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Literatūros D ra ugi- 
kuopų skaičius pa- 
jas įstojo sekamos

LLD Garbės Kuopos. 
Kaip Moka Duokles? 
Veržiasi i Maskvą. 
Pamiršo Atomui Bombą. 
500,000 Bėglių į Darbą.

Lietuvių 
jos garbės 
daugėjo. J 
kuopos: 46 kp., Ottawa, se
kretorius M. Bielinis; 82 k p., 
Peoria, ,sekr. Frank Lucas; 87 
kp., Pittsburgh, sekr. If. Kai
rienė ir 97 kp., Plymouth, se- 
kret. R. Jarvis.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Mainieriu Sėdėjimo 
Streikas prieš 
Algų Kapojimą

Duoklių prisiuntė sekamai:’ 
11 kp., Worcester, sekr. S. Ja- i 
nulis už 21 narį; 19 kp., Chi
cago, sekr. J. Pateckas, už 
34 nar.; 54 kp., Elizabeth, se- 
kret. C. Andriunas — 17; 85 
kp., Haverhill, sekr. A. Rač
kauskienė — 18; 90 kp., 
Youngstown, sekr. P. Sodeikis 
10; 116 k p., Chicago, sekr. A. 
Matkaitis už 13 narių, jų ta r-i 
pe 2 nauji; 137 kp., Montre
al, sekr. L. Kisielius — 45; 
145 kp., Los Angeles, sekr. J. i 
M. Alvinas už 
tarpe. 6 nauji; 
troit, sekr. A. 
už 34 narius, jų

Į konferenciją Maskvoj ur
mu puolėsi važiuoti anglų ir 
amerikiečių diplomatai ir ko
respondentai. Mūsų Valstybės 
sekretorius Marshall paskelbė, 
kad jis su savimi pasiims net 
100 visokių patarėjų. Anglija 
norėjo siųsti net 135 diploma
tus.

Amerikos komercinė span- į Jp
da puolėsi siųsti 75 korespon- !

Gromyko Reikalauja Greitai Sunaikinti 
Aiom-Bombas ir Sustabdyt jų Dirbimą

Naikinama Darbo Unijų 
Sąjunga EcuadoreLansford, Pa. — 14 mai

nieriu pradėjo sėdėjimo 
streiką čionaitineje Lehigh 
anglies kasykloje, protes
tuodami, kad kompanija 
sauvališkai kapoja darbi
ninkams algas. Vienas su
sirgo, bet 13 laikosi kasyk
loje, 800 pėdų gelme j e.

Iš pritarimo streikieriam
I sėdėtojam mete darbą 1,200 
kitu mainieriu. O Panther 

65 nariu, j u Valley mainieriu komitetas 
188 kp., De-1 nutarė iššaukti iš darbo ir 
Varaneckienė į visus 6,000 angliakasių, 
tarpe 7 nauji, j Kompanija nukirto po $15 

iki $60 mainieriam riuo dvi
savaitines “pedes”. Strei
kieriam sėdėtojam nuleidžia 
maisto kiti mainieriai.

Quito, Ecuador. — Ecua- 
doro respublikėles seimas 
nutarė uždaryti ir išsklai
dyti Ecuadoriečių Darbo 
Unijų Sąjungą, turinčią 
daugiau kaip 100,000 narių 
ir priklausančią Lotynų 
Amerikos Darbininkų Kon
federacijai. Seimas padarė 
taip, kaip jam padiktavo re
akcinė valdžia.

Ameriką Pasiryžus Gaminti Sau 
Atom-Bombas, kol Kitose Šalyse 

Bus Pažabota Atominė Jėga

Chuliganai Išdaužė Kelias 
Newarko Mokyklas

Unijistai Atmaršavo 
1 Seimelį Gint 
Unijų Teises

Reikalauja Užgini
Komunistų Partiją

TEtfN. SEIMELIS UŽ
DRAUDĖ STREIKIERIAM 
NEDARBO PENSIJAS

Nashville, Tenn. — Vals
tijos seimelis priėmė pasiū
lymą, uždraudžiantį bedar- 
biškas . pensijas streikie- 
riams. Vienas priimto su
manymo posmas reikalauja 
baust unijas už streikus.

dentus. Tarybų Sąjunga, im
dama atydon namų stoką, pa
prašė Anglijos, kad ji apsiru- 
bežiuotų iki 100 diplomatų, 
kaip ir Amerika, o Amerikos 
korespondentų sutinka priim
ti tik 20. Jeigu tiek'bus anglų 
ir francūzų, tai jau susidarys 
net 60 korespondentų iš už
sienio.

Komercinė spauda dūksta, 
kad “permažai” įsileidžia. Bet 
ta spauda užtyli, kad Sovietų 
spaudos atstovų New Yorke 
laike Jungtinių Tautų seimo ir 
Keturių Didžiųjų užsienio mi
nistrų konferencijos buvo tik 
keli, o New Yorko spauda rė
kė, kad jie “užima mūsų na
mus,’’ kurių ir taip yra didelė 
stoka. Stoka gyvennamių yra 
ir Maskvoje.

Rio de Janeiro. — Val
džios prokuroras reikalauja 
uždraust Brazilijos Komu
nistų Partiją, kaip “prie-, 
šingą konstitucijai.” Pasku
tiniuose rinkimuose komu
nistai gavo milioną balsų. 
Sao Paulo valstijoj du ko
munistu kandidatai išrinkti' 
senatoriais, o vienas guber
natorium. Į sostinės Rio de 
Janeiro tarybą išrinkta ko
munistų daugiau, negu bet 
kurios kitos partijos žmo
nių.

INDIJOS AUDĖJŲ- 
VERPĖJŲ STREIKAS

Madras, Indija. — Su
streikavo 32,000 verpė jų- 
audėjų prieš 30 fabrikų 
Coimbatore mieste, Madra- 
so prezidentūroje.

Liepia Užsiregistruot 
Svetimšaliams Italijoj

Roma. — Italijos valdžia 
įsakė visiems svetimšaliams 
užsiregistruot pas italu po
liciją pirm kovo 31 d. Italų 
policininkai stabdo ameri
konų ir anglų automobilius, 
neturinčius itališkų leidimų.

Lake Success, . N. Y. — 
Andrius Gromyko, Sovietų 
atstovas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje, reikalavo 
sunaikint gatavas atomines 
bombas ir uždraust jų dir
bimą ir vartojimą. Tatai tu
ri būti padaryta per tris 
mėnesius po to, kai. įeis į 
galią tarptautinė sutartis, 
uždraudžianti atominių gin
klų naudojimą, sako Gro
myko. Tokį pasiūlymą Gro
myko davė,” kuomet Saugu
mo Taryba pradėjo svars
tyti Atominės Jėgos Komi
sijos raportą.

Sovietai jau pernai birže
lyje pateikė savo planą ato
miniam nusiginklavimui, 
kur siūlė atomines bombas 
sunaikinti ir uždrausti. Ta
da Atominė Jungt. Tautų 
Komisija padėjo sovietinį 
planą “ant lentynos.’”

Didžioji dauguma Atomi
nės Jėgos Komisijos narių 
yra amerikonai, anglai ir jų 
šalininkai; ir dabartinis tos 
komisijos raportas tikreny-

bėję yra amerikonų Baru
ch o planas atominei jėgai 
kontroliuoti pasaulyje.

Amerikinis Planas
Amerikos plano branduo

ly yra toks:
Amerika ; dar nenaikins 

atominiu savo bombų ir ne
sulaikys jų dirbimo. Ameri
konai taipgi slėps atominius 
sekretus per tam tikrą lai
ką, kol kituose kraštuose 
bus griežtai pažabota ato
minės jėgos gaminimas ir 
iki bus per tarjjtautines ih- 
spekcijas sužiūrėta ir su
kontroliuota visos atominių 
medžiagų kasyklos užsie
niuose. Atominė Komisija 
galės paprasta balsų daugu
ma skirti bausmes peržen
giančiam jos patvarkymus 
kraštui, ir tas kraštas ne
turės teisės atmesti — ve
tuoti tokias bausmes.,

Tik tuomet Amerika pra
dės mažu-pamažu rodyt ato- 
min. savo sekretus, kai bus 
pilniausiai suvaldyta atomi
nė jėga kitose šalyse.

Newark, N. J. — Nežinia 
kokie nenaudėliai naktį iš- 
beldė’200 langų keliose vie
šose mokyklose, įsiveržė vi
dun, sudaužė/baldus ir du
ris, išmėtė knygas ir rašo
muosius dalykus, išlaistė 
rašąlą ir moteriškais lūpų 
dažai išterliojo sienas. Po
licija ieško padaužų.

GRĘSIA VISŲ PALESTI
NOS ŽYDŲ KOVA 
PRIEŠ ANGLUS

London.— Anglija pasky
rė generolą McMillaną, kaip 
vyriausią savo kariuomenės 
komandierių prieš žydų te
roristus Palestinoj. Anglija 
bijo, kad ir visi kiti Pales
tinos žydai neįsitrauktų į 
kovą prieš anglus.

PLINTA INFLUENZA 
ARMIJOS STOVYKLOJE

Red Bank, N. J. — Armi
jos stovykloje susirgo influ
enza 150 kareivių. Dabar vi
si 6,000 karių čia tapo įčie- 
pyti apsaugai nuo “flu.”

Bendras Unijų Frontas 
Prieš Žalingus Rilius

NUŠOVĖ PERSISKYRU
SIĄ PAČIĄ IR PABĖGO.

Columbus, Ind. — Policija 
ieško elektros, kontrakto- 
riaus Davido Edmano, kuris 
nušovęs buvusią savo mote
rį ir pabėgęs.

Saugumo Taryba Įsteigė Atskirą Paprasto 
Nusiginklavimo Komisiją ir Uždraudė 
Jai Kištis į Atominį Nusiginklavimą

Sovietų Delegatas Sako, Toks Nusiginklavimo Reikalo 
Skaldymas Laužo Jungtinių Tautu Seimo Nutarimą

Antrą Sykį Marins Negrą 
Elektros Kėdėj

Washington. — Aukščiau
sias Teismas antru kartu 
patvirtino naują marinimą 
negrui jaunuoliui Williui 
Francisui Louisianos valsti
jos. Pirmą sykį nepavyko 
jis numarinti: blogai buvo 
sujungta elektra.

Kas dėl didelio diplomatų 
kiekio, tai dažnai jie patys 
paskui nesidžiaugia. Teherano 
konferencijoj Anglija turėjo 
apie 150 diplomatų ir patarė
jų, Rooseveltas apie 75, o Sta
linas tik Molotovą ir Vorošilo- 
vą. Ir tai vėliau ta spauda ra
šė, bfik “rusai juos apgavo.’’

Cleveland, Ohio. — Tapo 
sudarytas bendras CIO, 
Darbo Federacijos ir gele
žinkeliečių unijų komitetas, 
kad suvienytomis jėgomis 
atmuštų įneštus kongresui 
bilius prieš unijas.

Prez. Trumanas žada Ang
lies Pagalbą Anglijai

Washington.— Prez. Tru
manas žadėjo pasistengt 
kuo greičiausiai pasiųst an
glies šąlančiai Anglijai, o

Generolas Marshall, kuris 
eina Valstybės sekretoriaus 
pareigas, reikalauja verstino 
Amerikos jaunimo ėmimo į 
karinę tarnybą. Jis sako, kad 
armija, laivynas ir orlaivynas, 

• tai yra tikrai karinė jėga.
Kaip tada su atomine bom

ba? Kažin ar jis negaus už 
tai nuo atominės bombos po
litikierių?

SUIMTA 86 JANKIAI ’ 
IR 100 JŲ MERGŲ 
VOKIETIJOJ

Herbertas Hooveris atlė
kė i Roma.

NUSMERKTI 4 JAPONAI

Nashville, Tenn.-JPusantro 
tūkstančio unijinių darbi
ninkų, baltieji ir negrai, at- / 
maršavo į Tennessee valsti 
jos seimelį ir pareikalavo 
atmesti įneštąjį sumany
mą prieš darbo unijas. Tas 
sumanymas siūlo uždraust 
pilną unijos pripažinimą ’J| 
bet kur valstijoje. Darbo 
Federacijos, CIO ir geležin
keliečių Brolijų unijistai sy
kiu gatvėmis atmaršavo į 
seimelio rūmą. Darbo Fede
racijos Spaustuvių, Darbi
ninkų Unijos narys Rober
tas A. Tillmanas pasakė 
pirmutinę kalbą, raginančią 
atmesti pasimojimą prieš / W 
darbo unijas.

Audros Sulaiko 100 
Laivų su Anglim 
Šalantiem Anglam

London. — Daugiau kaip 
100 laivų su 250,000 tonų 
anglies bandė ją gabenti, 
kur labiausiai anglies rei- 
kia šąlantiems anglams. Bet ' y 
viesuliškai smarkios audros 
trukdo tų laivų plaukimą. 
Be to, laivai storai apšalę ; 
ledais. Dėl šalčių ir anglies - , : 
stokos negali veikti bent 
ketvirtadalis visų Anglijos 
fabrikų. Šimtai tūkstančių 
darbininkų reikalauja ne- v... 
darbo pensijų.
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Tankai Netinka Karui 
Alaskos Šalčiuose

LĖKTUVUI SUSPROGUS, 
ŽUVĘ SEPTYNI

Macon, Ga. — Susprogo 
armijos lėktuvas. Menama, 
kad su juom žuvo 6 Ameri
kos kareiviai ir vienas civi
lis inspektorius.

Lake Success, N. Y. — 
Ketvirtadienį Jungtim Tau
tų Saugumo Taryba 10 bal
sų prieš 0 nutarė įsteigti 
paprastojo Nusiginklavimo 
Komisiją. Sovietų delegatas 
Andrius Gromyko susilaikė 
nuo balsavimo. Amerikos 
atstovas W. R . Austin as 
džiaugėsi ir dėkojo Gromy- 
kui, kad jis neatmetė (ne
vetavo) tos naujos, susiau
rintos nusiginklavimo ko
misijos.

Diena pirmiau Saugumo 
Taryba 9 balsais prieš 0 nu
sprendė palaikyti atskirą 
atominę komisiją, nepri
klausomą nuo kitokio nusi
ginklavimo komisijos. So
vietų ir Lenkijos atstovai 
susilaikė nuo balsavimo. Jie 
siūlė sudaryti tik vieną

bendrą nusiginklavimo ko, 
misiją, taikomą sykiu ir a- 
tominiams ir kitiems gink
lams, kaip kad nutarė Jung. 
Tautu seimas, v

Laimėjo amerikinis pasiū
lymas, kad atominės Jėgos 
Komisija (amerikonų va
dovaujama) spręstų atomi
nių ir visų kitų naujovinių, 
urminio žudymo ginklų 
klausimus. Taigi Paprasto
jo Nusiginklavimo Komisi
jai palikta tiktai senesni, 
menkesni ginklai ir armijų 
apribojimas.

Gromyko kritikavo dviejų 
atskirų, savistovių, komisijų 
skyrimą. Jisai sakė, “tos dvi 
komisijos prieštaraus viena 
kitai ir trukdys nusiginkla
vimą.”

4-

Washington. — Buvęs 
Amerikos iždo sekretorius 
Henry Morgenthau sutinka 
parodyt valdžiai savo “die
nyną”, daugiau kaip 900 to
mų dokumentų iš jo tarny
bos laiko.

Washington. — Kariniai 
amerikonų manevrai Alas- 
koje parodė, jog tankai ne
tinka kovai te n altiniuose 
šalčiuose, sniegynuose ir le
dynuose. Kaį kurie metali
niai įrengimai sutrupėjo 
nuo šalčiu. 4 ’

TRUMANAS REMIA 
LILIENTHALĮ

A
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London. — Del anglies 
stokos taip trūksta Anglijai 
elektros, kad gatves naktį 
aptemusios, kaip karo metu.

Munich, Vokietija. —Per 
ablavą prieš juodosios rin
kos biznierius, amerikonų 
kariniai policininkai ir vo
kiečių policija suėmė 86 
jankius ir 100 jų vokiškų 
mergų. Daugelis jų užklup
ta sykiu lovose. Suimta ir 
100 vokiečių vyrų. x

Tokio. — Talkininkai nu- 
smerkė 3 japonų karius pa
karti ir 1 sušaudyti 
kriminalistus, kurie 
suimtus talkininkų 
vius ir lakūnus.

kaipo 
žudė 

karei-

ORAS. — Būsią nešalta.

