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Tinkamas, Gražus Obalsis. 
Hartfordo Begėdžiai. 
Pasimojimai prieš CIO. 
Gerai Jiems Atsakė.
Prez. Trumano Ambicijos* 

Rašo A. BIMBA

Labai gražiai skamba tūlų 
Lietuvių Literatūros Draugijų 
kuopti obalsis: “Iki suvažiavi
mo visi kuopos nariai turi būti 
pasimokėje 1947 metu duok
les.”
j^^aiko dar turime apie pus
antro mėnesio. Jau daugiau 
kaip .30 kuopų turi išrinkusios 
duokles iš visu nariu. Trupu
ti pasispaudus, pasidarbavus, 
visos kitos kuopos suvažiavime 
galėtų didžiuotis garbės kuo
pomis.

rėmė visų 
įsitikinimų

likvidavo-

štai koks skandalas įvyko 
Hartforde. Ten keletą metų 
veikė Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Lietuvių Skyrius. Ja
me dalyvavo ir jį 
pažiūrų, partijų ir 
žmonės.

Neseniai skyrius
si. Skyriaus bankieto įplaukas* 
pasidalino pusiau: $50 pasiė
mė parapija, o $50 atidavė fa
šistiniams pabėgėliams.

Tikrai akiplėšiškas, begė
diškas pasielgimas. Nieko ne
reiškė keleto Skyriaus atstovų 
protestas.

Kqkią teisę tie žmonės turė
jo Raudonojo Kryžiaus Sky
riaus pinigus pasigrobti? Ko
dėl pinigai nebuvo atiduoti 
Raudonajam Kryžiui?

CIO unijos išaugo į dideles, 
masines organizacijas. Jų 
šaknys randasi sunkiose pra
monėse — plieno, tekstilės, 
automobilių, gumos, žibalo, 
elektros, ir 1.1.

Aišku, jog tai labai nepa
tinka samdytojams. Nepatinka 
ir reakciniams valdininkams. 
Jie labai norėtų tą galingą 
darbo žmonių judėjimą siihai- 
kinti.

jose atsiranda šiau- 
kurie padeda sam
ani j as iš vidaus

O unijų nelaimė dar ir ta
me, kad 
dadūšių, 
dytojams 
griauti.

Nelengva CIO prieš tuos 
puolimus atsilaikyti. Sąmonin
gieji darbininkai turi sutelkti 
visas jėgas priešų atrėmimui. 
Lietuviai darbininkai privalo 
energingai ir nuoširdžiai uni
jas ginti nuo visokių raganų 
gaudytojų.

Jau buvo labai gražiai su
darytas planas New York o 
mieste pakelti važinėjimo mo
kestį nuo 5 centų iki 10 cen
tų. Tai būtų buvus didelė naš
ta keliems milionams darbo 
žmonių.

Bet šis rylesteitininkį sky- 
mas neišdegė. Labai smarkiai 
juos paėmė miesto majoras 
O’Dwyer.

Reikia pasakyti, kad ponas 
O’Dwyer iki šiol* New Yorko 
žmonių nėra suvylęs. Savo pa
sižadėjimus laike rinkimų 
stengiasi pravesti gyveniman. 
Kaip ir prie LaGuardijos, val
džioje graftiškų skandalų ne
sigirdi.

*

■
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Jeruzalė. — Arabai nužu 
dė buvusį Jaffos miesto ma 
jorą arabą Ali Shankiną, 
kaip savo tautos priešą. Ne- 

į žinia kas nukovė vieną žy-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

ka ir siekia svetimų žemių

O “demokratas” senato
rius McKellar, kvotimuose
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Chiangas Daro Chiniškąjį 
Doleri Beveik Beverčiu;
Uždraudžia Streikus

Nanking. — Chinijos val
dovas Chiang Kai-shekas 
nupigino chiniškąjį dolerį 
tiek, kad 12 tūkstančių chi- 
nišku doleriu duoda už vie
ną Amerikos dolerį. Iki šiol 
buvo nustatyta 3,350 chiniš- 
kų dolerių už amerikinį do
lerį. Chinijos ūkiui, girdi, 
“pataisyti” Chiang Kai- 
shekas uždraudė streikus ir 
vartojimą privačioje preky
boje aukso ir vertingų 
sieninių pinigų.

