testis ne dieną ir

fėro svarstymui,- 
Komunistu Partija 

250.000 
aiškinant, dėl ko par- 

prieš kėlimą fėro.

Fero Pakėlimas Atimty 
Iš Biedmmmenės 
Vaiku Piei'a

Kaip pakėlimas fėro atsi
lieptų į biednuomenės ir vi
dutinio gyventojo vaikus, aiš
kina Citizens Committee on 
Children of New York. Komi
tetas, greta kitko, sako

“Mes kovojame už nemoka
mus užkandžius mūsų mokyk
lose, kadangi mes žinojome, 
jog vaikai be to negautų pa
kankamai maisto. Nejaugi mes 
dabar norime nuo jų atimti 
pusryčių pinigus? Jeigu sub
way iskaščiai šeimai padvigu
bės, tas pridėčkas galima bus 
gauti tiktai iš pieno ir daržo
vių ištekliaus vaikams.”

Komitetas smerkia, kėlimą 
fėro kaipo , būsimą alkinimą 
biednuomenės vaiku.

Berniukai—Geriausi 
Virėjai

KAS LAIMES--VAŽ1U0T0J 
AR BANKIERIAI?

Belieka klausimas, ar

Pamenate, prieš apie desėt-' 
ką metų dainuodavome Ulmer ; 
Parke rengtuose Laisvės pik- į -------------
nikuose lietuviškai. Chorai I šiomis’ dienomis New Yorko 
dainuodavo apie viską — dar- mieste sprendžiamas klausi- 
bininkų reikalus, demokratiją, mas, kuris jokiu būdu nebus 
na ir apie mergužėles. Dabar i galima išspręsti taip, kad vi- 
ten iškirsta kelias, o šalike- siems patiktų. To niekas ir uo
liuose įsteigta laikinų vetera- sitiki.
nams Quonset namukų kolo-jjis bus išspręstas demokratiš- 
nija. šiomis dienomis ten gy-' kai, tai yra, ar bus išspręstas 
venančių veteranų rendaunin-! pagal didelės didžiumos žmo- 
kų taryba, kurioje vadovauja 1 nių pageidavimą.
veteranų žmonos, pareikalavo 
kūdikiams priežiūrų ir vyres
niems vaikams žaismaviečių, 
neleisti trafiko vienpusinėmis 
gatvėmis, vaikų apsaugai. 
Taipgi pareikalavo susiedijai 
skalbyklos ir geresnės gatvių 
priežiūros.

Aiškins
“Šalčri” Priežastį

•*

u

“ ‘Šaltis’ ir kaip jį natūra
liu būdu prašalinti” bus tema 
Sveikatos Kultūros Draugijos 
susirinkimo vedamosios kal
bos ir diskusijų šio antradie
nio vakarą, vasario 11-tą. Pra
džia 8 vai. .Kviečia narius ii 
ne narius.

Natūralistas J. W. Tamsona; 
duos tuo klausimu prelekcįją. 
Kadangi dabar yra “šalčių” 
sezonas, daugelis skundžiasi 
sergą “šalčiais,” tad bus Įdo
mu išgirsti, kaip natūralistai 
saugosi “šalčių.”

S. K. D. susirinkimas ir pa
mokos bus 111 So. 3-čios gat
vės, prie Howes St., Brookly
ne (Vakar klaidingai buvo pa
duota, kad So. 4-tos). Nepa
mirškite tos geros progos.

K. D.

Kas gi ta didžiuma?
Didžiumą sudaro 6,728.854 

subway ir kitomis linijomis 
važiuotojai arba kaip čia juos 
priimta vadinti — “straphang
ers.” Vardą važiuotojai gavo 

i nuo to, kad važiuojant persi- 
kimšusiuose vagonuose, ypa
tingai skubos valandomis, di
džiumai prisieina važiuoti ne 
sėdint, bet stovint ir siūbuo

siant prisilaikius už palubiuo
se kabančios rankenos.

O kas mažuma?
Bankieriai ir stambieji

judomo turto savininkai, taip-
ne-

DAINININKĖ NUSIŽUDŽIUSI
Harriet O”Rourke, 24 m., 

radijo dainininkė, rasta užsi-

Šv. Jurgio Draugijos 
Balius

Šį šeštadienį, vasario (Feb.) 
i 15 d., įvyksta Šv. Jurgio Drau- 
į gijos balius. Bus Grand Para
dise salėse, 318 Grand St.,

Dvi orkestrus gros šokiams. 
Įžanga tik 60c asmeniui, tak
sai įskaityta.