White Plains, N. Y.—Nu
sižudė buvęs karinio laivyno 
oficierius, inžinierius Wil
liam Boll, 53 metų amžiaus.

* Europoje didele stoka dar
bininkų, nes reikia keliai, 
miestai, fabrikai atstatyti. An
glija ‘ sugudravojo, jos politi
kos palaikytojai kurstė bėg- 

'lius Vokietijoj, kad jie negrįž
tų į savo šalis, 4

Dabar , Anglija rengiasi 
500,000 tų bėglių parsigaben
ti ir statyti prie darbo. Mat, 
iš Anglijos, išvyksta 500,000 
vokiečių karo belaisvių. Ang
lijos valdonai sako, kad jeigu 
Jie negautų tų 500,000 bėglių, 
tai Anglijai būtų tikra pražū
tis. Dabar bus aišku, kodėl 
britai taip užsispyrusiai prieš
taravo grąžinimui tų 'žmonių 
į ją tėvynę.

(Tąsa 5-tam puslp.)

RE N Dįl PAKĖLIMAS GRĖSTŲ 
STREIKAIS, SAKO GREEN

FRANCIJA IR SKANDINAVIJA TAIP PAT GAMI
NASI ATOM-ROMBR MEDŽIAGAS, SAKO BUVĘS 

JUNGT. VALSTIJŲ VICE PREZIDENTAS

Peiping, Chinija. — Neži
nia kas nušovė čia vieną 
Amerikos marininką.

Denver, Colo. — Sudužo 
prekinis lėktuvas ir užsimu
šė jo lakūnas.

Washington. — Praneša
ma, jog prez. Trumanas 
rems Davidą Ę. Lilienthalį 
kaip savo siūlomą Jungtinių 
Valstijų Atominės Jėgos 
Komisijos pirmininką. Re
publikonai ir tūli dešinieji 
demokratai priešinasi Li-
lienthaliui; jie pasakoja, 1 
būk jis “palankus komunis
tams.”

A'

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green įspė
jo kongresą, kad jeigu bū
tų pakeltos gyvenamųjų na
mų rendos 10 iki 15 nuošim
čių, kaip republikonai rei
kalauja, dėl to galėtų kilti 
nauji streikai. Rendų pakė
limas taip pat reikštų, kad 
darbininkas turėtų suma-

žint įvairių reikmenų pirki
mą; tatai puldytų biznį ir 
artintų nedarbo krizį, sako 
Greenas savo laiške senato 
komisijai, svarstančiai ren
dų klausimą.

Greeųas kartu primena, 
kad savininkai tarp 1939 iki 
1946 m. gavo 27 iki 42 nuo
šimčių daugiau pajamų, ne
gu pirma.

New York.—Buvęs Jung. 
Valstijų vice - prezidentas 
Henry Wallace rašo savo 
redaguojamame ž u r n a le 
New Republic, kąd Ameri
kos valdžia klysta manyda
ma, būk ji tik viena turi a- 
tominės bombos sekretus.

Wallace praneša, kad 
Franci j a statosi krošnį 
(pile), kur gamins pluto
niumą, smarkiąją, sprogsta
mųjų atominę, /medžiagą. 
Dar šiemet Skandipavijos

kraštai turės bent vieną 
krosnį atominei jėgai 
minti, sako Wallace.

Jis taipgi primena, 
Anglija statosi fabriką ato
minėms bomboms dirbti, o 
Kanadoj jau 3,000 žmonių 
gamina plutoniumą atom- 
bomboms.

“Aš negaliu net įsivaiz- 
dubt,

ga-

kad

,— sako Wallace,—koks 
peršigandimas kiltų Ameri
koj, jeigu ateitų žinia, kad 
Rusija dirbasi plutoniumą.”

AMERIKA REMIA ATOMŲ 
BANDYMUS AUSTRIJOJ

Londofi. — Sovietų ir 
Franci jos atstovai keturių 
didžiųjų talkininkų užsieni
nių ministrų pavaduotojų 
konferencijoj siūlė įrašyt 
busimojoj taikos sutartyje 
su Austrija, kad uždrausta 
Austrijai daryti. atominius 
bandymus ir perinti karines 
ligų bakterijas. ^Amerikos 
atstovas generolas Mark W.

ft.

Clarkas ir Anglijos delega
tas reikalavo leisti Austri
jai tokius bandymus, nes 
tai, girdi, galį būti reikalin
ga austrų mokslui ir ūkiui.

Amerikos ir Anglijos at
stovai taipgi priešinosi So- | 
vietų reikalavimui uždraust 
Austrijai propagandą už vi
sų vokiečių vienybę, o prieš 
Jungtines Tautas.
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Jų ‘'Nepriklausomos Lietuvos” Minėjimas Yra 
Kaizerinio Padaro Minėjimas

Net pikta darosi, kaip lietuvių tautos priešai bando 
persistatyti jos “draugais.” Amerikoj tarybininkai ir 
smetonininkai, kurie neva dedasi Lietuvos “draugais”, 
tikrumoj yra didžiausi jos priešai. Net ir pačiam velniui 
jie parduotų Lietuvą, bile tik neleisti laisvai lietuvių tau
tai gyvuoti be ponų ir \kapitalistų.

Minėjimas 16 d. vasario Lietuvos “nepriklausomy
bės” yra minėjimas vokiečių imperialistų—kaizerio—pa
daro. Kaip antrame pasauliniame kare Hitleris tvėrė 
“nepriklausomas” valstybes, idant jų pagalba pavergti 
pasaulį, taip pirmame pasauliniame kare darė kaizeris ir 
jo šaika.

Jau 1917 m. kaizeriui ir jo generolams paaiškėjo, kad 
Vokietija karą pralaimėjo, ypatingai .po to, kaip 6 d. 
balandžio, 1917 metais Jungtinės Valstijos paskelbė kai
zerinei Vokietijai karą. Ir ką po to kaizeris, jo generalis 
štabas darė, darė Vokietijos karo laimėjimui ir Amerikos 
karo pralaimėjimui!

Kad sudrūtinti savo jėgas, Vokietijos imperialistai 
skelbėsi, jog jie suteikia “nepriklausomybę” Lietuvai, 
Lenkijai, Ukrainai, Airijai ir kitoms šalims. Kam kaize
ris tai darė? Tam, kad patraukti tų tautų žmones į savo 
pusę, tai yra, prieš Jungt. Valstijas ir kitus talkininkus. 
Kaizeris ir jo generolai galvojo: kad, jeigu jiems pavyks 
karas laimėti, tai jie tas “nepriklausomas” valstybes pa
darys tokiomis “nepriklausomomis” valstybėmis, kaip tais 
laikais buvo Bavarija, Saksonija ir kitos vokiškos vals
tybės.

Todėl, kaizerio ministrai leido ir Lietuvoj pro-germa- 
nams — Smetonai ir jo šalininkams įsteigti Tarybą ir 
kalbėti apie “nepriklausomą Lietuvą.”

Ta Siųetonos kaizerinė taryba dar gruodžio 11 d., 
1917 metais padarė nutarimą apie steigimą “nepriklau
somos” Lietuvos, o .tikrumoj apie jos visiems amžiams 
pardavimą vokiečiams. Tame nutarime tarpe kitko 
buvo pasakyta: " •

“Taryba prašo Vokietijos imperijos pagalbos ir glo
bos. Turėdama galvoje gyvybinius Lietuvos interesus, 
kurie reikalauja nustatyti ilgalaikius ir glaudžius santy
kius su Vokietijos impėrija, Taryba pasisako už amži
ną ir tvirtą Lietuvos valstybės sąjungą su Vokietijos im
periją, sąjungą, kuri principialiai turi būti realizuota 
sudarant karinę bei ekonominę konvenciją ir muitų bei 
monetarinę uniją?”

Štai, kaip Smetona ir jo Taryba amžinai rišo Lietuvą* 
prie kaizerinės Vokietijos, siūlė sudaryt amžiną “uniją”, 
kaip muitų, pinigų, ekonomijos ir kariniais klausimais, 
kas reiškė, kad jungės į kaizerio karinę mašiną karui 
prieš, Ameriką ir kitas talkininkų valstybes.

Bet išdavikiškas Smetonos ir jo Tarybos nutarimas 
sukėlė baisų-pasipiktinimą Lietuvos žmonių, kuriuos nio
kojo vokiečiai. Kad žmones apgaut, tai smetoninė Taryba 
vasario 16, 1918 metais, paskelbė “Lietuvos nepriklauso
mybę”, jau neminėdama apie amžiną Lietuvos jungimą su 
Vokietija. Lietuva gi buvo okupuota kaizerinės armijos. 
Kaizerio kancleris Hertlingas vasario 21 d. užklausė sme
toninės Tarybos: ar tas paskelbimas iš 16 d. vasario yra 
atsisakymas nuo rezoliucijos, kuri 11 d. gruodžio, 1917 
metais buvo priimta, pagal kurią Lietuvą visiems am
žiams prijungė prie Vokietijos? Smetona ir jo Taryba 
vasario 28 d., 1918 metais, atsakydama į kaizerio kanc
lerio užklausimą, sakė:

“1917 metų, gruodžio 11 d. Tarybos nutarimas, kaip 
bazė būsimiemsiems santykiams tarpe Lietuvos ir Vo
kietijos, nėra panaikintas jokiu kitu nutarimu ir veikla.”

Reiškia, Lietuva pasilieka prijungta prie Vokietijos, 
kad menamoji “nepriklausomybė” paskelbta 16 vasario 
•yra tik blofas, kad žmones apgauti, kad jie jiesipriešin- 
tų Lietuvos pardavimui Vokietijai.

Jau Išplaukė Ą-tas Siuntinys.
BUENOS AIRES. — Kuo

met buvo pradėtas ruošti šis 
paskutinis siuntinys į Lietuvą 
ir jau buvo pranešta A.L.K.T. 
Remti, kad paruošta keletas dė
žių, nepraeidavo nei dienos, kad 
neatsilankytų keletas mūsų tau
tiečių įdomaudamiesi ar grei
tai šį siuntinį galėsime išsiųsti 
Lietuvon. Beveik kiekviename 
aktyvesnių draugų ir draugių 
pasikalbėjime buvo keliamas šis 
klausimas: Ar greitai galėsime 
išsiųsti? Iš tolimesnių vietų lie
tuviais apgyventų, buvo siunčia
mi laiškai “Vienybės” redakci- 
jon su paklausimu;'kodėl nie
ko nerašoma laikraštyje, kada 
išeis siuntinys. Bet, neturėda
mi tikrų žinių, kada galėsime 
išsiųsti, tuo klausimu turėjome 
tylėti ir laukti įsakymo.

Galų gale, taip laukta žinia 
atėjo. Gruodžio 19 dieną A. L. 
K. Tėvynei Remti gavo įsaky
mą, kad paruoštosios dėžės bū
tų pristatytos į uostą gruodžio 
20 diedą, 8 vai. ryto, kurios bus 
sukrautos į Tarybų Sąjungos 
laivą “Baku.” ši žinia buvo 
gauta su didžiausiu džiaugsmu. 
Nežiūrint to, kad šio darbo 
priešakyje stovintieji draugai 
turėjo daug rūpesčio, nes laiko 
buvo duota mažai ir paruošto
sios dėžės buvo sukrautos ne 
vienoje vietoje (dėl neturėjimo 
savo patalpų dėžė& buvo sudėtos 
»pas aktyvesnius draugus ir ke
liose vietose). Taip, kad darbas 
buvo nelengvas surinkti jas, 
surasti sunkvežimius ir prista
tyti laiku į vietą. Bet, nežiū
rint to, visi sunkumai buvo nu
galėti ir už pusės valandos po 
gavimo žinios, jau apie dešimts 
draugų savanorių pasisiūlė, kad 
jie praves visą darbą atatinka
moje formoje.

Lygiai nustatytą valandą 
sunkvežimiš su 24 dėžėmis jau 
buvo uoste, priešais stovintį 
Tarybų Sąjungos laivą “Baku,” 
už Valandėlės dėžeš: viena po ki
tos pradėjo* kelti į laivą. Laivo 
įgulos vyriausybė suteikė gali
mybes mūsų tautiečiams užeiti 
ant laivo, kur priėmė labai 
draugiškai, sveikindami ir šne
kučiuodami visokiais klausi
mais. Vaikščiojant po laivą 
“Baku” jauti neišpasakytą 
džiaugsmą, jausdami po savo 
kojom tą dalelę Tarybų Sąjun
gos žemės, ant kurios stovėjo ir 

‘kuri dar už kelių savaičių pa
sieks gimtąjį kraštą, tuo pačiu 
laiku ir mūsų dovana būs pa
siųsta į Vilnių ir Kauną mūsų 
broliams ir sesėms, ši dovana 
duos galimybės mūsų artimie
siems prisiminti apie mus, kad 
mes nors ir toli nuo jų gyvena- 

. me, bet nepamirštame ir pade
dame jiems sulig išgalės. Ji už
čiaupė burną tiems mūsų tau
tos išgamoms, kurie rėk,ė visa 
gerkle, kad renkamos aukos ne
pasieks Lietuvos ir jomis pasi
naudos tie, kurie renka. . Ji pa
skatins tuos mūsų tautiečius 
prisidėti prie šio humanitariš

Taigi, minėjimas “nepriklausomybės” nuo 16 d. va- 
\ sario, 1918 metų, yra minėjimas tos bjaurios pro-ger- 
' manų išdavystės, kurią jie siekė atlikti, kad įkinkyti Lie

tuvos žmones karan prieš Ameriką ir kitus kaizerinės 
Vokietijos priešus. Kaip matome, jie siekė prijungti Lie
tuvą prie Vokietijos, kad lietuvių tauta būtų išnaikinta, 
kaip ji buvo vokiečių išnaikinta Mažojoj Lietuvoj.

Reiškia, aktas kuris buyo atliktas smetoninės Tary
bos 16 d. vasario, yra ne džiaugsmo, ne lietuvių tautos 
ateities gerovės reikalams, bet tam, kad lietuvių tautą 
išnaikinus!

Ir tie amerikiečiai, kurie, ar tai iš neapykantos prieš 
tarybinę tvarką, ar per savo bukumą, pasiduoda ant pro- 
germanų'meškerės ir dedasi prie minėjimo Lietuvos “ne
priklausomybės” vasaricn 16 d., prisideda prie minėji
mo kaizerinio padaro, kaizerio sąmokslo įtraukimui ka- 
ran prieš Amerikos žmones Lietuvos gyventojų.

SPECUlASn 
BUgSUOGRA 
’ jmaruai-

■ Šie Rumunijos juodojo turgaus šinlcoriai tapo nu
bausti gatves valyti. O kad žmones kartais nepaskaity
tų juos padoriais tos srities'darbininkais, jiems paduo
ta ir iškaba, kuri inforipuoja žmones. Ot, bliautų jie, 
kad Rumunijoje bloga, kad jų šalis “rhiidona,” jeigu
jiems pavyktų atbėgti į Ameriką. - - . t

IŠ ARGENTINOS Kas Ką Rašo ir Sako
ko darbo, kuriėvdar iki šiol svy
ravo ir tikėjo visiems leidžia- 
4niems šmeižtams. Ji duos gali
mybės, kaip greičiau užbaigti 
nustatytą A. L. K-jos Tėvynei 
Remti planą, sudaryti 50,000 
pesų vertės siuntinį, kurio da
lis, 24 dėžės už 83,000 pesų, jau 
išvežtos ir greitoje ateityje bus 
Lietuvoje. ‘ “V.”

Gigantiškas Piknikas
Argentinos ’Komunistų Parti

jos 29 metų sukakties paminė
jimui, sausio 5 dieną buvo su
ruoštas piknikas estancijoje 
“Las Moras.” Piknike dalyvavo 
apie 60 tūkstančių žmonių.

šioje istorinėje partijos su
kaktyje įrodyta Argentinos 
darbininkų klasės organizuotu
mas, simpatija ir meilė darbo 
klasės reikalų gynėjai ir jų ko
vų vairui Komunistų Partijai, 
šis gigantiškas piknikas bus at
žymėtas istorijoje, kaipo svar
bus įvykis politiniu ir organiza- 
tyviniu atžvilgiu.