Republikonai Kursto 
Karą, Sako Maskva

Maskva. — Čionaitiniai 
sovietų laikraščiai rašo, kad 
Amerikos republikonų va
das John Foster Dulles, 
Wall Stryto advokatas, su 
savo sėbrais kursto karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie 
turavoja buvusiam Anglijos 
premjerui Churchillui, ku
ris ragino anglus-ameriko- 
nus susiburti pasauliui vieš
patauti.

(Dulles savo kalboj sau
sio 17 d. ragino padaryti 
tokią taiką su Vokietija, 
kad sustiprėtų Amerikos- 
Anglijos blokas prieš Sovie
tus. Jis reikalavo ir Lenki
jos sienas “pataisyti.”)

ANGLAIBOMBARDAVO IR 
ŠAUDĖ PLAUKIANČIUS 
PALESTINON ŽYDUS

Jeruzalė. — Kariniai an
glų laivai užklupo Herouth 
laivą, kuriuom apie 900 žy
dų slaptai plaukė į Pales
tiną. Žydai priešinosi, kuo-' 
met anglai varė juos į sa
vo laivus deportavimui į 
koncentracijos s t o vykias 
Cyprus saloj.

Anglai sužeidė kelis žy
dus ašarinėmis bombomis ir 
šūviais, iki suvaldė nepasi
duodančius. Du žydai nušo
ko nuo laivo į jūrą, bet bu
vo išgriebti ir su kitais iš
gabenti į Cyprus salą.

Gal Būsią Neužgirti 
Biliai prieš Unijas

JUNGTINES VALSTIJOS REIKALAUJA 
TIK JŲ GLOBAI PAVESTI ATIMTAS 
Iš JAPONU MANDATINES SALAS

Anglija ir Sovietai Siūlė Atidėti Klausimą dėlei Tu Salų, 
Iki Bus Padaryta Taikos Sutartis, su Japonija

Lake Success, N. Y. — 
Amerika įteikė reikalavimą 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai pripažint Amerikai 
vienintelę teisę globot atim
tas iš Japonijos mandatines, 
salas — Marianas, Marsha- 
IJus ir Karoliflas — Pacifiko 
Vandenyne.

Anglija, Sovietų Sąjunga 
ir Australija pirmiau siūlė 
atidėti sprendimą apie tas

salas, iki bus pasirašyta tai
kos sutartis su Japonija. 
Amerikos valdininkai tada 
sakė, jog šios šalies karo ir 
laivyno departmental pasi
ryžę tas salas laikyti savo 
kontrolėje, nepaisant, kokį 
sprendimą Jungt. Tautos 
darytų dėl šių salų. Ameri
ka nori pasilaikyti jas stra
teginėje savo globoje ir sta
tytis jose karines bazes.

Visuotinas Žydų Streikas 
Prieš Anglus Palestinoje

Jeruzalė. — Žydų Tary
ba Palestinoj paskelbė vie
nos valandos visuotiną 
streiką protestui dėl to, kad 
anglai atplaukiančius bena
mius europinius žydus de
portuoja į koncentracijos 
žardžius Cyprus saloj. Ang
lai teisia dar 4 tariamus 
žydus teroristus. x

Jugoslavai Numarins 6 
Nacių Generolus, kaip 
Karinius Piktadarius 

1

Belgrad, Jugoslavija. — 
Karinis jugoslavų teismas 
nusmerkė sušaudyt austrą 
nacių generolą Aleksandą 
Loehrą ir pakart penkis ki
tus vokiečių generolus ir 
vieną pulkininką už krimi
nalius darbus karo metu. 
Gen. Loehr komandavo vo
kiečių lakūnus, kurie oro 
bombomis naikino Jugosla
vijos sostinę Belgradą 1941 
m. Kiti penki generolai ir 
pulkininkas atrasti kaltais 
už civilių gyventojų žudy
mą, kankinimus ir deporta
vimus. Dėl to dar teisiamas 
ir slaptosios nacių policijos 
leitenantas Paul Gerhardt.