šv. Jurgio Draugijos baliai 
visada būna skaitlingi ir lind

imi, tad ir šis balius bus sma- 
; gus visiems. Ateikite ir pasi-

gi buvusios savininkės kompa
nijos.

Klausimas stovi — kelti Tė
ra, kurį sumokės biednuome- 
nė po mažiausia $30 daugiau 
per metus, ar mažiau duoti 
buvusiems linijų savininkams 
ir kelti taksus ant nejudomo

I turto, kad daugiau paliestų | linksminkite, 
bankierius ir stambiųjų real ; 

į estate savininkus. , I
Mažiukų namų savininkams, | 

; kuriems reikia važiuoti, šis ; 
į pakėlimas taksų atsieitų pi- į 
I giau už pakeltą fėrą.

Organizacijos buriasi prieš 
i kėlimą ir už kėlimą. Bankie- 
' rių ir jiems artimų organizaci- 
Ijos visos pašoko ant kojųh vi- 
i sos dalyvaus viešuose pose- 
i džiuose svarstyti fėrą. Liau- 
' dies organizacijos, bent veik- 
i liausies, irgi nesnaudžia. Iki 
praeito šeštadienio buvusios 
užsiregistravusios budžeto ta

pyboje 285 prieš kėlimą fėro,

VYRIŠKI TOPKOUTAJ 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos I‘o: 

$21.75, $28.75 ir $33.50 
Naujai įsisteigusi rūbų i.Šdirbyste 
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.

Kas ir Dėl Ko Nori Kelti Fėrą ir Kaip Tas 
Palies Mažy Namy Savininką? Kokie 

Tie Blogi Biliai Kongrese?

kito penktadienio va- 
vasario 21-mą, Ukrai- 
National Home, 218 
St., Brooklyne. »

Tiems ir kitiems visuome
niškos didžios svarbos klausi
mams aiškinti rengiamos pra
kalbos 
karą, 
nian 
< Irand

Bilius aiškins jums jau ži
nomi geri lietuviai kalbėtojai. 
Taipgi pavyko gauti kovos 
prieš kėlimą fėro čampioną,

\ -
dusinus gasu apartmente, 135 
W. 58th St. Spėjama, kad ji 
buvusi nusiminusi dėl negalė
jimo iškilti į pačias dainos į 
aukštumas. Jinai dalyvavusi ir 
Metropolitan radijo audicijo
se, bet į operą nepateko — ( 
vienoje operoje taip maža vie- ' 
tos. Nors ir geriausi būtų, vi- : 

d si negali sutilpti.

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai
Tinkamai Jums Patarnaus
TAXŲ AKOUNTANTAS

- Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksų ir veda biznių 
knygas.

Pas jį galite kreiptis penk
tadieniais nuo 7 vai. vakarais.

Šeštadi®niQ>’s ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną.

PETER V. ČACCHIONE

svečią kalbėtoją, gerbiamą 
New Yorko Miesto Tarybos 
narį — kaunsilmaną Peter V. 
Cacchione.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

* Tel.E Ver green 7-6868 
221 South 4th Street

Hali ir tęsis tol, kol visos su
interesuotos žymiausios pilie
čių organizacijos pasisakyt 
tuo klausimu. Cacchione kal
bės kaipo desėtkų tūkstančių 
brooklyniečių išrinktas į,mies
to tarybą ir kaipo desėtkų 
tūkstančių komunistų atsto
vas.

Brooklyniečiai lietuviai 
munistai džiaugiasi gavę 
žymų svečią ir ekspertą 
klausime kalbėti Lietuvių
munistų Kliu b o ruošiamame
masiniante mitinge? Kadangi, 
mitingas įvyks išvakarėse Wa
shington© gimtadienio, prieš 
šventę, tai visi turės progą čia 
dalyvauti, jį išgirsti.

Daugiau apie šį mitingą ma
tysite sekamose laidose.

ko
to k į 
fėro 
Ko-

So. Brooklyne Ivvks 
Šaunus Bukietas

Sekmadienį, vasario (Feb.) 
16-tą, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo (LDS) 50-ta kuo- 

! pa rengia puikų bankietą, 
■ American Labor Party salėje, 
j 4714 5th Avė. Bus muzika ir 
šokiai. Vakarienę duos 5-tą 
vai., c muzika nuo 6-tos va- 

! landos vakaro.

Cacchione yra vienas iš tri
jų Amerikos Komunistų Parti
jos paskirtų- ginti 5 ceijtų f ė? 
ra viso miesto gyventojų vie
šuose fėro klausimui svarstyti 
posėdžiuose. Tie posėdžiai 
prasidėjo šį pirmadienį, City

Bus geri valgiai ir tik už 
$1.60 asmeniui. Taksai įskai
tyti.