Pikniko organizatorių numa
tymas sukviesti apie 50,000 
žmonių buvo perviršytas, nes 
parduotų įžangų pirmieji skait
menys pasiekė 56,000 ir turint 
omenyje, kad jos visos dar ne
surinktos, pilnai galima spręs
ti, kad dalyvių skaičius pasieks 
iki 60,000.

šio pikniko didumą galima 
spręsti iš mobilizuotų transpor
to jėgų nuvežimui svečių. Buvo 
suorganizuota 1,100 sunkveži
mių; 100 lengvų autų; ir astuo
ni specialūs traukiniai. Tos vi
sos transporto jėgos pasirodė 
permažos, kad patenkinti parei
kalavimus važiuojančios publi
kos. Taip pat pasirodė mažos 
ir siauros plačiosios avenidos 
estancijos “Las Moras.”

Argentinos liaudis turi daug 
ir svarbių jubiliejinių džiaugs
mo išreiškimo įvykių, bet ly
gius šiam piknikui sunku sura
sti. Didžiųjų eukaliptų ir pinų 
pavėsyje linksminosi susirinku
sioji publika? val^'e, dainavo, 
šoko, žaidė, maudėsi ramiajam 
ežero vandenyje ir juokavo tar
pusavy, tartum būtų ši 60 tūks
tantinė minia vienos ‘ šeimos 
vaikai. Tai komunistai ir jų 
draugai taip sutartinai ir drau
giškai moka gyventi. Jie vieno
dai yra pasiryžę juokavimams 
ir pasilinksminimams taip pat, 
kaip darbui ir kovoms. Į vyku
sis piknikas ’ tai greitoji kino 
filmą su 60,000 artistų, muzikų, 
su daug judėjimo ir džiaugsmo.

Tai tokia trumpa apžvalga 
didžiulio Komunistų Partijos 

'pikniko, ^suruošto jos 29 metų 
minėjimo proga. Tai graridio- 
zinis vaizdas komunistų orga
nizuotumo ir jų geležinės valios 
stiprumo. Tai įrodymas, kokį 
didelį pritarimą ir simpatiją 
turi partija savo draugų ir sim- 
patizantų tarpe, tai ženklas, 
kaip ją myli ir pritaria darbi
ninkija ir populiarių masių 
sluoksniai. ’ “V.”

PIRMIEJI TARYBŲ 
LIETUVOS PRAMONĖS 
PASISEKIMAI

Tarybų Lietuva’jau įžen
gė į antruosius penkių me
tų plano metus. Pirmieji, 
1946 metai, suprantama, 
buvo sunkūs, tačiau jie ap
sivainikavo gražiais laimė
jimais. Apie tai rašo Vil
niaus dienraštis “Tiesa”. 
Laikraštis nurodo džiugi
nančius pirmųjų metų pasi
sekimus. Sako “Tiesa”:

Baigiasi .pirmojo Tarybų 
Lietuvai stalininio penkme
čio pirmieji metai. Šiais me
tais iškovotos atkaklioje ko
voje ir atsidavusiu darbu 
pirmosios gamybinės per
galės atstatant ir toliau vy
stant mūsų liaudies ūkį.

Spaudoje pasirodė trum
pos žinutės:

— Stalino Konstitucijos 
dešimtmečio išvakarėse Vil
niaus pramonė įvykdė savo 
metinį planą.

— Kauno pramonė gruo
džio 18 dieną viršijo metinį 
planą 3,5%.

Kasdien vis nauji prane
šimai, nauji įmonių sąrašai, 
kalbantieji apie sėkmingą 
pirmųjų penkmečio metų 
užbaigimą. Apytikriais duo
menimis respublikos pramo
nė išleido šiemet gaminių a- 
pie 90 milijonų rublių su
mai (nekintamomis 1926- 
1927 metų kainomis) dau
giau negu 1945 metais.

Apie ką kalba šie prane
šimai, sąrašai, skaičiai? Jie 
kalba apie tai, kad penkme
čio skaičiai tampa tikrove, 
kad gausėja visokiausių 
plataus vartojimo prekių 
gamyba, kad nuosekliai de
damas tvirtas pamatas gy
venimo lygiui kelti.

Tai aiškiai liudija kad ir 
šie keli skaičiai. Palyginti 
su 1945 metais, šiemet paga
minta 7 milijonais dcm2 
daugiau chromo odos, 1 mi
lijonu 335 tūkstančiais met
rų daugiau" įvairių ■audinių, 
700 milijonų štukų daugiau 
papirosų, 1 tūkstančiu ton. 
daugiau konditerijos gami
nių ir t.t. 0 tai — tik keli 
pavyzdžiai' iš dešimčių.

Tokių gamybos plėtotės 
tempų nematė buržuazinė 
Lietuva!

Lietuvių tauta pasuko 
vieninteliu tikruoju keliu — 
tarybiniu keliu. Dabar bro
liškoje tarybinių tautų šei
moje mes kuriame savo at
eitį be kapitalistų ir išnau
dotojų, savų ir svetimų. 
^Tautos likimas — jos pa- 
cįįos rankose. “Socializmas... 
pirmąsyk sukuria galimy
bę... tikrai ištraukti dirban
čiųjų daugumą tokio darbo 
arenon, kur jie gali pasi
reikšti, išvystyti savo ga
bumus, iškelti talentus, ku
rių liaudyje— neiššenka- 
jnas šaltinis ir kuriuos ka
pitalizmas . slėgė, spaudė, 
dusino - tūkstančiais ir mili
jonais” (V. I. Leninas). 
Štai buržuazinėje Lietuvoje 
Simonavičius buvo eilinis 
darbininkas. Tarybų val
džia jį iškėlė ir paskyrė vo
kiškųjų okupantu apgrobs- 
tytojo “Kottono” fabriko 
direktoriumi. Fabrikas atgi
jo. Gamyba vis’auga. Per 
11 šių metų mėnesių įvyk
dytas metinis planas 137.- 
6%. šilkinių kojinių poros 
savikaina šiais metais su
mažėjo per pusę ir sudaro 
vos 77 nuošimčius planinės 
kalkuliacijos.

Į “Kottoną” atgabentos 
milijoninės vertės sudėtin
gos mezgimo mašinos. Se
nais laikais šio tipo mašinas 
temontavę cechų ir anglų 
meisteriai. Dabar jų pagal
bos niekas, nelaukė: lietu
viai mechanikai •- ■ Gedvilą, 

Jurevičius, K a čerauskas 
stojo į darbą be brėžinių, be 
projekto... Ir ką gi pirmo
sios staklės jau veikia, ant
rosios — jau įpusėtos’:

Tokie talentai slypėjo 
mūsų tautoje prislėgti, už
dusinti. Tik socialistinė 
santvarka, Tarybų valdžia, 
bolševikų partija atvėrė pla
čiausias galimybes šiems 
talentams iškilti, pasiręikš- 
ti, suklestėti. Šių liaudies 
talentų šaltinis — neišsen
kamas. Iš jų sudaryti tary
bų valdžios organai; iš jų 
susikuria pulkai priešakinių 
kovotojų dėl liaudies ūkio 
atkūrimo ir išvystymo, dėl 
stalininės darbų programos 

(įvykdymo ir viršijimo. Šio
se dėšimtyse tūkstančių 
spartuolių ir stachanovie- 
čių, technikų ir inžinierių 
glūdi mūsų liaudies ūkio 
suklestėjimo laidas, pirmojo

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

PLAUKAI PRADĖJO 
SLINKTI

Drauge daktare. Andai 
skaičiau jūsų parašytą 
straipsnį “Tiesoj” apie plau
kus. Man sugrįžus* iš Ispa
nijos, pradėjo po truputį 
slinkt plaukai, o per pas
kutinius kelis metus, bū
nant kariuomenėj užjūryj, 
fronte, dar labiau.

O aš turėjau ilgus, gra
žius plaukus. Dabar man 
plinka smilkiniai. Plaukai 
ploni, reti.

Skaičiau amer. laikrašty 
skelbimą apie kokį tai būk 
naują plaukų gydymą. At
rodo, galėtų būt geras daik
tas. Įdedu tą skelbimą pasi
žiūrėt. Gal galėsite man 
daugiau paaiškint.

Aš valgau gan gerą mais
tą. Bet mano brolis, 33 me
tų amžiaus, jau beveik pli
kas. Tėvas pradėjo plikti 
mano amžiuj — 32 m. Tai 
gal niekas neišgelbės, gai
la.

Čia kokie “plaukų specia
listai” varo gerą biznį iš sa
vo garsinimų laikraščiuose. 
Gal paaiškintumėt per mū
sų laikraštį. Iš kalno dėkui.

Atsakymas.
Skelbimas,' Drauge, kaip 

skelbimas. Mikliai, patrauk
liai parašytas. Tai didžiau
sias ir aukščiausias Ameri
koj menas. Visa kas dėl rek
lamos, kad tik biznį pada
ryt. Kapitalistinės ideologi
jos barškalas. Ir, nors šis 
garsinimas išvedžioja, būk

Redakcijos Atsakymai
J. Karsonui, Lowell, Mass. 

—Dėlei to, kad presas buvo, 
sugedęs ir porą dienų Laisvė 
neišėjo, jūsų korespondencija 
apie LLD 44 kuopos reikalus 
ir susirinkimą nebespėjo tilpti 
laiku, l<ad pasiektų Lowellį 
prieš sekmadienį. Atleisite.

Dr. A. L. Graičiūnui. — 
Apysakaitės, kurios klau
siate savo laiškely j, neturi
me, —• ji niekad nebuvo at
spaustaknygutėje, Taigi ne
galime jos Tamstai prisiųs
ti.

Korespondentams. — Dėl 
preso sugedimo, kaip žinia, 
negalėjome išleisti Laisvės 
dalies trečiadienio ir visos 
ketvirtadienio laidos. Kai 
kurios korespondencijos dėl 
to galėjo susivėluoti. Kore
spondentų atsiprašome ir 
pareiškiame, jog tai buvo ne 
dėl 'nuo mūs priklausomų 
priežasčių.

-----------—----------- 2-ras puslapis 
Laisve—Liberty Lith. Daily * ,
Šeštadienis, Vasario 15, ,1947

Tarybų Lietuvos penkmečio 
įvykdymo laidas.

Vilniaus ir Kauno miesto 
partiniai, ūkiniai ir profsą
junginiai darbuotojai suge
bėjo surasti darbo masėse 
slypinčius talentus ir jėgas, 
juos iškelti ir sumobilizuoti 
į kovą dėl stalininio penk- < 
mečio. Konkretus, nuolati
nis vadovavimas, griežta 
priimtų įsipareigojimų ir 
nutarimų vykdymo kontro
lė, rimta parama tiems, ku
riems jinai tikrai reikalin
ga, nuolatinis rūpinimasis 
buitiniais darbo žmon. rei
kalais ir, svarbiausia, pla
čių dirbančiųjų masių įtrau
kimas per socialistinį lenk- f 
tyniavimą į kovą už penk
mečio einamųjų planų įvyk
dymą ir viršijimą, — štai 
kas užtikrino pirmuosius 
Vilniaus ir Kauno pramonės / 
gamybinius laimėjimus. ' 

tai esąs kokio farmerio iš
radimas, tas manęs nė kiek 
neįtikina.

Jokie tonikai ar plaukų ( 
plovimai bei vilgymai jų 
nesustiprins. Plaukų svei
kumas ir jų būklė daug pri
klauso paveldėjimo. O Jūsų 
šeimoj yra palinkimas anks
ti plikti. To sunku išsisukt.

Bendrai imant, plaukų 
sveikumas artimai susijęs 
su viso organizmo sveiku
mo laipsnius. Norint sustip- 
rint plaukus, stiprink visą 
organizmą, tai ir plaukams 
bus gerai. Gerai, -gamtinis, 
negadintas maistas, vitami- t 
nų ir mineralų preparatai, 
nuosaikus darbas, geri pa
pročiai, oro ir pasimankš- - 
tymo režimas — daugiau 
reiškia plaukams, negu ko
kie “plaukų augintojų” 
garsinamieji vilgymai.

Endokrininės liaukos daug 
suvaldo plaukus, kaip ir vi
sa ką organizme.

‘ Kaukolėj — galvos kiau- • 
še yra tam tyčia skylutės 
kraujagyslėms pereit iš gi-. 
]iau į odą. Žmogui einant 
senyn, tos skylutės pasidaro 
mažesnės ir smaugia krau
jagysles. Plaukų šaknelės 
mažiau tada gauna kraujo 
— ir plaukai ima byrėt.

Žinios iš Lietuvos
AGITATORIAI ORGANI
ZUOJA PASIKALBĖ
JIMUS

Utena. — Maloniai sutin
ka rinkėjus Debeikių vąls- 
čiaus agitacinis punktas. 
Jo patalpos šventiškai pa
puoštos.' Salėje, raudonuo
siuose transparentuose — 
TSRS ir Lietuvos TSR 
Konstitucijų straipsniai, by
loj ati tie j i apie didžiąsias 
tarybinių piliečių teises. 
Agitaciniame'punkte parin
kta rinkiminė literatūra, e- 
sama žurnalų bei laikraščių. 
_ Agitatoriai Niaura, Go- 
gelienė ir Rutkauskas pa
siskirstė tarpusavy praneši
mų temas. Pokalbis “Ką ta
rybų valdžia davė lietuvių 
tautai” pravedamas drg. 
Niauros, patraukė daug 
klausytojų.

Siūloma Užgini Austrijai 
Jungtis su Vokietija

London. — Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų 
pavaduotojai sutiko, kad 
taikos sutartis su Austrija 
turi uždraust jai bet kada 
susijungt su Vokietija.
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HEINRICHAS HEINE

V. Bovinas.

MONTREAL, CANADA

I. V. N—as.

Seattle, Wash

Nesiūs palaimos kunigai, 
čia tos garbes nereikia. 
Drąsiau dainuokime, draugai 
drąsiau į priekį eikim!

suprasti 
ir stoti i 
savo or
elei savo

Su laisves genijų tikru 
mūs žeme sužieduota.
Jie ranka rankon žengia jau 
kančia greit bus nušluota.

5M
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Darbo sekretorius Lewis B. Schwellenbach (kairėj) 
įspėja republikonus Joseph Ball ir Robert A. Taft, kad 
jų bilius, taikomas panaikinti uždaros šapos sąlygas, 
sukels industrinę kovą, o ne taiką. Bet republikonai ir 
toliau pasinešę kirsti darbininkams iš peties.

SUĖMĖ KAREIVI Už 
GINKLŲ SANDĖLĮ
t Belmar, N. J. — Areštuo
tas kareivis L. U. Passano, 
kuris savo dėžėj e po užrak
tu laikė 17 šautuvą, kelis 
tuzinus didelių peilių ir 
daug šovinių.

SIŪLOMA MAžINT 
VALDŽIOS LĖŠAS

Washington. — Kongres- 
manų ir senatorių komite
tas siūlo, kad kongresas nu
muštų 6 bilionus dolerių 
nuo prezidento Trumano 
reikalaujamų $37,500,000,- 
000 lėšų per metus. Pagal šį 
siūlymą, turėtų būti numu
šta ir laivynui $1,700,- 
000,000. Laivyno depart- 
mentąs smarkiai tam prie
šinasi.

■i’’*.
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Heinrichas Heinė

Žiemos Pasaka
Aš vieną kartą pamačiau 
dainuojančią merginą.
Netikras balsas, o tačiau 
man širdį sugraudino.
Tarp žemės vargo, — sakė ji, — 
turėkim skaisčią viltį, ’ 
anam pasauly tep aukštai 
turės skausmai nutilti.
Džiaugsmai šioj žemėj dingsta greit, 
čia ašarų pakalnė.
Tik tas gal džiaugtis amžinai, 
kurs dangų nusipelnė.
Dainavo ji tyrais jausmais 
dangaus mums epopėją, 
kad džiaugsis tas, kurs čia žemai 
tik skarmalus turėjo.
Žinau gerai aš giesmę tą, 
jos autorius pažįstu.
Jie geria vyną paslapčia, 
vandens mums siūlyt drįsta.
Aš nauj< dainą jums, draugai, „ 
šiandien sukurt<svajoju.
Mes norim skurdo žemėj šioj 
įruošti liaudžiai rojų.
Mes norim čia laimingi būt, 
daugiau nemirt iš bado.
Gana storpilviam besūryt, 
ką darbščios rankos rado!
Užauga duonos čia gana, 
pakaks visai žmonijai 
ir rožių, mirtų, ir džiaugsmų, 
kodėl tad vilkt vergiją?