Amerika Prašanti Laikyt 
Anglų Armijas Užsienyj, 
Girdi, prieš Sovietus

Amerikonų laikraštis Rey
nolds News rašė, kad Ame
rika daro-spaudimą Angli
jai nešaukti anglų kariuo
menės namo iš užsienių, nes 
tatai nusilpnintų “vakarinių 
valstybių” poziciją prieš So
vietus. Buvo manomą, jog 
Anglija pašauks tam tikrą 
skaičių savo kareivių iš už
sienių, kad jie padėtų pri
statyt anglies, kurios skau
džiai trūksta dabar šalčiuo
se.

KAD AUKŠTAS AMERIKOS VALDININ
KAS APŽME1ŽE SOVIETU POLITIKĄ 

/

Valstybės ■Sekretoriaus Pavaduotojas Dean Acheson Vadino 
Sovietu Politika “Užpuolikiška, Siekiančia Svetimu Žemiu”

į ŠALČIAI KANKINA 
VISA VAKARINĘ 
EUROPĄ

London. — Nepaprasti 
šalčiai slegia ne tik Angli
ją, bet visą vakarinę Euro
pą. Oro biurai lemia, kad 
bus dar didesniu šalčiu ir 
daugiau sniego.

Berlyne sušalo dar 7 žmo
nės, taigi nuo salėjų šią 
žiemą žuvo jau 156 berly
niečiai. Užšalo Paryžiaus 
kanalai, kuridlš buvo gabe
nama jam anglis. Gatvės 
Austrijos sostinėje Vienoje 
storai užverstos sniegu. 
Holandijoj šimtai namų ir 
raštinių visai neturi šilu
mos, ir uždaryta mokyklos 
ir teatrai dėl anglies sto
kos.

Chinijos Valdovas 
Pyksta, kad Amerika 
Mažina Jam Paramą

Atžagareiviu Priekabės 
Prieš Lilienthali

Washington. — Teigiama, 
kad republikonai ir reakci
niai demokratų senatoriai iš | 
pietinių valstijų atmes pre
zidento Trumano siūlomą 
Davidą E. Lilienthali kaip 
Amerikos atominės komisi
jos pirmininką. Neva demo-i 
krato senatoriaus McKella-! 
ro vadovaujami, jie rėkau
ja, kad Lilienthal esąs ko
munistų gląstytojas ii* kad 
jis draugavęs su 'žydais, 
kuomet jis buvo vadas di
džiojo Tennessee Valley Au
thority darbų projekto. Bet 
pamatinė “jo kaičia” yra ta, 
kad .Lilienthal seka Roose- 
velto politiką.

Washington. — Sovietų 
valdžia atsiuntė 
notą dėl to, kad Amerikos 
valstybės sekretoriaus 
vaduotojas Dean Achesonas ’ 
“bjauriai ir priešiškai ap
šmeižė” Sovietų Sąjungą. 
Nes Achesonas, atsakyda
mas į senatoriaus McKel- 
lar’o klausimus, vas. 10 d. 
pareiškė: “Užsieninė Rusi
jos politika yra užpuolikiš-

, prieš prezidento Trumano^ 
skiriamą Lilienthali kaip 
Amerikos atominės komisi- 
jos pirmininką, be kitko, 
užklausė Achesoną: “Kaip 
tamsta manai, ar Rusija ne
būtų užėmus visą Europą ir 
pasaulį, jeigu ji būtų ture 
jusi atominę bombą?”