Williamsburgieciai bilietus 
galite gauti Laisvės raštinėje. 
Tuojau įsigykite bilietus 
lyvaukite vakarienėje.

ir da-

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

Mokytoju Delegacijos
Agota Smalenskienė, buvu-: Vyks Į Albany 

; šioji Obelienė, tapo sužeista į ----------
automobiliaus praeitą ketvir- j Visų didžiojo New Yorko 
tadienį. Nuvežta į Greenpoint j 800 mokyklų fakultetai išrin- 
ligoninę. ■ ko delegatus vykti į Albany

i reikalauti algų pakėlimo. Mo
kytojų atstovų sąskridis Al- 
ba)nėj įvyks vas. 12, Lincoln© 
..ieną.

Mokytojai reikalaus gub. 
sužeista I Dewey ir seimelio duoti pa

gal būsiąs stovų algos priedą po $1,050

Sužeista Y

Mergaitės sakosi daugiau 
pagelbstinčios namie prie vi
rimo valgių. Mergaičių dau
gelis, noromis ar nenoromis 
(daugiau nenoromis) ruošiasi 
visą amžių būti virėjomis. Jos 
skaitlingiausios ir virymo kla
sėse. Tačiau valgių gaminimo 
konteste, New Yorke, pirmą
sias dvi vietas nusinešė ber
niukai, tik trečia teko mergai-! 
tei. Sprendė laikraščių mais- i 
to skyrių redaktorės.

Nelaimė ištikus darbo per
traukoje, jai einant prie John
son Avė ir Lorimer St. Auto- į ’?•' 
mobiliui sudavus, ji pavirtus1 

i ant gruodo. Nuo sudavimo ar 
■virstant jai skaudžiai 
j šlaunis. Sakoma, 
trūkęs ar išniręs šlaunies kau-< 

Rep.

Konteste, suruoštame per 
Vaikų Globos Draugiją, reika
laujančiame pigiausia paruošti 
maistingiausį valgį,. Vito lulo 
išėjo pirmuoju, iš arti šimto 
dalyvių. Jo patiekalas, teikiąs 
582 kalorijas, kainavęs 24 ir 
pusę centų. Antruoju išėjo 
Vincent Decunto, trečia — 
Helen Zywics. Berniukai yra 
12 metui mergaitė 11-kos.

World Tourists, Inc.
(Įsteigia nuo 1927 m.) 

PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, se
nu drabužiu ir kitu daik
tu i
Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais 
. kaip ir visuomet

1. MES taip pat chemika

lais išrūkome drabužius 
ir gauname Svęikatos 
Tarybos liudijimą.

2. MES sumažinome savo

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
■ ANTANAS LEIMONAS,

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

, *

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) , 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

New 
loterijų

Yorke kalbama, 
pardavinėtojai

kad 
turi

metams, miesto mokytojams 
mokėti ne mažiau $2,700, pa
kelti algas pavaduojantiems 
mokytojams, dar neturintiems 
pastovios vietos. Ir visus prie-

mokėti nuo $950 iki $1,500 per i dus atmokėti ir už praeitą lai- 
mėnesį policijai už nekliudy-«no liepos 1-mos. !946 me- 
mą. i tų.

15 mety-BANKIETAS-- Jubile jus
RENGIA L. D. S. 50 KUOPA

Įvyks
SEKMADIENĮ, VASARIO 16 FEB

AMERIKOS DARBO PARTIJOS SALĖJ 
4714 — 5th Avė. So. Brooklyn, N. Y.

Užkandžiai
5 v. vak.

šokiai
fi v. vak.

Įžanga 50c. Taksai 10c. Valgis $1.00—Viso $1.60.

KELRODISr Važiuokite 4th Avė. linija iki 45th 
St. Eikite iki 5th Avė., tarp 47th ir 48th Sts. rasite 
tą numerį ir lipkite vienais trepais aukštyn. Vieta 
prieš Sunset Teatrą.

18 W. 23 St., N. Y.

Tel. Orchard 4-4660

riausiai jums patarnauti.

4. MES apdraudžiame siun-

lėšas.

3. MES turim Įrengimus ge-

tiniusi
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

WORLD TOURISTS, INC.

Peter Kapiskaa

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENA IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

28^ UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-0612

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN 

is . $24^®

$247s

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

* *
Tel. Evergreen 4-8008

CAMfilUDGE

MATWC1 
cr■■■■■■■■^

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173 (Arti Graliam Ave.) Atdara Vakarais.