• Kol beriam sėklą, žels javai, 
ir bus pakalnės žalios.
Lai dangų Renkas angelai, 
paukštytės ir paukšteliai.
Jei po mirties užaugs sparnai, 
.galėsim skrist į rojų 
ir pasidžiaugt, kaip jie linksmai 
be darbo sau ulioja.
Aš naują dainą jums, draugai, 
geresnę dainą traukiu.
Jau trupa priespauda, vargai, 
žmonijos laisvė laukia,

Du Parengimai

Vasario 1 d. LDS 48 kuopa 
buvo surengus bankietą pager
bimui kuopos narių, kurie tar
navo Dėdės Šamo armijoje ir 
buvo įteikta LDS garbės cer- 
tifikatai. ,

Šie kuopos nariai dal 
aronijoj: du broliai Beniušiū- 
nai, du broliai Ješkauckai, A. 
Giedris, A. Jekevičia, J. Ska- 
dinas ir D. Kareškevich. Du 
kariai nesugrįžo iš karo fron
to, paaukavo savo gyvybę ko
voj su\ fašizmu. Nesugrįžusių 
sūnų tėvams, J. Deltuvams ir 
J. Kasparavičiams kuopa įtei
kė raudonų rožių bukietus jų 
didžio nuliūdimo valandoj. Ir 
buvo publikos paprašyta atsi
stoti pagerbimui tų ’žuvusių 
kare karžygių ir jų tėvų.

Parengimas pilnai nusisekė, 
žmonių buvo pilna mažoji Lie
tuvių svetainė. Pusę publikos 
sudarė linksmas jaunimas.

Būtinai šičia reikia pažymė
ti drauges gaspadines moteris, 
šios draugės sunkiai dirbo visą 
dieną, kad šis parengimas bū- ' 
tų pasekmingas: O. Deltuvie
nė, E. Balsienė, O. Sapetienė, 
E. Stankevičienė, L. SkaflVTO. 
Strausienė, II. Punsiene, 
Vitkuvienė. Prie stalų patar
navo : U. Stanienė, A. Karėš- 
kevičiūtė, V. Skadinas, O. Ješ- 
kauskienė iškaišė svetainę ir 
iškepė keksus. Virį^ suminėtos 
moterys vertos didelio pagy
rimo. Ne tik šiame parengime, 
bet ir kituose parengimuose 
jos dirba sunkiai, net užmirš
damos savo privatiškus reika
lus, net ir savo sveikatą. Ne
kartą m ąsų draugės moterys 
susirgdavo iš didelio persidir- • 
bimo ant parengimų.

Antras Parengimas
Vasario antrą dieną tauti

ninkų Dainos Choro Draugija 
perstatė St. Šimkaus trijų ak
tu operetę “Išeivis.” Dainos 
Choro politikieriai ^konevei
kė nukreiptą kovai prieš ca
ro valdžią gražią St. Šimkaus 
operetę. “Išeivis” atvaizdino 
Lietuvos darbo žmonių kovą 
prieš caro valdžią. Bet politi- ' 
kieriai bandė nukreipti lošimą 
prieš šių dienų Sovietu val
džią. Pirmame akte Jonas, re- 
vol i uci on i eri us, persėk i o j amas 
caro valdžios, pasirengęs išva
žiuoti į Ameriką. Pas žydą -• 
Maūšą revoliucionieriai 'laiky
davo susirinkimus ir slėpdavo ' ) 
lietuviškus raštus nuo f aro... 
valdžios. Taipgi žydas Mauša 
davė Jonui pinigų išvažiuoti į 
Ameriką. Amerikoj buvęs ti-. 
piškas “amerikonas” pasakoja 
Jonui, kaip Amerikoj yra ge-.. 
rai. “Amerikonas” sako Jo-J 
nui, kad daug bažnyčių yra*. 
Amerikoje, galima pasimelsti’ 
ir daug karčiamų yra, kur ga- / 
Ii gerai išsigerti.

Trečiam akte svieto “lygih- * 
tojas” sugrįžta iš “darbininkų 
rojaus” (Sovietų Sąjungos), 
apžėlęs su barzda, nuogas, .A y 
apsimovęs su bačka, prašosi 
lietuvių, kad priimtų į Lietu- J ' 
va. c

Juk tai begėdiškas veikalo 
minties iškraipymas.

žmonių buvo pilna Lietuvių 
svetainė.

. Kiek metų atgal kunigai yra 
prakeikę Lietuvių svetainę ir ••• J. 
tuos visus, kurie ją lankydavo,’ 
kaipo “paleistuvių vietą.” 
šiandien Dainos Draugija tu- 4 
ri padarius bendrą frontą su 
kunigu Mandeliu. Mačiau, kad A . | 
ir pats kunigas sėdėjo tame J;
“paleistuvių lizde.” Matyt, y
bendras frontas labai yra pa- . J 
sėkmingas Dainos Draugijai.

J. Balsys.
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Šių metų vasario 17 d. sukaks 91 metai 
nuo vieno didžiausiųjų revoliucinių poetų 
— Heinricho Heines ■— mirties ir 150 
metų nuo jo gimimo.

Heinė gimė 1797 m. Diuseldorfe, pirk
lio šeimoje. Jis gimė angoje naujo šimt
mečio, apie kurį Šileris pasakė: “Šimtme-

praėjo audroje ir naujas gimsta žudy
nėse.” H. Heinė turėjo ne tik dviejų epo
chų antspaudą. Jame buvo be romantiz
mo, be aristokratiškumo, be buržuazinio 
demokratizmo, kurie buvo būdingi aš
tuonioliktam ir devyniolikto šimtmečio 
pirmajai pusei, dar ir naujos epochos iš
siilgimas, kuris nuvedė H. Heinę su K. 
Marksu, ir jojo įtakoje parašė savo re
voliucinius kurinius.

H. Heinė — savo epochos žmogus. Jis 
dar žavisi aristokratija ir nekenčia savo 
laiko išsigimusios ir tuščios aristokrati
jos. Jam imponuoja buaržuazines demok
ratijos skelbiamos laisvės, bet jis negali 
paskęsti realaus buržuazijos veido; jis 
tiek akylus, kad mato už skelbiamų lais
vės idėjų biznierių tikslus. Jei to meto 
vokiečių buržuazija šaukia: “Šalin smul
kų jų kunigaikštysčių suvaržymai — te
gyvuoja laisva Vokietija!” — tai H. Hei
nė moka šį šūkį perskaityti tikra pras
me: “Šalin smulkieji feodaliniai kuni
gaikščiai ir karaliukai, šalin rinkų suvar
žymas, muitai ir parapijin. užsidarymas, 
tegyvuoja pirklių ir fabrikantų laisvė!”

Savo kilme H. Hęinė priklausė preky
binei buržuazijąi. Jo dėdė Saliamonas 
Heinė buvo žymus Hamburgo bankinin
kas. Pas šį bankininką turėjo H. Heinė 
pradėti savo karjerą, bet jis įsimylėjo į 
bankininko dukterį, savo pusseserę Ama
liją, ir po nelaimingos meilės, metęs ban
ką, išvyko į Bonnos, o paskiau į Getin- 
geno universitetą. 1821 m. nuvyksta į 
Berlyną, susižavi Hėgelio filosofiia, jo 
dialektiniu metodu, kuris turėjo didelės 
įtakos į marksistinę filosofiją. Tais pa- • 
čiais metais H. Heinė išleidžia pirmąjį 
eilėraščių rinkinį. /

1827 m. H. Heinė išleidžia pasaulinio 
garso .eilėraščių rinkinį “Dainų knyga”, 
kurioje matome ne tik jo meilės nusivy
limų raudas, bet ir tą demokratinės inte
ligentijos svyravimą, klaidžiojimus ir ieš
kojimus naujų gyvenimo kelrodžių, nau
jų aušrų. H. Heinei Vokietijoje buvo 
trošku. Jis keliauja, stengiasi išsiblašky
ti, bet grįžta į Vokietiją ir čia jį amži
nai sutinka tas pats* žandaras, kunigas ir 
cenzorius. Heinė toje atmosferoje troš
ko, kaip žuvis išmesta ant kranto. Ir štai, 
kai H. Heinė žavėjos Helgolando salos 
grožiu, atėjo iš žemyno žinia. “Tai buvo, 
—sako H. Heinė, — susukti į popierių 
saulės spinduliai ir jie mano sieloje su
kėlė patį pasiuciausį gaisrą! Man atrodė, 
kad aš galėjau padegti visą vandenyną 
iki šiaurės ašigalio ta ugnimi, kuri de
gė manyje.” Tai buvo žinia apie 1830 m. 
revoliuciją. H. Heinė fu o jau vyksta į Pa
ryžių. Ten susidraugauja su eile revoliu
cijos vadų, rašo aštrius politinius straip
snius ir atvirai pasisako, kad “Tūkstant
metė romantikos karalija pasibaigė ir aš 
pats buvau jos paskutiniu abdikavusiu 
pasakinguoju karaliumi.”

Paryžiuje susitinka didysis proletaria
to vadas ir minties milžinas Karolis 
Marksas su meninio žodžio meisteriu 
Heinrichu Heine ir pastarasis pasiduoda 
pirmojo įtakai. H. Heinės poezijoje su
skamba Internacionalo garsai, žinoma, 
būdamAs silpno būdo, H. Heinė dažnai 
nukrypsta nuo K. Markso rodomo kelio, 
bet šis poetą pateisina.

Silezijos audėjų sukilimas įkyepia H. 
Heinę naujoms revoliucinėms ‘dainoms. 
“Silezijos audėjuose” H_ Heinė sako: 
“Prakeikimas karaliui, piktajam valdo
vui, tam, kūno nepasiekė mūsų šauks
mai, kuris iščiulpė iš mūs paskutinį grašį 
ir atidavė mus, kaip gyvulius, skerdiko 
peiliui.”

K. Markso revoliucin. laisvių idėja jau
čiama poemoje “Germanija”. H. Heinė 
dar kartą grįžo iš Paryžiaus į Vokietiją 
ir dar kartą nusivylė. Jis negailestingai 
pamfletisto plunksna plaka prūsiškuo
sius junkerius, žandarus, priespaudą ir 

jos simbolį prūsiškąjį arą:
Ei tu bjaurusis paukšti! AŠ tave
Kada nprs sugausiu.
Aš plunksnas tavo išpešiosiu
Ir tavo nagus sulaužysiu.
0 paskiau poetas sušauksiąs Reino . 

šaulius, ir tas, kuris nušausiąs arą, val
dys karaliaus karūną.

Važinėja H. Heinė po Vokietiją, po 
įvairias jos provincijas ir miestus ir nė 
vienam iš jų nestinga jam pasmerkimo 
žodžių, aštrios kritikos, ironijos ir tul
žingos satyros.

1848 m. revoliucija randa H. Heinę vi
sai ligotą, pusiau paralyžiuotą. “Kokia 
nelaimė, — dūsauja Heinė — pergyventi 
tokias revoliucijas mano būklėje. Aš tu
rėčiau arba pasveikti arba numirti.”

Paskutinį kartą H. Heinė išėjo 1848 
m. gegužėje į gatvę. Jis nuėjo į Luvrą ir 
be sąmonės krito prie Veneros statulos. 
Jis ilgai gulėjo, ir verkė taip graudžiai, 
kad ir akmenį galėjo sugraudinti. Ir jam 
Venera tarsi kalbėjusi: “Argi tu nema
tai, kad aš be rankų ir vadinasi negaliu 
tau padėti.”

H. Heine mirė 1856 m. vasario 17 d. 
Paskutiniai jo žodžiai buvo:

“Rašyti! Popieriaus, pieštuką!...” 
Pieštukas iškrito iš ranku, v-

Bet H. Heinė nemirė«Mirė jo kaltinto
jai ir persekiotojai. Jis tapo visų tautų, 
kur vertinamas grožis, tiesa ir laisvė, 
nuosavybė. Liko jo didis literatūrinis pa
likimas, kurio nesugriaus nei naikinanti 
laiko dvasia, nei boikotas, nei nutylėji
mas. Liko ir šie jo neužmirštami žodžiai: 
“Kaltinamasis sprendimas seniai jau 
mestas senąjai santvarkai. Teįvyksta tei
singumas! Težūva tas senasis pasaulis, 
kuriame viešpatavo egoizmas, nekaltu
mas buvo žudomas, žmogų eksploatavo 
žmogus!”

Hcinrichas Heinė

Lorelei
Nežinau, ka galėtų tai reikšti, 
kad aš toks liūdnas esu, • 
kad vis su ta pasaka vaikštau 
ir josios užmiršti negaliu.
Tamsu, vėsumą žemę skleidžia, 
ir Reinas plaukia tyliai.
Ir kalnų viršūnėse’ žaidžia 
saulėlydžio spinduliai.
Gražuolė jauna aukštumoje 
ten sėdi nežemės šalies, 
auksiniai jos rūbai žėruoja, 
ji pina kasas * auksines.
Auksinėmis šukomis plaukus 
šukuoja dainuodama ji, 
dainelės meliodija plaukia 
tokia stebuklinga, graži.
Taip žveją mažajam jo luote 
pagauna vylingi garsai, 
nežiūri jis skardžių uolotų, 
dainos tesiklauso jisai.
Tikiu aš, laivelį ir žveją 
prarys juodos vilnys žiauriai, 
nes taip jį tada užkerėjo 
dainavimas Lorelei.

Dar LMS Apskrities 
Reikalu

LMS III Apskrities konferencija jau 
čia pat. Pirmiaus mes jau aiškinome, kad 
ši konferencija pripuola šaukti žmonėms, 
kurie nėra apskrities komitete. Apskri
tis, kaipo tokia, karo laiku sustojo vei
kusi. Tad mes išsiuntėme kvietimo laiš
kus tik toms organizacijoms, kurių tu
rėjom^ adresus. Kitų organizacijų pa
kvietimui mes turime naudoti spatfdą.'

Ypatingai į LLD, LDS kuopas, Moterų 
Klubus mes kreipiamės šiais praneši
mais. Laikas jau trumpas, kai kurios or
ganizacijos jau neturės savo susirinki
mų ir negalės išrinkti delegatus. Tokių 
organizacijų valdybos turėtų paskirti de
legatus. Taip pat pačios valdybos turėtų 
dalyvauti.

Meno konferencija turi būt visų mūsų 
organizacijų rūpesčiu. Jei ne konferen
cijoj, tai vėliaus apylinkės kuopos turėtų 
prisidėti prie LMS apskrities. Meno 
veikla jungia mus visus didesniam kul
tūros darbui.

Į LMS konferenciją reikia rinktis taip
gi su gerais, naujais sumanymais. Kas 
veikti, kaip veikti, kad padaryti LMS ap
skritį veiklesniu? Ypač rytinių valstijų 

Afestivalio ruošimas bus plačiai diskusuo- 
jamas. Eilė kitų klausimų meno reikalais 
konferencijoj bus diskusuota ir nutarta.

Konferencija įvyks vasario 23 d., 1 
vai., Laisvės svetainėje. Visą likusį laiką 
duokime pasiruošimui mūsų meno konfe
rencijai.

Baltimore,

Iš Montreal© Vyriškų Rūbų 
Siuvėjų Veikimo

Nors dabartiniu laiku ne
reikėtų daug kalbėti apie žmo
nių gyvenimo sąlygas, nes kas
dien žmonės su jomis susitin
ka ir mato, kaip jos nuolatos 
blogėja, kylant kainoms, ta
čiau yra faktas, kad žmonės 
ir savo akimis matydami daž
nai padėties pilnai neaprėpia.