CHIANG SPROGDINA 
UNRRA SIUNTINIUS 
KOMUNISTAMS

Dar 1 Arabas ir 1 Žydas 
Užmušti Palestinoje

Shanghai, Chinija. 
Chinų komunistų vadas' _ 
Tung Pi-wu Nankinge pra- ^ą ties Jaffa. Ginkluoti žy- 
nešė, kad. Chiang Kai-she- ^ai teroristai pagrobę žydą 
ko tautininkų valdžios la- ąv. Tanouri, pritariantį 
kūnai tyčia bombarduoja i anglams prieš teroristus, 
reikmenis, kuriuos UNR-;
RA, tarptautinė pašalpų or- • 
ganizacija, siunčia į komu- j 
nistu užimtas sr ’ ’ 
dėl to pasiuntė savo pi'., 
testo laiška amerikiniam 
generolui Glenui E. Edger- 
tonui, UNRRA direktoriui 
Shanghajuje. 
bombanešiai stengiasi įgąs
dinti ir UNRRA pareigū
nus, kad pasitrauktų iš chi
nų komunistų valdomų vie
tų, sako tas protestas.

a

g’ ’savV'ln o-i Palociij, nes Gali Būti 
Išvytas iš Ispanijos

AREŠTUOTI 5 JANKIAI, 
KURIE NUŽUDĖ PENKIS 
JAPONUS IR SUŽEIDĖ 20

Tokio. — Amerikonų oro 
jėgų komanda areštavo pen
kis savo kareivius, kurie 
nužudė penkis japonus ir 
sužeidė 20. Tie kareiviai ap
šaudė Hachioji miestą, 14 
mvlių nuo sostinės Tokio; 
“džypsais” važiavo vieške
liu ir išlipdami mušė dide
lėmis buožėmis japonus pra
eivius. Pačiame Hachioji jie 
užpuldinėjo valgyklas ir 
daužė indus ir baldus. Japo
nai šaukėsi karinės ameri
konų policijos, bet ta polici
ja tik ant rytojaus atvyko.

Tautini n k u | Shanon, Airija. — Fašis 
I tinis Ispanijos diktatorius 
Franko nusipirko Airijoje 
palocių, kaip praneša Ispa
nijos laikraščiai. Čia stap
telėjo Jose Girai, buvęs ne
seniai Ispanijos respublikos 
užsieninės valdžios premje
ras. Girai sako, jog Franko 
perbėgtų į Airiją, jeigu bū 
tų išvytas iš Ispanijos.

Jose Girai keliauja į Mek 
sika, kur tikisi vėl būti che 
mijos profesorium. A 
Franko bus nuverstas, ta 
tai daug priklausys nuo di 
džiųjų valstybių, ypač nuo 
Anglijos, sako Girai.

Amerikinių Fašistų 
Vadas Loomis Gavo 
Metus KalėjimoNanking. — Chiang Kai- 

shekas peikė Jungtinių 
Valstijų nutarimą sulaikyti 
tolesnį davimą jam ginklų 
ir pinigų. Jis sako, tatai pa
ilgins Chinijos tautininkų 
karą prieš chinų komunis
tus. Nežiūrint to, Chiang 
Kai-shekas pasižada dėti vi
sas pastangas komunistam 
sumušti.

Atlanta, Ga. — Apskri
ties teismas nuteisė ameri
kiniu Columbians fašistu 
vadą Horperį L. Loomisą 
vienus metus kalėjimam 
Loomis baudžiamas už tai, 
kad jis kurstė kruvinas 
riaušes prieš žydus ir neg
rus. Buvo liudytojų, kad 
Loomis planavo nuverst 
Amerikos valdžią.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 54

Bogota, Colombia. — Su
dužus didžiam keleiviniam 
lėktuvui į Ė1 Tablazo kal
ną, Andų kalnyne, žuvo visi 
54 jarp£ buvę žmonės, tarp 
jų bent 5 amerikonai. Tai 
buvo iš Jungtinių Valstijų 
pirktas Jketurmotorinis lėk
tuvas DC-4. .

Burmos Demokratai 
Prieš Anglu Planą

NUKRITUS LĖKTUVUI, 
UŽMUŠTAS ORO 
SARGYBOS VADAS

. Cleveland. — Vos pakilęs 
nuo aikštės, eksplodavo ir 
nukrito armijos lėktuvas. 
Su juom žuvo pulkininkas 
Earle L. Johnson, vyriau
sias Civilės Oro Sargybos 
komandierius. Užsimušė ir 
du kareiviai.

Washington. — Spaudi
mas iš darbo unijų pusės 
paveikė darbinio senato ko
miteto daugumą. Reporte
riams apklausinėjus to ko
miteto narius, pasirodė, kad 
bent 8 iš trylikos tų sena
torių ketina priešintis re- 
publikono sen. Balio reika
lavimui uždraust unijų pri
pažinimą fabrikuose. 7 kitį 
neremsią sumanymo užgint 
unijoms vesti derybas su iš
tisinėmis, v i s a-šališkomis 
pramonėmis. Jau, girdi, 
svyruojąs ir aršus unijų 
priešas, respublikonų vadas 
sen. Taftas.

Berlynas. — Atvyko Her
bertas Hooveris neva maisr 
to reikalam tyrinėti.

____ i---------

Rangoon, Burma. — Va
dinamosios Prieš-Fašistinės 
Liaudiškos Laisvės Sąjun
gos Taryba užgyrė tokią 
Burmai “laisvę”, kokią an
glų valdžia pasiūlė. Komu
nistai ir kitos demokrati- 
niai-tautinės partijos prie
šinasi Anglijos planui, ku
ris tiktai žada Burmai ne
priklausomybę kada nors 
ateityje, bet ne dabar.

Anglija duoda burmie- 
čiam teisę išsirinkti laikiną
ją vietinę valdžią, bet tos 
valdžios komandieriai bus 
anglai, panašiai, kaip Indi
joje*

rašo,

žada
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ORAS.—Būsią šaltoka.
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1948 
žmo- 
jėgų

Popiežius malo- 
atsilankiusį

Prezid. , Trumanas 
skrist Meksikon kovo 3 d.

Charles Lindbergh 
kad, lyginti su automobilių 
nelaimėmis, tai dar negana 
žūva lėktuvų nelaimėse.

HERBERTAS HOOVERIS 
PAS POPIEŽIŲ

Roma.
niai priėmė
Herbertą Hooverį; jiedu
per pusę valandos kalbėjosi, 
girdi, apie “maisto reika
lus” europiečiams.

į
■V

Dabar jau aišku, kad pre
zidentas Trumanas rengiasi 
1948 metais kandidatuoti. 
Demokratų partijos pirminin

kas ponas Hannegan pasižada 
jo kandidatūrą remti.

Ton aukšton vieton Truma
nas pateko netikėtai, žmogus 
pilnas ambicijų. Už tai jį, 
žinoma, smerkti nereikia., 
žmogus be ambicijų irgi nie
kur netinka.

Su Trumanu bėda tame, 
kad jis mūsų šalies politiką 
išmušė iš Roošfevelto nustaty
tų vėžių. Jis nukrypo į deši
nę, į reakciją. Jis apsistatę re
akciniais pagelbininkais. 
metais jis neturės darbo 
nių ir šiaip liberališkų 
paramos.

Su tokia savo politika ponas 
Trumanas dirba republikonų 
laimėjimui 1948 metais.

HITLERIO PENSIONIERIUS DR. GRINIUS TIKISI 
GRĄŽINT SMETONININKAMS LIETUVĄ

New York. — Dr. Kazys 
Grinius, buvęs Lietuvos pre
zidentas, o paskui Smetonos 
ir Hitlerio pensionierius, ti
kisi, kad Tarybinė Lietuva 
būsianti “paliuosuota” nuo 
Tarybų Sąjungos, kaip jis 
sakė fašistiniamė susirinki
me Webster salėje, praeitą 
sekmadienį. Susirinkimas 
buvo suruoštas vadinamo
sios Amerikos Lietuvių Ta
rybos. Jame kalbėjo ir fa- 
sistuojąs lenkas kongresma- 
nas Alvin O’Konski iš Wis-

consino ir Povilas žadeikis, 
neva Lietuv. atstovas Jung
tinėse Valstijose. Pirminin
kavo Kostas. Jur,gėla, taria
mojo Amerikos Lietuvių 
Informacijų Centro direkto
rius.