Pas mus gyvenimo sąlygos 
nuolatos blogėja, kaip dirbtu
vėse, taip ir namuose. Kasdien 
viskas pašėlusiai brangsta ir 
be ribų, o darbininkų algos 
stovi ant vietos, o kartais net 
mažėja. Kartais tenka visai 
netekti'darbo. Daugelis klau- 

,šia, kur išeitis ? Kas iš to bus?
Atsakymas yra tik vienas; 

Sudėjus rankas sėdint ir lau
kiant kokios nors malonės iš 
savo samdytojų negalima nie
ko geresnio tikėtis. Geresnio 
gyvenimo žmonės gali tikėtis 
tiktai organizuodamiesi ir 
veikdami savo unijose. Tiktai 
organizuotų darbo žmonių 
balsas turi reikšmę. •

P a i m k i me Amalgamated 
Clothing' Workers of America 
vyriškų rūbų siuvėjus ir jų at- 
siekimus. Ar pavieniai būtu
me galėję tai padaryti?

* ♦ . •

Kokie penki metai atgal — 
kaip jie dirbo ir kiek uždir
bo ? Per tą laikotarpį mūsų al
gos buvo pakeltos 35 nuošim
čiais. Kur dirbo 44 valandas 

- į savaitę, dabar dirba jau tik 
40 valandų. Už viršlaikį mo
ka laiką, ir pusę. Išsikovojome 
apdraudą. Samdytojai moka į 
apdraudos fondą, iš kurio dar
bininkai laike nelaimės ar li-

gos gauna pašalpą — vyras' 
12 dolerių į savaitę, o moteris 
— 8 dolerius į savaitę ir po
mirtinės 500 dolerių. Tai tik 
dalis laimėjimų, kuriuos mes 
apturėjome pagalba savo or
ganizacijos.

Nemalonu tas, kad dauge
lis to nesupranta, o ypatingai 
tie, kurie dirba ne unijinėse 
dirbtuvėse. Sako, tą malonę 
davė valdžia. Tai yra ne tiesa. 
Jeigu reiktų sulaukti tokios 
malonės iš valdžios, tai ir 
akys išlystų nuo laukimo. Ne 
vienas būtume be žipono, kas 
dažnai būdavo.-

. Unija, matydama viską 
brangstant, nutarė turėti kon
ferenciją trijų jnarketų — To
ronto, Hamiltono ir Montrea- 
lo. Toje, konferencijoje buvo 
išdirbti planai dėl veikimo, 
kad būtų pakeltos algos, ap
mokėta už septynias visuome
nines šventes. Pagrindiniu vei
kimu bus organizavimas ne
organizuotų darbininkų ir 
spaudimas samdytojų, kad jie 
realizuotų darbininkų reikala
vimus. Štai kaip bus padėtis 
pataisyta. Taip buvo daroma 
praeityje.

Dabartiniu laiku samdyto
jams įteikti reikalavimai pa
kelti algas pustryliką centų 
į valandą ir nuo sausio pirmos. 
Jeigu algos būtų tiek pakel
tos, darbininkai gautų 5 dole
rius daugiau į savaitę. Taipgi 
reikalaujama, kad už septy
nias visuomenines šventos bū
tų užmokėta. Dėl šių reikala
vimų jau prasidėjo derybos. 
Kuomet jos baigsis ir kaip jos 
baigsis, sunku dar pasakyti, 
bet galima žinoti, kad taip 
--- ;____________ r-..-..  ,.,..1 ■

lengvai negausime, ko mes no
rime. Sėdėdami prie šilto pe
čiaus negausime, kaip negavo 
kiti darbininkai. Reikia mums 
vienybės ir stiprios organiza
cijos.

' Lietuviai Siuvėjai
Ar nebūtų laikas 

savo reikalus geriau 
darbą dėl stiprinimo 
gani zaci jos ir lok ai o 
pačių gerovės?

Samdytojai per savo užtarė
jus daro spaudimą ant unijų, 
kad suturėti jų augimą ir to
kiu būdu palaikyti didesni iš
naudojimą.

'• Laikas pradėti aktyviau, da
lyvauti susirinkimuose ir veda
muose darbuose.

Dzūkas.

LLD 161 Kuopos Susirinkime

Buvo perskaitytas laiškas 
nuo centro sekretoriaus kas 
link šaukiamo LLD suvažiavi
mo. Laiškas buvo plačiai ap
kalbėtas ir kuopa vienbalsiai 
nutarė pasiūlyti, kad mokestis 
nariams būtų pakeltas seka
mai: moterims po 15c, o vy
rams po 25c į metus. Tokiu 
būdu šeimynos mokėtų po $2 
į metus, o pavieniai nariai po 
$1.75 į metus.

Nutarta paaukoti $5 iš kuo
pos iždo dėl pasveikinimo LLD 
suvažiavimo. Ir pavieniai na
riai suaukavo tam tikslui $9.

Aukotojų vardai:
Po vieną dolerį: M. Baltru

šaitis, J. Burt, J. Bukauskas, 
Ig. Kirk, R. Kirk, G. Yuodi-^ 
sius, A. Stelma, J. Sitko, S. 
Černauskas. Tuo būdu viso su
važiavimui pasidaro $14.

Draugai, mes gyvename taip 
toli nuo jūs ir negalėdami pri
siųsti delegatą, kad atstovau
tų mus, mes pasitikime, kad 
jūs padarysite gerus nutari
mus dėl gero mūsų organiza
cijos ir visų narių.

LLD 161 Kuopos 
Sekretorius,
M. Baltrušaitis.
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arba Graborius Pranas Krukelis 
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(Tąsa)

Arklys jo tvarte buvo gelsvom avižėlėm 
šeriamas, dailiai šukuojamas. Paklausk 
ko noki Kruopių apylinkėje, — nieks to
kių arklių neturėjo.

Gerai, Frankas sutiko pažiūrėt lenk
tynių. Pažiūrės į mielus arklius, kurių 
likrai pasiilgo. Bet tu, Bobbi, saugokis, 
kad tai nebūtų gražios kompanijos galas.

< Pavkžiavę traukiniu, kaip buvo nuro
dyta plakatuose ir laikraščiuose, abu 
draugai išlipo už dvidešimts mylių nuo 
Naujorko, prie vandenyno krašto, į ark
lių lenktynių stadijomis, gražų, šilta sek- 
madierfį, vasarnamių miestuose.

Tiek žmonių, tiek skrybėlių—Frankas 
kaip gyvas nebuvo matęs. Aukštai estra
doje se’dintgį publika žvilgino prieš saulę 
laikrodžius, kurie degė kaip mažos liep
snelės. Startas turėjo prasidėti. Bobbi 
akimirka apibėgo arklides, prasigrūdo 
pro eilių eiles, vesdamasis už rankovės 
Franką. Tasai turėjo nulenkti galvą, — 
arkliai buvo dieviški, ypatingai gryna
kraujai prerijų arkliai, kurių plaukas ir 
akys žvilgėjo laukiniu pasiutimu. Už to
kius’" arklius galima buvo statyti. Čia 
vaikščiojo žokėjai, paruošdami savo my
limus gyvulius atakai ir su pasididžiavi
mu, su šalta neapykanta saugoją juos 
nuo gašlių žiūrovų akių. Bobbi nepakako 
pažvelgt į arklį pro arklidžių duris, jis 
stengėsi pralįst, dirstelt į arklio dantis, 
delno pliaukštelėjimu išbandyt jo judru
mą. Žokėjai varu turėjo mesti Bobbi, ir 
Frankas ne be reikalo sielojosi.

Stadijonas sujudėjo, Pavilijono bokš
te išstatė pirmą užjojimo devyniukę. 
Epaminohdas, Nervus - Rerum, Džek 
Kišbeč, Stellat... ir kiti. Tai arklių var
dai. Bet nemažiau buvo svarbu ir raite
liai. Bobbi mušėsi į krūtinę, kad galima 
dėti £ik už Epaminondą ir Stellatą. Tai 
du labiausiai išgarsėję jauni arkliai. 
Frankas perdaug nesuprato, bet ir nesi
rūpino. Tegul užjoja pirmą kartą, tegul 
pabando Bobbi.

Kompanijpnas pirko bilietą ir užsilipo 
į patį aukščiausią central) ries jojimo aik
štės stogą. Ko čia nebuvo, — bučernin- 
kai, vežikai, biznieriai, kaminkrėčiai, 
neseniai dar išlindę iš krosnies, saliūni- 
ninkai, pastoriai su savo žmonomis, tur
tingi pramonės magnatai, kelneriai. Ne
grai, italai, ispanai, kiniečiai. Bet nie
kas nesidairė ir nesistengė uostyt viens 
kito. Pluoštais griebė bilietus tie, kurie 
pasitikėjo savimi ir savo atsargos kapi
talais'. Pie vieną bilietėlį, stipriai su
spaudę rankose, meišė smulkioji lenkty

nių publika, kuri sulaikiusi širdies plas
tą skaitė kiekvieno išrinktojo arklio žin
gsnį ir svyruodami visu kūnu, maska
tuodami kojomis, kraipydami žabtus, vi
sa savo esybe varė favoritus prie perga
lės. Kiekvieno įsitikinimu—jo arklys turė
jo laimėti,, ir jie čia atėjo nuodugniai iš- 
krapštę kiekvieno arkjįo gyvenimą ir 
žygius. Daugelis stebėjo jų laimėjimus 
visame Amerikos kontinente, visuose hi
podromuose. Kirst galima buvo ranką, 
kad- pusė iš penkiasdešimts tūkstančių 
lošiančiųjų nežinojo teisingai, nė vienos 
istorijos datos, būtų klydę prie kiekvie
nos Europos sostinės, bet toji garbingoji 
hipodromų minia teisingiausiai, smul
kiausiai būtų nupasakojusi kiekvieno žy
maus arklio karjeros keliąj jo veislę, jo 
metus. Jeigu būtų reikalinga išlošimo ir 
sporto smaguriavimo šansams padidinti, 
— kiekvienas būtų suskaitęs arklio uo
degoje plaukus.

Bobbi apsišarvavo vieta ir bilietais. 
Frankas norėjo matyti, kaip jo draugas 
ištraukia laimikį. Pirmas užjojimas pra
sidėjo. žiūrovai viens kitam lipo ant 
sprando, stūmėsi į priešakį pro tvarkda
rių grandinę; binoklių stiklai šaudė prie 
žemės prigulusius arklius, kurie jau spė
jo be kurios nors žymesnės persvaros pa
siekti aikštės pasisukimą. Bus matyt tik 
žokėjų galtos nugaros ir tamsus smar
kiai tolstąs arklių pilkas debesiukas. Mi
nioje pradėjo šaukti: — Epaminondas! 
Epaminondas!

f

Bobbi statė už šitą arklį. Jis paleido 
Franko Rankovę, nutvėrė iš vieno jankio 
žiūronus ir greitai prisispaudė juos prie 
akių. Jankis atsikvošėjęs puolė prie Bob
bi, bet tasai pašoko kelis žingsnius į už
pakalį. Dar valandėlę, dar! Jis alkūnė
mis ir nugara gynėsi nuo žiūronų savi
ninko.

— Epaminondas pirmas! Epaminon
das!—šaukė jis kabindamas jankiui žiū
ronus ant kaklo. Dabar jie buvo jam ne-" 
bereikalingi. *

— Epaminondas ima laidętuvių šuolį. 
Galas! — šaukė kažkas greta.

— Meluoji! — kibo į jį arklio gerbė
jas. — Jis bėga pirmas. Frankai' po vel
nių, žiūrėk, kas darosi!

Estradoje-skraidė skrybėlės, kilo iš sa
vo vietų karštuoliai, sėdo, vėl stojo. Prie 
starto galo, Bobbi, iš džiaugsmo šokda
mas nutvėrė kažkokio mėsininko skver
no atlapą ir jį taip patempė, kad šis nu
virto nuo estrados laiptų su’visu būriu 
įsikarščiavusių ir šaukusių.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
Ką Nesunaikinamą Žmonių 

Labui Leninas Paliko 
<r

Jau 23 metai prabėgo nuo 
Lenino mirties, bet su kieki 
vienais prabėgusiais metais jo 
vardas, jo palikti mokymai - 
darbai, auga, garsėja, ryškėja, 
kūnijasi gyvenimam Pats jo 
mirties paminėjimo būdas mil
žiniškai pakeitė savo veidą 23 
metų bėgyje. Pirmas jo mirties 
paminėjimas, daugumoje šalių 
įvykdavo slaptai, prie sunkiau
sių aplinkybių, kur dalyviam 
gręsė ilgų metų kalėjimas ir 
net mirtis, šiandien, 23 metam 
praslinkus, jo mirties sukak- 

į tis minima su didžiom iškil
mėm ir demonstracijom. Drą
suoliai, kurie buvo pasiryžę 
savo gyvastis aukoti minėjime 
Lenino mirties sukakties 23 
metai atgal, šiandien yra va
dai viešų, iškilmingų demon
stracijų.

Tiesa, daug gyvasčių padė
ta Lienino palikto plano pra- 
vedimui gyveniman, bet juk 
jis tai yra pareiškęs gyvas bū
damas, kad kiekvienai kovai 
UŽ laimingesnį rytojų visierųs 
žmonėms reikalinga aukų. Ko
kį palikimą Leninas paliko, 
kurio sunaikinimui kapitalas 
deda visas žiauriąsias jėgas? 
Laimingo, be išnaudojimo, gy
venimo plano inžinierius Le
ninas,* paliko planą tokio gy
venimo subudavojimui. Nes 
milijonai žmonių visuose že

mes kamuolio kampuose kovo
ja prieš žiaurias išnaudotojų 
jėgas.

Artinantis Lenino mirties 
sukaktuvių minėjimo mitingui, 
pavadinau, paprašiau savo 
kaimynus jame dalyvauti. Su
sijaudino - įsižeidė, pažiūrėję 
į garsinimo lapelį, išbarė ma
ne. Išsikalbėjom, kiek pajė- 
gėm, kiekvienas savaip. Paga
liau, giliai atsidusus, mano 
kaiminka pareiškė: “O viešpa
tie, ir kada gi. tas Lenino pa
liktas komunizmas, bus paga
liau sunaikintas? Jau tiek 
daug žmonių žuvo jį naikin
dami, o dar jokio ženklo ne
simato. Dar daugiau girdisi 
apie jį, negu pirma.”
• “Nesunaikinamas jis, drau
ge,” pareiškiau, “ ir mūsų vi
sų pareiga yra daugiau apie 
jį sužinoti, mūsų visų pareiga 
yra priešintis milionų žmonių 
žudymui, kad komunizmą su
naikinti, nes tai yra piktos 
propagandos baisūs vaisiai.” 
Kiekvieno pažangaus, demo
kratinio žmogaus pareiga yra 
dalyvauti patiems lienino mir
ties minėjimo mitinge, ir 
stengtis atsivesti draugų, pa
žįstamų į Washburn Hall, va
sario 16-tą, 7:30 valandą va
kare. Svarbu visiems plačiau, 
išsamiau susipažinti su jo pa
liktais žmonijos laimingam 
gyvenimui budavoti, planais.

Visų Draugas. .

DETROITO ŽINIOS 
d ....................—............

LPTK Komiteto Detroito Sky
riaus Trijų Metų Veikimo Ra
portas Trumpoje Sutraukoje

Komitetas susitvėrė 1944 m., 
vasario mėnesį vieninteliu tiks
lu — teikti pagalbą nuo karo 
nukentėjusiems Lietuvoje. Ko
mitetą sudarė atstovai nuo 7- 
nių pažangių Detroito organi
zacijų. Būtent, šios organiza
cijos atstovautos komitete:

Detroito Liet. Moterų Pa
žangos Kliubas

Detroito Lietuvių (vyrų) 
Kljubas

LLD 52 kuopa
LDS 21 kuopa
Detroito Piliečių Pašalpos 

Kliubas ir - 4
Eastsidės LLD ir LDS kuo

pos. (Šios dvi pastarosios pri
sidėjo tik šiais paskutiniais 
metais.)

Čia taipgi pažymėsiu orga
nizacijas, kurios savo atstovų 
komitete neturėjo, tačiau ko
mitetą gausiai rėmė darbais ir 
finansais. Pirmoj vietoj, De
troito Aido Choras. Toliau se
ka Detroito Liaudies Teatro 
kuopa, Našlių ir Gyvanašlių 
Kliubas ir LDS 208 kuopa 
(jaunuolių).