Grinius sakė, kad bus į- 
teiktas Jungtinių Tautų 
seimui prašymas “išlaisvin
ti Lietuvą”. Gąlų gale, buvo 
priimta rezoliucija su reika
lavimu, kad “rusai pasi
trauktų iš Lietuvos ir kad 
Amerikos lietuvių ‘ek'spėr-

tai’ būtų priimti į ateinan- 
čiąją Maskvos konferenci
ją.” — Tai bus Jungtinių 
Valstijų, Sovietų, Anglijos 
ir Francijos užsieninių mi
nistrų konferencija, kuri 
gamins taikos sutartis su 
Vokietija ir Austrija.
* ' I

. Iš Griniaus Praeities
1926 m. Grinius buvo iš

rinktas Lietuvos prezidentu 
ir tais pačiais metais be-pa
sipriešinimo užleido Smeto
nai valdžią. Paskui Smetona

mokėjo Griiiiui pensiją.
Užplūdę Lietuvą hitleri

ninkai taipgi mokėjo Gri
niui pensiją ir paskyrė jį 
“Sveikatos Vyriausios Val
dybos Sanitarinio švietimo 
Skyriaus vedėju ir Lietuvos’ 
Hygienos Muzėjaus vado
vai! toju.

1944 m., kada vokiečiai 
buvo vejami iš Lietuvos, 
Grinius su hitlerininkais pa
bėgo į Berlyną.

*

RUSAI NEPAISO AME
RIKOS RADIJO ŽINIŲ

Maskva. — Amerika pra 
dėjo skleisti savo radijo į 
žinias rusų kalba į Sovietus. 
Nė vienas sovietinis laikra 
štiš to nepaminėjo.
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domojoj zonoj, neigi britų 
zonoje tai nėra vykdoma!

t 
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Tik Vienybėje Yra Liaudies Laisvė
New Yorko mieste išlaikymas ir ant toliau 5 centų 

fėro važiuojantiems požeminiais ir viršutiniai^, (elevate- 
riniais) traukiniais ir gatvekariais yra laimėjimas bend
ro progresyvių žmonių veikimo.

Didelių namų savininkai, kurie darosi milžiniškus 
pelnus iš randų, kurie patys važinėja automobiliais, ir 
kitos turtingųjų sąjungos darė spaudimą, kad pakelti 
važiuotės kainą nuo 5 centų iki 10 centų asmeniui.

New Yorke kasdien važiuoja apie 7,000,000 žmonių. 
Jeigu miesto finansinė padėtis nėra geriausia, tai ne to
dėl, kad važiuotė yra “pigi.” Tai yra todėl, kad republi- 
konai, sėdėdami valstijos sostinėj, Albany, “melžia” New 
Yorko miestą, kad kitokios miesto išlaidos reikalauja pi
nigų iš važiuotės įplaukų.

New Yorke važiuotės priemonės priklauso miestui. 
Todėl buvo surengta City Hali patalpoj viešas apklausi
nėjimas (diskusijos). Laike jų masinių organizacijų, kaip 
tai Amerikos Darbo Partijos, Komunistų Partijos, demo
kratinių liaudies susivienijimų, CIO ir ADF unijų atsto
vai vieningai išstojo prieš pakėlimą važiuotės kainų ir 
laimėjo.

Tai parodo, kad vienybė visur yra progresyvių žmo
nių galybė. Ta vienybė laimėjo New Yorko mieste, ji 
gali atmesti reakcinius, prieš-unijinius, prieš-demokrati- 
nius bilius, kurie yra įnešti į kongresą, jeigu tik liaudis 
vieningai veiks.

Atminkime, kad visada reakcionierių priemonės lai
mėjimui buvo sukurstymas vienų žmonių prieš kitus. Tai 
darė Hitleris, tai darė Rusijbs caras ir kiti. Jų skandalai 
prieš komunistus, “raudonuosius”, “raudonas unijas”, 
“naujadalybininkus” yra tam, kad jie galėtų pasmaugti 
demokratines laisves ir paskui visus darbininkus ir smul
kius. biznierius žiauriai išnaudoti. Visų progresyvių pi
liečių pareiga yra nebijoti tų baubų, bet vieningai veikti 
liaudies gerovei.

Dėl Militarės Sutarties su Kanada
Nepaisant, kaip kas norėtų paslėpti angliško bloko 

bendrą militarį veikimą, jis vis aiškiau iškyla viešumon. 
Naujo, karo kurstytojas W. Churchill, kalbėdamas Ful
ton, Mo., atvirai pasakė, kad anglo-saksai turi užimti pir
menybę pasaulyj; kitais žodžiais, būk jie esą geresni už 
kitaš tautas ir turį jas valdyti. Atominės bombos išradi
mas ir manija, kad ji yra tik anglo-saksų rankose, dar 
daugiau pastumia karo šalininkus į slidų katastrofinį ke-

Karas seniai pasibaigė, bet Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų kariniai štabai veikia, kaip ir karo laiku. Jie 
susitarė bendrinti ginklus abiejų šalių, jie dalinasi viso
kiais patyrimais ir daro planus būsimam karui.

Paskelbta, kad ir su Kanada padaryta tokis susita
rimas dėl militarinių žygių, ypatingai Šiaurės Poliaus 
kryptimi. Kariniai manevrai vedami Alaskoj, daromi 
bandymai Pietų Poliaus srityje, pereitais metais karo lai
vai darė bandymus šiauriniuose plotuose ir buvo atlikta 
visa eilė karinių lėktuvų skraidymų toj srity j.

Prieš ką ruošiamas karas iš .Alaskos ir Kanados? 
Aišku, kad ne prieš baltąsias meškas, kad ne naikinimui 
hitlerininkų Vokietijoj, arba japoniškų samurajų. Visi 
žinome, kad kitoj pusėj Šiaurių Poliaus yra Tarybų Są
junga. Tai ar .galima laukti, kad Tarybų Sąjunga būtų 
be nuožiūros į visus tuos planus?

Faktas, kad tokios karinės sutartys, kariniai prisi
rengimai, aiškiai nutaikyti prieš buvusią mūs talkininkę, 
blogina santykius tarpe abiejų pusių. Aišku, kad tas ken
kia susitarimui nusiginklavimo reikale. Ir tam nepritaria 
nei Kanados, nei mūsų šalies žmonės. Militarinę sutar
tį kietai paneigė Mr. Charles Sims, kanadietis progresy- 
vis Toronto miesto tarybos narys. Neigiamai linkui su
sitarimo atsineša ir mūsų progresy viski kongresmanai, 
senatoriai ir visi žmonės, kurie trokšta pasaulyje gra
žaus ir taikaus sugyvenimo.

Vienas mūsų skaitytojas 
rašo laiškelį, klausdamas, 
kodėl aš, prieš virš savaitę 
laiko rašydamas apie Kmi- 
tą - Urbonavičių (straipsne
lis tilpo “Lit. ir Meno” sky
riuje), nepacitavau Kmito 
pranašysčių, darytų antro
jo pasaulinio karo metu a- 
pie karinę “strategiją.” 

. Nepacitavau dėl vietos 
stokos. Tačiau, jeigu skai
tytojas nori, galima dar pa
cituoti, nepervėlu.