Finansinė Komiteto 3-jU 
Metų Atskaita

Centro komitetui į Brook ly
ną pasiųsta sekamai:

1944 motais $2,500.
1945 metais $2,475.
1946 metais $8,275.
Viso $13.250.
Pinigų suma sukelta maž

daug šiais būdais': renkant au-- 
kas ant per centrą specialiai 

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

Newark 4, N. J.
• HUmboldt 2-7964

Lietuviškas
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
. Tel. EVergrcen 4-0612

KEPAME’TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

* VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. • Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. TėL EVergreen 4-8802

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkirtiaš 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Mūsų skaitytojai ragihariu 
remti tlios bižhieHus, kiirie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

tam pagamintų blaųkų, auko
mis nuo organizacijų bei pa
vienių ypatų stambiomis sumo
mis, taipgi per paties komite
to rengtus parengimus, kurių 
per tuos tris metus buvo 8-ni. 
Vienas jų didžiulis^ bazaras, 
kuris atnešė pelno apie $1,- 
400.

Šių metų, sausio 23-čią ko
mitetas susirinko galutinam 
darbo užbaigimo sutvarkymui. 
Išrinkta komisija iš 3-jų pati
krino finansų knygas ir už
tvirtino aukščiau paduotas 
skaitlines.

Šiuomi Detroito skyrius 
LPTK darbą baigia ir visiems 
rėmusiems .šį darbą taria šir
dingą ačiū.

Skyriaus sekr.,
M. Ginaitienė.

Knygų peržiūrėjimo komi
sija :

Pr. Jočionis, 
M. Andrulienė, 
S. Tvarijonas.

Dabar Biskį prie Raporto
Tai jau ir baigėm tą taip 

didžiai svarbų Lietuvai pagal
bos *teikimo darbą. Ir koks tai 
lengvas, malonus jausmas, kad 
pagaliau Lietuvos žmonės bai
gia užgydyti jiems karo pada
rytas žaizdas ir pradeda pa
jėgti patys apsirūpinti jų būti
nom gyvenimo reikmenim. O 
mes, kurie dirbome tą pagal
bos teikimo darbą, pasiliuo- 
suojame ir galėsime daugiau 
prisidėti darbu vietos pažan
giam veikimui.

Toliau, ot ir neiškenčiu ne
pasidžiaugusi bei pasididžia

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 Ml Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 

■v

vusi detroitiečių darbais, at
liktais ryšyj su iš karo prie
žasties susidariusiais labdary
bės reikalais. Raporte iš 3-jų 
metų LPTK darbo sužymėta 
tik per tą laikotarpį sukelta 
pinigų suma. Tai dar toli gra
žu ne viskas, ką pažangūs De
troito lietuviai atliko labdary
bės bei pašalpos darbe.

Lietuvos žmonėms .drabužių 
persiuntimo komiteto raportas 
rodo, jog pasiuntė drabužių, 
čeverykų, muilo ir tam pana-, 
šių dalykų apie 60,000 svarų, 
tai yra, 30 tonų! O sulyg cen
tro komiteto vertinimu — $1 
svarui. Reiškia, $6,000 vertės! 
Taipgi Moterų Pažangos Kliu- 
bo mezgėjų grupė numezgė 
naujų vilnonių mezginių 575 
štukas, kaip tai: svederių, ko-, 
jinių, pirštinių, šalikų, kepu
rių. ’ ■

Skirtingas komitetas, ta
čiau taip pat susidedantis iš 
pažangių Detroito organizaci
jų, dirbo dėl Amerikos Raud. 
Kryžiaus. Nprs neturiu po ran
ka tikrų skaitlinių, bet kiek 
pamenu, šis komitetas sukėlė 
virš 4-ris tūkstančius dolerių 
ir nupirkę, demonstratyviai, 
su programa, įteikė Raud. 
Kryžiaus atstovams du veži
mu, “station wagon ir mobile 
canteen” ir dar kiek ten pini
gais pridavė. Suorganizuota 
5-kios grupės aukavimui krau
jo, viso 121 ypata davė krau
jo Raud. Kryžiaus bankui gel
bėjimui sužeistų karių gyvy
bių.

Buvo taipgi komitetas — 
šis susidėjo daugiausiai iš, pa
žangių moterų, — kuris dirbo 
bendrai su RWR komitetu, 
stotyje, kur prirengė drabu
žius siuntimui taip baisiai nuo 
karo nukentėjusiems Sovietų 
žmonėms, šis komitetas dirbo 
per 4-rius metus ir atliko la
bai daug gražaus darbo.

Įsivaizdinant šiuos visus di
delius labdarybės darbus, at
liktus per pažangius Detroito 
lietuvius, tikrai verta sušukti: 
bravo, pažangi Detroito vi
suomenė! Argi gali su jumis 
susilyginti kitos Detroito lie
tuvių srovės? žinoma, jos ga
li daug kalbėti, o vėlesniu lai
ku dažnai deklamuoja per jų 
radio valandą apie jų begali
nę meilę tėvynei Lietuvai, bet 
ar daug jie prisidėjo su pa
galba nuo karo nukentėjusiom 
Lietuvoj žmonėms bei atbu- 
davojimui . karo audrų nute- 
rioto Lietuvos krašto?

M. Ginaitienė.

LIETUVOJ VEIK VISI 
RINKIKAI BALSAVO

Vilnius.— Tarybinės Lie
tuvos Respublikos aukščiau
sios tarybos (seimo) rinki
muose balsavo 97 ir puse 
nuošimčių visų užsiregis
travusių rinkikų. .

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas 'Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS ,

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

ATEIKITE PASIMATYTI ŠU GIVIAIS.
/ > •

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-86&Č

-----------------------4-tas puslapi#
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Ar Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo- *

iš priežastie?
• Veiksminio 

Užkietėjimo?

Garsios 
■viri 
76 metus

Ne laukite! Bukite sumanūs! Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter’s 
Gomozo. 
jas

Daugiau negu liuosuoto- 
j____ skilvio toniko vaistai ——
sudėta iš I 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas — išvaro 
užkietėjimo gazus ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausmą ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

Įsigykite Gomozo jūsų apiellnkėje arba 
pasiūskite del mūsų specialaus susipa
žinimui" pasiūlimo—ir gausite—

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmu, muskulinio nugarskausmo, sustin.( 
gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų. tl
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinąs — 
palengvina, laikinai nekuriuos- skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūksties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $ 1.00. Atsiųskit man snrno. 
kėtą regulerj II uncijų 51.00 
vertės bonką Gomozo Ir ekstra 
—60^ vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O, D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas-.-

Adresas.....

Pašto Ofisas.... ..........  —
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. 
® Dept. 674-32F
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Hl. j 
256 Stanley St.. Wirfninea. Man.. Can. Į

□------- .-------------- - ------------ra
Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomls ir Šventadieniais: 
' nuo 10 iki J 2 ryto.

278 Harvard Street 
k»mp. Inman St., arti Central 8kr.

CAMBRIDGE, MASS.
S--------------------------------------------- Ii



sodui

Baltimore, Mi

ant

Montello, Mass
426 LAFAYETTE STR

Licensed Undertaker

Suteikiam garbingas laidotuves

231 Bedford Avenue PRESSMENTONY’S
Kreip kites

draususirinkimas
ivy-

JONAS LAZAUSKAS GERAI PATYRĘ BARBERIAI
Susi

(44)

337 St. Nicholas Avenue
LDS 110-ta kuopa, kaip ir

Tel. EVergreen 2-9141Kampas Palmetto St.

feKAU-

BROOKLYNO LIETUVIŲ

Valandos

Laisvės Adm

ir Stone Ave. 
Broadway Line

5-tas puslapis ..... ■ ....
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PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Aišku, kad jie negaus rašti
ninkėlių ir kitokių činovninkų 
vietų. Būtų gerai, kad jie pa
ragautų mainierių, plieno dar
bininkų ii” kitų sunkaus darbb 
žmonių duonos. Tada gal bū
ti prisimintų apie “Egipto na
mų nelaisvę” ir savo tėvų, bro
lių, seserų šalį, kurios dabar 
išsižada.

HELP JVANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BIZNIERIAI, SKELBKITĖ8

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

Tel. SOuth '8-3589.

visados, savo susirinkimus lai
ko kas mėnesį, pirmą,'sekma
dienį, 2 vai. po piet, Kliubo 
svetainėje, mažajame kamba
ryje. Rutkauskų galite matyti 
kliubo svetainėje bile šešta
dienio vakarą.

Pereitam kuopos susirinki
me, laikytame vasario 2 d., ta
po išrinkti du kuopos va j min
kai verbavimui naujų narių į 
LDS 110-tą kuopą. Tai yra šie 
draugai: Jonas Daugirda, ge
rai patyręs darbuotojas iš pir
mesnių vajų ir gerai susipaži
nęs su Susivienijimo reikalais. 
Jonas pora metų atgal yra 
laimėjęs net ir dovaną tiž įra
šymą nemažai naujų narių į 
Susivienijimą. Reiškia, tame 
darbe ne naujas.

Gi kitas draugas, tai Vla
das Mikalopas, išrinktas kar
tu darbuotis vajaus reikale. 
Jis irgi žada išbandyti savo 
tinkamumą Susivienijimo la-

paaiškėjo, jog derybos su opo
zicija yra užvestos ir kad ne
užilgo debatai, gal būt, įvyks. 
Yra pageidaujama, kad būtų 
debatuojama Lietuvos reika
luose. Lietuviai norėtų girdėti 
iš abiejų pusių argumentus 
apie Lietuvos Tarybinę tvar
ką, apie Lietuvos žmonių šel
pimą, ir t.t. Tiktai abejotina, 
ar jie gaus iš savo pusės lietu
vį, kuris išdrįstų stoti prieš 
kairiojo sparno oponentą.

X. Kareivis.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

9—12 ryte
1— 8 vakari

Penktadieniais Uždaryta

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

512 Marion St
Tel. GLenmore 5-6191

Darbininkų
110-tos kuopos fi 

raštininku 
išrinktas

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

Ponia sako, kad kada nors ji 
įsįsteigs zoologinį sodą, lygų, 
miesto zoologiniam 
Drųd Hill Park.

nes nuo 
kapitalistai, kad 
vo pelnus ir pi 
žmogų, uždaroj 
tuomi tikisi pris 
rį dirbti ilgesnes v. 
mažesnį atlyginimą, 
met . bus mažiau

Buržuazinės Ponios 
Gyvenimas

Ponia L. R. Huppman 
George Road, užlaiko zoolo
ginį sodą savo namuose. Ji tu
ri 3 monkes, 5 aligatorius, 
rinktinių pietų Amerikos an
čių ii’ žąsų, 12 žiurkių, varlių, 
kačių, šunų, ir t.t. Ji pašven
čia daug savo laiko ir turto, 
kurio ji turi daugiau negu iš
minties, užlaikymui to, sodo.

šios ponioj saumyliški pa
sakojimai apie šiuos gyvūnus 
parodo, kad ji neturi jokio 
prakilnesnio idealo savo gyve
nime. Ji su pasididžiavimu pa
sakoja, kad jos aligatoriai še
riami “auksinėmis žuvelėmis” 
(gold fish) ir geriausia jau
tiena mėsa. Taipgi poniai rei
kią trijų porų kojinių į dieną, 
nes tie gyvuliai sudrasko besi
karstydami ant jos.

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

Išskiriant trečiadieni" 
ir sekmadieni.

Ilsėkis, Jurgi, Amerikos Že 
melėje.

Serdokuose Augęs.

Koplyčias suteikiam nemokamai 
. visose dalyse miesto.

Tel Virginia7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, „kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus/ 
sudarau su ame-| 
rikoniškais. Rei-| 
kalui esant ir 
padidinu toki o| 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
Brooklyn

Lūšnų Vargšų Gyvenimas
Baltimorėje yra madoje lai

kyti maisto turgus ant gatvių 
skirtingose miesto dalyse. Tur
gui baigiantis, išmetama daug 
sugedusio maisto, daržovių ir 
fruktų, ant gatvės. Po 12 vai. 
naktį miesto darbininkai atei
na ir nuvalo gatves. Tonus to 
sugedusio maisto nuveža į iš
matas.

Dažnai pamatai prie tų iš
matų krūvų moterėles ren
kant, kas geresnio, ir nešantis 
namo.

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

Velionis iš Lietuvos paėjo 
Serdokų kaimo, Vilkaviškio 
parapijos, apskrities taipgi 
Vilkaviškio.
s Velionio moteris yra mirus 
iau keli metai ir du žentai mi-

Prakalbos Įvyks Kovo 9 d.
LDS 110-ta kuopa rengia 

labai svarbias prakalbas kovo 
9 d., prasidės 7 valandą vak., 
Liet. Piliečių Kliubo svetainėj, 
14 Tyler St.

Į prakalbas yra kviečiami 
visi Lowellio lietuviai ir visi 
iš priemiesčių. Kalbės labai 
svarbiais klausimais LDS pre- 
zįęlentas ir Tiesos redaktorius 
Jonas Gasiūnas iš Brooklyn,

Uždare Kasyklą, Neteko Dar
bo 600 Mainierių

Vasario 8 d. tapo uždaryta 
neribotam laikui No. 5 ang
lies kasykla, kurią operavo 
Rose Valley anglies kompani
ja. šioje kasykloje dirbo 600 
mainierių.

Kompanija aiškina, jog ji
nai negalėsianti šios kasyklos 
toliau operuoti, kol nebus su
taisytas 4-tas level as, tai jrra, 
giliausia šių kasyklų dalis ir 
sykiu pataisytas “breikeris,” 
kur yra trinama anglis. Bet 
kompanija nieko, nesakė, kas, 
kada ir kaip bus ta kasyklų 
dalis taisoma. O “breikerį” ža
dėjo taisyti šiuo tarpu, kaip 
kasyklos nedirbs.

Tai, kaip nebūtų, faktas 
yra, kad liko be darbo 600 
mainierių ir darbą gauti kitur 
jokios progos nėra, nes čia vi
sos kompanijos panašiai daro, 
atleidžia x kasdieną daugiau 
mainierių, didindamos bedar
bių eiles šioje apylinkėje.

Keista yfa ta kapitalistų 
tvarku. \ Visoje Amerikoje ir 
Europoje trūksta anglies, žmo- 

šalčio miršta, o čia 
padidintų sa- 
vergtų darbo 
mainas. Jie 
Xusti mamie- 

,ndas už 
įat, kuo- 
irbų, tai 

tuos/kur dar dirba, ima labiau 
spausti ir išnaudoti. Tas jau 
yra aiškiai matoma. Tai, kaip 
atrodo, bus sunkūs šie atei
nanti metai dėl miainierio. Tu
rėsime daug kovoti, kad išlai
kyti sąlygas ir darbo valan
das, ką dabar turime.

Niekas nepamirškite kovo 
(March') 9 dienos vakaro. 
Užsitikrinkite, kad išklausysi
te nuo pat pradžios jki pabai
gai, tuomet nereikės gailėtis 
dėl suvėlavimo.

Pas mus prakalbos bus va
kare, o ne po piet, kaip kad 
pirmiau buvo skelbta laikraš
tyje. Mes pasimainėme su 
Lawrence, — jie turės po piet, 
o mes vakare, 7 valandą. Nes 
pas mus popietiniam laike bus 
laikomas 
gystės.

Kuopa žada gerai koope
ruoti su savo vajininkais ir 
jiems viskame gelbėti. Linki
me geriausių pasisekimų Jo
nui ir Vladui pakilti gana 
aukštai.

Vajus tęsis iki sekančiam 
seimui; tai bus LDS aštuntas 
seimas 1948 metais, Cleve
land, Ohio. Iki tam laikui rei
kia įrašyti kuo daugiausia 
naujų narių, kad pasiekti 
aukštąjį tikslą: “2,000 naujų 
narių į LDS.”

J. M. Karsonas.

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

PAJIEŠKOJIMA)
Petronė Orintienė pajieško Pet

ro Motijošaičio. Girdėjau, kad gyvo 
na Chicago, Ill. Iš Lietuvos paeina 
nuo Užpiaunių kaimo, Bublelių 
vaisė., Šakių apskr. Prašau atsi
šaukti, arba kas žinote kur jis gy
vena, malonėkite pranešti,' būsiu 
dėkinga. Petronė Orintienė, 234 
Ames St., Brpckton 14, Mask,

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

MIKE LEIJPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Lietuvių 
vienijimo 
nansų raštininku šiems me
tams išrinktas ir jau gerai 
darbuojasi draugas Aleksan
dras Rutkauskas. Visi nariai 
organizacijos reikale kreipki
tės prie Aleko, jis jums pa
tarnaus ir suteiks informacijų 
kas liečia Susivienijimo reika-

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

VYRAI
MAISTO PAKUOTOJAJ 

SYRUP VIRĖJAI
00c I VALANDĄ PRADŽIAI

Adolf J. Mainzer
Ine.

7-37 37th Ave., Long Island City 
(Arti Vernon Blvd.)

METALO VERPĖJAI
(25)

Patyrusių prie 1-mo, 2-ro ir 3-čio šiftų 
Uždara A.F.L. Dirbtuvė 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
$1.75 iki $2.10 j Valandą.

50 Valandų Savaitė.
Rašykite Ar Telefonuokite j

NAGEL METAL SPINNING 
MFG. CO.

400 East 1st St., 
DAYTON, OHIO

HEMLOCK 2659 ar FULTON 8351.

RANKINIAI KOMPOZITORIAI 
MIEHLE VERTICAL

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

K^ daryti Dėl skausmų 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nao NUGAROS 
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS, SĄ 
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes. norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMAI KIEKI) be jokių lėšų jum*. Ne- 
siųakiu pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj . pasiųsime tabletėllų. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko juma ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL OO.
.489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

š. m. vasario 3d., Liet. Tau
tinio Namo mažojoje svetainė
je įvyko LLD 6-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas, šį sykį 
kuopos narių susirinko nema
žas skaičius ir padarė keletą 
gerų tarimų.

Sprendžiant iš valdybos ir 
komisijų raportų, pasirodė, 
kad mūsų kuopos nariai pra
deda susirūpinti šių dienų 
draugijinio judėjimo klausi
mais, kaip politinėje, -taip ir 
literatūrinėje srityje. Yra ne
mažas susidomėjimas ne tik 
savo tautos reikalais, bet po
draug ir tarptautiniais 
kiais.

Organizatoriaus raporte bu
vo pažymėta, kad vietinė kuo
pa turės atlikti apskrities ir vi
sos draugijos užbrėžtus dar
bus, būtent: suruošti parengi
mą drg. L. Pruseikos maršru
to prakalboms; išpildyti naujų 
narių gavimo vajaus kvotą ir 
atžymėti keturių šimtų, metų 
sukaktį nuo pasirodymo pir
mos lietuviškos spausdintos 
knygos.

Finansų raštininko raportas’ 
parodė, jog daugiau kaip pu- 
sČ narių jau yra pasimokėję 
savo metines duokles už šiuos 
metus. Prie to, pareiškė, kad. 
naujai išleista knyga “Prisikė
lusi Lietuva” jau yra prisiųs
ta visiems nariams ir tuojau 
bus išdalinta.

Keturių šimtų metų jubilie
jaus rengimo komisija rapor
tavo, kad jų darbas gerai .pro
gresuoja. Sukakties paminėji
mui būsią skaitoma R. Miza- 
ros specialiai priruošta pa
skaita “Lietuviškos Knygos 
Kelias.” Prie to, būsiąs, gražus 
koncertas, kurio programoje 
dalyvausią vietos /meninės jė
gos. Dainuos Liuojsybės Choro 
moterų grupė, vadovybėje 
Onos Mineikiūtės. Dalyvaus 
dvi pagarsėjusios solistės, Ona 
Mineikiutė ir Rose Merkeliutė. 
Jauna pianistė Mis$ Stanley 
duos piano solo geros muzikos 

■ir Lr Monkevičiutė, pasižymė
jusi accordionistė. Po koncer
no, sakė, būsią draugiškas pa
silinksminimas.

Nutarta pasiųsti du delega
tu į LLD nacionalį šuvažiavi- 
mą, kuris įvyks kovo 29 d., 
Brooklyne, N. Y. Delegatais 
nšrinkti šie nariai: Walter 
Yurkevičius ir Pranas Pūkelis.

Nutarta paaukoti dešimtį 
dolerių LLD suvažiavimui ir 
penkis dolerius Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui.

Debatų rengimo komisija iš
davė savo raportą, .iš ckurio

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių | mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING &
X REPAIRING CO.

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

SIUVĖJAI
Patyrę dirbti prie moteriškų aukštos rūšies 
koutų ir siūtų. GERA ALGA. NUOLATINIS 

DARBAS. S. CASOLA BROS.
18 E. 55TH STREET, N. Y. C.

REKORDAI 
'■ “Visokių Rūsių”

Artlficiales Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai Dabar 
“Kol Dar Jų Yra“ 

VALETAI 
Vertės $5.00, Tik $1.50

«Paš

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

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

Vasario 8 d. savo namuose 
mirė Jurgis Bendoraitis, dagy- 
venęs iki 80 metų. Paliko 3 
dukteris, vieną sūnų ir šešis 
anūkus. Dukterys visos vedu
sios ir jau išauginusios šei
mas.

Velionis Amerikoje išgyve
no 54 metus. Į Ameriką atvy
ko iš Škotijos, buvo vedęs ir 
su šeima priklausė Lietuvos 
Sūnų Draugijoj, Lietuvių Pi
liečių Kliube 103, ir ameriko
niškoj Eagles draugijoj.

Velionis buvo rimto būdo, 
laisvų pažiūrų žmogus, išau
gino laisvai šeimą. Pasirodo, 
kad jo visa šeima yra laisva, 
vaikai'ir vaikų vaikai laisvi 
nuo religiniųpažvalgų.

Būdamas jaunesniu, Bendo- 
raitis veikė lietuviškose drau
gijose, taipgi jo duterys daly
vavo lošime ir kitokiam veiki
me tarpe lietuvių. Velionis bu
vo vienas iš tų, per kurių pa
sidarbavimą buvo įsteigtos lie
tuviškos kapinės, kurios ran
dasi Waterbury, kaipo Lietu
vių Laisvas Kapinynas.

Vasario 11 d. tapo palaido
tas Lietuvių Laisvose Kapinė-

ABELNAI NAMŲ SEIMININKE
Gera patikima moteriškė dirbti namuose už
miestyje, 25 mailės už New Yorko, Chester, 
N. Y. Šeima susideda iš 2 suaugusių ir 2 
vaikų — amžiaus 6 ir 8. Darbas nesunkus, 
namai maži su visais patogumais. Geri na
mai, nuolatinis darbas, atskiras kambarys ir 
maudynė, pridedant $100 j mėnesj tinkamai 
moteriškei. KREIPKITĖS AR RAŠYKITE

’ T. C. ASSHETON
UPPER KING STREET, R. F. D. 4, 
GREENWICH, CONN, ar SKAMBINKITE 

Byram Kiver 9232 ar N. Y. Address
11 W. 42nd St., Room 378. PEnn 8-8280.

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

REIKIA OPERATORIŲ 
Viena Adata Siuvama Mašina, prie 

KORESTŲ DARBO; NUOLATINIS DARBAS; GERA ALGA; 
LINKSMA APLINKUMA.

. La Resista Corset Co.
805 RAILROAD AVE. (Arti Myrtle Ave.) BRIDGEPORT, CONN,

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Bet mums atrodo, kad bėg
liai greitai “apsidžiaugs” tais 
darbais Anglijoj. Registracija 
parodė, kad tarpe lietuvių 
bėglių yra apie 47 nuoš. bu
vusių “baltakalnierių” — vi
sokiu smetoniškų valdininkė-

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

Telefonas EVergreen 7-1661

REMINGTON RAND, INC
686 MAIN STREET 
HOLYOKE, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės Susirinkimai, Pra

kalbos, Parengimai ir 
Kiti Dalykai

Dabar pas mus visos apy- 
stovos bus kiek geresnės, kuo
met Liet. Piliečių Kliubas už
baigė įsisteigimo , darbą. Pa
žangiųjų lietuvių organizaci
jos vėl gali sau paprasta eiga 
laikyti savo susirinkimus su 
visais patogumais.

Lietuvos Sūnų ir dukterų 
Pašalpos Draugystė laiko sa
vo mėnesinius susirinkimus 
kas mėnesį antrą sekmadienį. 
Pereitas Draugystės ąusirihki- 
mas įvyko vasario’ 9 d., buvo 
geras: nemažai narių dalyva
vo. Narinių duoklių sumokė
ta $43.40. Visi nariai sveiki, 
neserga, viskas einasi papras
ta vaga.

Buvo plačiau svarstyta apie 
metinį parengimą, kuris turėjo 
įvykti vasario mėnesį, bet dėl 
tūlų neaiškumų, parengimas 
atidėtas ant toliau, kurio galu
tinas sprendimas bus padary
tas sekančiam 'draugystės su
sirinkime kovo mėn. 9 dieną, 
2 vai. po pietų, taipgi kliubo 
svetainėje, 14 Tyler St.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

rteičiui su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

taip užsisėdo ant to darbinin
ko, kad net buvo šlykštu žiū
rėti. Pagaliau darbininkas tu
rėjo Apleisti darbą. \

Bosai visuomet su darbinin
kais taip elgiasi, kai atsiran
da daugiau j ieškančių darbo. 
Karo laiku, kada buvo sunku 
gauti., darbininką, bosai buvo 
kaip ir kokie “broliai.” Dabar, 
kada jau daugiau , darbininkų 
ieško darbo, tai bosai pavirs
ta iš “brolių” velniais.
Pirmutiniai Žydai Baltimorėje

1639 metais TO žydų atva
žiavo iš Portugalijos. Vienas iš 
jų buvo Jacob Lumbrazo, pir
mas gydytojas visoje Mary lan
do valstijoje., Ir jis, sakoma, 
sulošė svarbią rolę -Marylando 
ekonomikoje.

Marylando valstija buvo va
dinama “1 a i s v a "V a 1 s t ija” 
(“free state”), bet joje nebu
vo religinės laisvės, žydams 
buvo uždrausta praktikuoti sa
vo religiją ir žydas negalėjo 
užimti valdžioje jokios vietos, 
žydai tik labai lėtai pradėjo 
apsigyventi Marylando valsti
joje, nes čia ilgiausia tęsėsi re
liginė priespauda — ilgiau, 
negu kur kitur Jungtinėse 
Valstijose. Tiktai po Civilinio 
Karo Čionai pradėjo religinė 
priespauda išnykti.

J. Balsys.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Vieną kartą teko matyti tik
rai stebinantis nuotikis, kuris 
atkreipė kiekvieno praeivio 
dėmesį. Ant Lexingtono gat
vėje turgaus buvo išmesta di
delė dėžė sugedusių žuvų. 
Penkios moterėlės iš lūšnų pa
saulio rinkosi šias žuvis, dė
josi į maišus, žuvys buvo tiek 
jau sugedusibs, kad imamos į 
rankas jau nebesilaikė krūvo
je, sukrito ,į kavalkus.
Ką Reiškia Demokratija Dar

bininkui prie Kapitalizmo 
Vienoje mašinšapėje darbi

ninkas dirbo ant brangios ma
šinos ir ją sugadino. Bet. tai 
ne jo buvo kaltė. Jis bosui sa
kė, kad taip dirbant bus ne
gerai, bet bosas įsakė dirbti 
taip, kaip jis, bosas, nori. Bet 
kada darbas neišėjo gerai, bo
sas supyko. Nors jis neturėjo 
teisės darbininką paleisti, bet

(Shalinskas)

Funeral Home
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Susivedė

žvaigždžiuoja

Vidunakti rodoma kas naktį

Durys atsidaro 9:30 A. M.V

Atr

užimanti ir žavinčiai graži 
drama!

I 
y

Smagi istorija apie mylimą rakalj. kuris 
viskam apsukrus, apart, arklių!

BARRY FITZGERALD « DIANA LYNN

John Papas, sūnus Onos Pa
plonės, susiveda su Miss Betty 
Ickes, Santuoka įvyks vasario 
16-tos rytą, Trinity Lutheran 
Church.

MARGARET LOCKWOOD
IAN HUNTER

ANNE CRAWFORD
BARRY K. BARNES

VICTORIA
Broadway Ir 46th/Street

Jurgines Šaunus Balius 
, 15-ta Vasario

šv. Jurgio. Draugystės 52- 
ras metinis balius įvyksta jau 
šį šeštadienį, vasario 15-tą 
(šiandien), didžiosiose Grand 
Paradiso salėse, 318 Grand 
St., Brooklyne. Visus kviečia. 
Visi būsite svetingai priimti.

šokiams gros dvi orkestrus 
— Joe Thomas ir Anthony 
Pavidis^— viena lietuviškus, 
kita amerikoniškus šokius, tad 
šokių mėgėjai galės linksmaųti 
be pertraukos, čia susirenka 
patys jurgiečiai, vietiniai ir iš 

jų jauni- 
, smagus 

visiems.
(taksai 

va-

apylinkių, atvyksta 
mas ir svečiai. Taigi 
pobūvis užtikrintas 
Įžanga tiktai 60c 
įskaityti). Pradžia 8 
karo.

Jaunieji apsigyvens Brook- 
lyne, kur John užaugo. Ona 
Pa piene ir jos šeima yra il
gamečiai Laisvės geri kaimy
nai, williamsburgieciai, dien
raščio skaitytojai. Jo sužadė
tinė yra duktė Mr. ir Mrs. Sa
muel Ickes iš Chambersburg, 
Pa. Jaunasis John Papas, šio 
karo veteranas, -su savo suža
dėtine buvo pažintyje iš kari
nės tarnybos laiku.

“EASY COME, EASY GO”
.mi Dick Foran # Frank McHugh

•-> Ir šaulius akmenų vaidinimas scenoj *

THE INK SPOTS 
Bella Fitzgerald

Tip Tap ir Toe * Stump ir Stumpy

Extra: Coolie Williams, Jo Triiiha ir 
Jo Orkestras

Vidunaktį Vaidinama Kas Naktį

PARAMOUNT
Broadway ir 43rd St.

Begaliniai Sujaudinanti ir Neti
kėti Romanso Prietikiai Judy,te
Pavojingos meilės istorija, 
šiai palodyta! Nedoriausia 
kada mylėjusi moteris!

J. Arthur Rank persi a t o.

Žadą

%

r.

E
r

SVEIKATOS KULTŪROS DRAUGIJOS 
PRAKALBOS ŠI SEKMADIENI

Dr. R. Andersonas yra daug valgyti ? Ar kava ir arbata yra 
pasižymėjęs ir “champijonas” 
naturalio gydymo įvairių ligų. 
Jis kalbės temose: “Nuo šal
čio daugiau serga ir miršta 
žmonių, .negu nuo kitų ligų.”

I Jisai pasakys, kaip išvengti 
• “šalčio,” reumatizmo, širdies 
Į ligos: kaip išvengti “vidurių 
: užkietėjimo.” Aiškins ar taba- 
! kas bei rūkymas kenkia? Ar 
Isvaiginantieji gėrimai yra rei- 
[ kalingi ir ar kenkia žmogui?
■ Ar mėsą turi valgyti žmogus; 
; ar balta duona, baltas cuk- 
; rus, baltas pienas yra sveika

įtinkamas maistas žmogui? Ko
dėl daržovės, riešutai, medžių 
vaisiai yra goresnis maistas, 
negu gyvulinis maistas?

šias taip svarbias prakalbas 
rengia Sveikatoj? Kultūros 
Draugija, 16 d. vasario, 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėjo, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Taigi, visi urmu į sveikatos 
klausimu prakalbas. Atsineš
kite gatavai pasirašę klausi
mus, į kuriuos d r. Andersonas 
atsakinės. Įžanga veltui.

Žmones Patys Pagelbe 
jo Laimėti 5c Fėrą

Bronxe sulaikyta kvotimui 
18 metu amžiaus graži’ mergi
na, kurios maloni išžiūra ir 
malonus apsiėjimas gaudavęs 
jai draugiškumą. pakeleivių 
stotyse. Bet vos naujos pažįs
tamos kur nusigrįždavusios, 
malonioji- dingdavusi su jų va
lizomis.

New Yorko porte slaptosios 
policijos agentai sulaikė mari- 
ninką, korsikietį. Jo kišeniuo- 
se, sakoma, radę $259,000 
vertės narkotikų.

Majoro O’Dwyer raštinei! 
viešųjų svarstymu fėąo klau
simo dviem, dienomis suėjo 6,- 
426 telegramos ir laiškai. Yiš 
tai fero klausimu. Iki praeito 
ketvirtadienio atėjusias stiro- 
kavus, atrado, .jog 98.1 nuo
šimtis buvo prieš kėlimą fėro, 
1.9 nuošimčiai už kėlimą fėro.

Yra daug tiesos pasakyme, 
kad žmonės patys kalti už sa
vo sunkumus. Kada žmonės 
prabyla masiniai, garsiai, su 
jų valia skaitomasi. Kada jie 
tyji, niekas jų negali išgirsti ir 
nepaiso^ Palyginamai, mažas 
skaičius atsiliepė ir šį kartą, 
tačiau gautųjų nuošimtis paro
de žmonių nusistatymą. Tdd 

, majoras ii’ pareiškė — žmones 
priešingi fėro kėlimui, fero da
bar nekelsime.

Yorke areštavo 14 as
ini ž i ūretus p e1 n i j im ęsi

New 
menu, 
iš kriminalybiu.

Mildred Cook, 37 Prospect 
Place, Brooklyne, tapo užgau
ta auto taip stipriai, kad ją 
nutrenkė po gatvekariu. Lai
mei, gatvekaris buvo sustojęs.

Yonkėrs’e susidūrus autobu
sui su auto sužeisti 9 žmonos.

ISTORIJA AVANTIŪRŲ IR VIRPANČIO ROMANSO, S LA I’ll N G'U J U RYTU AP
LINKUMOJ! SUJAUDINIMAI... VEIKSMAI... NUOSTABUMAI... REGINIAI...

Douglas Fairbanks, Jr.
Maureen O’Hara * Walter Slezak

“S1NBAD THE SAILOR”
Puikiomis Terhni-Spalvoinia 

su Anthony Quinn <> George Tobias 
Nuolat Rodoma. Vidunaktį kas Naktį

R
K 
□ BltOADWAY ir 47th ST.
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MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Italija... Matyk civilius pradedant urmu kraustytis iš priskirtos Jugoslavijai Polos! 
Rusija... Matyk Maršalą Montgomery kaip Premjero Stalino svečią Maskvoj! Franci- 
ja... Kuro stbka anšlubina važiuotę. kuomet šalčiu banga užgula francūzą tautą. 
LaRochelle... Pirmieji Maršalo Petain’o paveikslai trėmime! Vokietija... 23 nacių 
daktaiai traukiami į Amerikonų teismą Nuremberge už. masinių bandymų-operacijų 
darymą! Anglija... Anglies stoka suparalyžiuoja pramonę per šalčių bangą. Matyk 
naujausią ‘March of Time” lilmi;! “NOBODY’S CHILDREN?” STEBfcTINl FAKTAI 
APIE J S D NINIM U S - J D U K RINIM U S!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.
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Lituanica Square 
Restauranas Jau At
daras Sekmadieniais
-Su žinom sekmadieniu 

uanica Square Restaurant 
bus atdaras sekmadieniais, šį 
sekmadienį jau vėl galėsite 
valgyti pietus savo priprastoje 
valgykloje. Ir vėliau kiekvieną 
sekmadienį tas restauranas 
bus1 atdaras.

Iš toliau atvykę svečiai yra 
prašomi užeiti į Lituanica 
Square Restauraną. čia gausi
te gerus pietus už prieinamas

Lit- 
vėl

Saga Drąsios, pirmosios mašininės raštininkės įsiveržusios į biznio 
raštinę Bostono 1870’s m.... Gyvas muzikalis romansas . . . 
Linksmas, patrauklus ir smagus!

BETTY GRABLE * DICK HAYMES

“THE SHOCKING MISS PILGRIM”
Techni - spalvomis

Muzika ir.Dainos Georgo ir Ira Gcrshvvin’ų.
Ir puikiausias Broadway’s visa-žvaigždinis vaidinimas scenoj *

PETER LORRE
Specialiai: GIL LAMB; BOY FOY; PAT TERRY;

Extra: EVELYN KNIGHT
Taipgi MARCH OF TIME, "Germany -- Handle with Care!"

ROXY 7TH AVENUE ir 50TH STREET

METINIS BALIUS
RENGIAMAS ŠV, JURGIO DRAUGYSTES 

Įvyks

Šeštadienį, Vasario 15.

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

(kampas Havemeyor St.) 
i*Badžia 8:00 vai. vakare 

BILIETAS (su taksais) 60c.
JUOZO THOMAS ORKESTRAS

» t Gros Amerikoniškus šokius.

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRAS 
Gros Lietuviškus šokius.

Visus širdingai kviečiąme dalyvauti šiame Baliuje, kuris bus di-' 
džiausiąs visoje apylinkėje. Čia turėsite malonių susitikimų su savo 
pažįstamais ir pasivaišinsito skaniais užkandžiais ir gėrimais.*

15 metg-BANKIETAS-Jubilėjus
RENGIA L. D. S. 50 KUOPA

Pasidžiaugk Vienu Puikiausių 
Muzikalių Vaidinimų!
Matyk patrauklų, žavintį ir 
virpanti scenos veikalą!

CAROUSEL.
su garsiausiais pasaulio aktoriais, 

dainininkais, šokikais ir šauniu
(> orkestru.

Tikintai dabar po $1.20 ir daugiau 
Vakaro 8:30,

Popiet šeštad. ir Ketvirt. 2:30 
MAJESTIC THEA.

44th St reet, West of B’way.

Warner Bros. Nauja Šauni Filmai
Dane Clark * Martha Vickers

Sidney Greenstreet * Alan Hale

“THAT WAY WITH WOMEN”
sfc I r puikus asmenų vaidinimas scen'oj ❖

Olande Thornhill ir jo Orkestras
Extra asmeniniai

Martha Vickers ir Alan Male
STRAND Broadway ir 47 St.

“y.,*.

Pamatyk Sėkmingiausi JVIuzikalj 
Veikalų ant. Broadway!
Pasidžiaugk smagiausia muzika, 
šokiais, dainomis i/ puikiu 
aktorių vaidinimu.

. OKLAHOMA!
Tikietai po $1.20 ir daugiau.
Vakarais 8:30 ir popiet 2:30 
Ketvirtadienį ir šeštadienį.
ST. JAMES THEA.

44th Street, West of B* way

Smagiausia Istorija, Pilna « 
Verčiančių Juoktis Nuotikių! , 
Tikrai Juokdariška Komedija! 
Su Daigeliu Smagių Dainų!

Betty Hutton * Sonny Tufts

"Cross My Heart”
Dar ir Prietikių Filmą.

“SECRET OF THE WHISTEER” 
su Richard Dix ir Leslie Brooks

Brooklyn * Flatbush
PĄBAMOUNT ir DeKalb Aves.

Taksy Atsiteisimas
• Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai I
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, 

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną.

> Įvyks'
SEKMADIENĮ, VASARIO 16 FEB

AMERIKOS DARBO PARTIJOS SALĖJ
So. Brooklyn, N. Y.

4

•6-tas puslapis

ko

2

lėšas.
3. MES turim įrengimu? ge-

svetainė- (čviškčs

WORLD TOURISTS, INC
18 W. 23 St., N. Y.

'Aust’S

Šeštadienis, Vasario 15, 1947

Tad 
kvies-

p ir
II

vai-
nu-

didžiau- 
Draugu i,

vi
jų

Haakon
(39)

Manhattan prezidentas Ro
gers užgiri as planus statyti 
tunelį po New Yorko First 
Ave., tarp 40th ir 48th Sts., 
po UN centru.

Su
ku
sio 

vasario

riausiai jums patarnauti.
4. MES apdraudžiame siun

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telef on nokite arba ateikite.

■Į. i .[..ii.L 'oi, 2 Akli Jiri&L

Liaudies Teatro Veikla
Kiek laiko nebuvo girdėti, 

ką veikia Lietuvių Liaudies 
Teatras. Na, o visgi ši meno 
organizacija veikia, ar bando 
veikti ką, nors dramos srityje. 
Dar pereitais metais buvo su- 
brusta statyti scenoje veikalą 
“Pergalę.” Darbas jau buvo 
pradėta, vai d ylos buvo surink
ti, tačiau paaiškėjo, kad šiame 
sezone jau negalima gauti tin
kama svetainė tam veikalui 
vaidinti. Tad visas reikalas- 
reikėjo atidėti 1 iki sekančio 
rudens.

Vasario 4 d. teatro komite
tas laikė gana turiningą posė
dį. Paaiškėjo, ‘ kad kai kurie 
valdybos nariai reikia pakeisti. 
Darbšti Liaudies Teatro sekre
torė, Uršulė Bagdonienė, net 
į Pacifiko pakraštį išvyko. Ji 
apsigyveno Los Angelese. Mes 
manome, kad tenais ji veiks 
tarpe dramos mėgėjų. ‘

Liaudies Teatro valdyba tu
rėjo būti pertvarkyta. Sekami 
nariai dabar sudaro Lietuvių 
Liaudies Teatro valdybą: 
min. V. Bovinas, sekret. 
Feiferienė, ižd. J. Gužas.

Taip pat buvo kalbėta 
dybos reikalai. Komitetas
mate, kad didelio veikalo, su 
dideliu vaidintojų sąrašu, ne
galima šiame sezone imti. Ne 
tik, kad nėra tinkamos svetai
nės, bet reikia ir aidieciams 
gelbėti įscenizuoti muzikai iš
kas veikalas. Tačiau nutarta 
pasirinkti vidutinį veikalą, ar 
komediją su mažu skaičiumi 
vaidintojų ir greitu laiku susi- 
mokinti. Su lengvesniu .veikalu 
taip pat bus galima ir arti
moms kolonijoms pasitarnauti. 
Parinkti toki veikalą įgaliota 
A. Rainiene ir V. Bovinas,

Liet. Liaudies Teatro komi
tetas šiame posėdyje išrinko 
A. Rainienę ir J. Jušką dele
gatais į LMS Apskrities kon
ferenciją, kuri įvyks vasario 
23 d., 1 vai., Laisvės

s; « v» » n v®Kviečia į Svečius
Lietuvi ų Darbiniu kų

si vienijimo 50-tos kuopos 
biliejinis bankietas įvyks 
sekmadienio vakarą,
16-tą, So. Brooklyne. Svetingi 
sobrooklyniečiai mylėtų maty
ti visus gerus draugus iš Wil- 
liamsburgo, Ridgewoodo, Mas- 
petho, East Now Yorko — 
Richmond Hill ir visų kitų di
džiojo Brooklyno apylinkių 
atvykstant pas juos svečiuos- 
na, kaip kad jie, pagal geriau
sią išgalę, kooperuoja su 
somis kitomis kolonijomis 
didžiosipse iškilmėse.

Sobrooklyniečiai gerai
operuoja su visais bendruose 
demokratijos ir darbininkų ju
dėjimo reikaluose, užsipelno 
visų širdingos paramos, 
būkime pas juos patys, 
kimo savo draugą.

Užk an d ž i u s-va k arien ę 
5 vai., šokiai nuo 6.

Posėdyje išreikšta 
šia padėka Lietuvos 
nuo kurio Liaudies Teatrui bu
vo perduota gausi auka, visa 
šimtinė. Tai ne tik parama, 
bet ir raginimas, energija mū
sų meno veiklai.

Reporteris.

rodo

ARTKINO 
PERSTATO

•'...kur tik bus 
ma, visur tikrai lai' 
mes žiūrovų pasigro
žėjimo dovani)/’ 

CECEIJA AGER 
—PM

Hottier Į 

naujomis puikiausiomis | 
spalvomis 

pagamintą Sovietų Sąjungoj!

5 th Avė.4714

šokiai
6 v. vak.L 7

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

Užkandžiai
5 v. vak.

*• i

M-Oyth AVE, bet. 42 & 41 STS.Q

m
>

*

STANLEY,
Durys atsidaro 8:45 A.M. g
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KELRODIS: 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.

Caisragesybos viršininkas 
Frank J. Quayle skelbia už- 
draudžtąs gaisragesiu dvylikai 
brolišku-pašalpiniŲ ir socialių 
organizacijų iš anksto parda
vinėti tikietus rengiamoms 
pramogoms.

duos ;
Visam 1 

tam įžanga tiktai $1.60 (val
gis $1, įžanga' 50c., taksai 
10c).

Vieta: 4714 5th Ave., So. į 
Brooklyn. BMT 4th Avė. lini- • 
ja iki 45th St. Salė randami Į 
tarp 47 ir 48th Sts., priešais i 
Sunset Teatrą.

PAJIEŠĘOJIMAI
Pajieškau savo vyro Juozo Gavė

no. Dar su manim gyvendamas dir
bo Philadelphijoje Shipyarduosc. 
Girdėjau, kad dabar dirbąs saliūno, 
pas našlę savininkę, ant vienuolik
tos gatvės Philadelphijoje.

Juozai Gavėnai, mano vyreli, aš 
gavau laišką iš Lietuvos nuo tavo 
brolių ir seserų su svarbiom žiniom 
ir taipgi prisiuntė svarbų dokumen
tą, po kuriuom tau reikia pasirašy
ti, ir pasirašius dokumentą reikia 
grąžinti atgal j Lietuvą.* Taigi, jei 
tu nori žinoti apie savo gimines, bro
lius ir seseris, pranešk man savo 
antrašą, o aš tau prisiųsiu tuos do
kumentus. O ten yra tavo 
reikalai, labai svarbūs.

Mrs. A. N. Gavėnas, 406 
Road,' Brooklawn, N. J.

REIKALAVIMAI
Reikalingas dženitorius, šešių šei

mynų namas. Savininką matyt gali
ma vakarais nuo 7 iki 8 vai. šešta
dienį ir Sekmadienį, savininkas bus 
ištisą dieną. 83 Stuyvesant Avo., 
Brooklyn, N. Y. Arti Kosciusko 
stoties. Pageidaujama, kad nebūtų 
mažų vaikų. (37-38)

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

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

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

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

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

World Tourists, Inc.
(Įsteigta nuo 1927 rn.)

PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, se
nu drabužiu ir kitu daik- 

4- 4 4.

Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmokėtais" iš anksto 

muitais
kaip Ir visuomet

1. MES taip pa^t chemika
lais išrūkome drabužius 
ir gauname Sveikatos 
Tarybos liudijimą, f

I v e
. MES sumažinome savo

Tel. Orchard 4-4660

Alvin B. Jlosenblatt, 45 m., 
brooklynietis, apdegė savo po
pierinių dėžių gamykloje, 
New Yorke, liepsnai išsiveržus 
iš pečiaus.

R

Pelei
KAPISKAS

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

. Drabužių ir MAISTO
į Sovietų Sąjungą

ir visas kitas šalis, taigi ir į 
L e n k i j ą, Čechoslovakiją, 
Vengriją, Austriją, Vokieti
ją, Franciją, Belgiją, Itali
ją, Rumuniją, Jugoslaviją.
SIŲSKITE MAHLER BŪDU 
Greitam Pristatymui 
Pigiausiomis lėšomis

Visos Smulkmenos 
Sutvarkomos

Siuntiniai Įkainuojami
Užsieniniai muitai 

išrenkami
Padėvėti drabužiai

.Cheminiai išrūkomi
Apdraudžiama pilnai vertei
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
, PUNDELIUS ! SOVIETŲ 

SĄJUNGĄ
Maisto Pundelis No. 1, 

įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $10.98

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus muįtus ir 
patarnavimo lėšas $12.5\)

Atneškite arba siųskite j 
pundelius pas •

HENRY D. MAHLER, INC.
Bronx—500 East 164th St
Važiuot 3rd Ave. "L.” iki 161 St.

Manhattan —
637 Second Ave.

Tarp 34th ir 35th Streets
Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

............... .................. ..

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

. >........................................................................................... ■ ......................... ......... ...................................

Peter Kapiskaa
Tel. EVergreen 4-8174

BULOVĄ!
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CAMBRIDGE

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

MATIKI

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