1941 m. birželio mėn. pa
baigoje, kai Hitlerio govė- 
dbs buvo užpuolusios Tary
bų Sąjungą, Kmitas rašė 
“Darbininke”:

“...Hitleris tur būt iš
sprendė ne fantastiškai, 
bet pasiremdamas tikrais 
daviniais, kad sovietų mil
žinas stovi ant'molinių ko
jų. Užteks smarkesnio su
krėtimo, ir jis veikiai su
byrės. Čia tenka prisiminti 
Dostojevskio žodžiai, ku-1 
riuos įdėjo į vieno tuome
tinio (1870 m.) revoliucijo- 
nieriaus burną: ‘šventojoj 
Rusijoj nėra kam sugriūti, 
čia viskas pasileis į pur
vyną...’ Atrodo, kad vokie
čių taktika bus tokia pat 
kaip Lenkijoj; nuginkluos 
raudonuosius ore 
ir tuč - tuojau motori
zuotais sunkvežimiais su
skaldys raudonąją armiją į 
keletą atskirų, viens nuo 
kito izoliuotų frontų. Koks 
bus finalas, nereikia nė 
spėlioti: sovietų kariuome
nė bus veikiai suparaližuo- 
ta. Tai bus laimė, jei ku
rios stambesnės. dalys su
skubs pasitraukti, .sakysi
me*, iki Smolensko, kad 
mėgintų apginti, jei turės 
dar kiek ryžtingumo, pa
čią Maskvą. (Leningradas 
jau bus paimtas).”
Šitokią ateitį lėmė “stra

tegas” Kmitas Tarybų 
Sąjungai pačioje karo pra
džioje. “Leningradas jau 
bus paimtas”, pareiškia jis. 
Raudonoji Armija suskal
dyta, Rusija “pasileis į 
purvyną...”

1941 m. liepos 1 d. tas 
pats Kmitas ir vėl rašė:

“Pasirodo, kad anądien 
rašydamas apie vokiečių 
prieš sovietus žygiuotę, 
nebereikalo paminėjau Ma
skvą. Dabar jau aišku, 
kad vokiečių armija kaip 
tik ir žygiuoja į sovietų 
sostinę. Šiuos žodžius ra
šant, kautynės eina Mins
ko apylinkėj (120 mylių 
nuo Lietuvos). Juos skai

/

AFL įstatymdavystei atstovas Walter J. Mason ir 
CIO Amalgamated Clothing Workers generalis patarė
jas John Abt senato teisių komiteto posėdyje argumen
tuoja prieš industrijos pasimojimą sunaikinti “nuo var
tų iki vartų” mokesties bylas. Jie Įspėja, kad Įstatymai, 
kurie uždraustų darbininkams gauti atmokesti už su
gaišuotą darbavietėje nedirbamą l&iką pastatytų Į pa
vojų pamatines darbininkų teises. \
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Anglija Kenčia Už Vadų Griekus
Dideli šalčiai ir sniegai purto Angliją. Nėra anglies, 

užsidarė fabrikai ir dirbtuvės, milionai žmonių nedirba, 
šalta namuose, tas sudaro pavojų šalies gerovei ir žmo
nių sveikatai. z

Amerikoj komercinė spauda šaukia už pagalbą An
glijai. Ji tą daro ne žmoniškumo sumetimais, ne dėl mei
lės linkui Anglijos žmonių, bet todėl, kad žiūri į Angli
ją, kaipo karinę bazę karui prieš naują demokratijos 
tvarką Europoj. *

Mūsų simpatijos Anglijos žmonėms eina Fita krypti
mi. Mes stojame už pagalbą, bet tuo pat kartu darome 
pastabą, kad už Anglijos liaudies -nelaimę atsakominga 
ne vien šalta žienja, bet ir dabartiniai valdonai — Bevi- 
nai, kurie tęsia imperialistinę Chūrdhillo politiką.

Anglija viską darė, kad pakenkti Lenkijai. Lenkija gi 
anglies pagamina daugiau, kaip pagamino prieš karą. 
Jos anglis šildo Švedijos žmones ir. suka fabrikų maši-

nas. Jeigu ne fašistų sabotažas, kurį remia iš Anglijos 
reakcija, tai Lenkija būtų dar daugiau pagaminus anglies 
ir daug pądėjus Anglijai. Kita, Anglija' kalta ir už tai, 
kad jos srity j vakarinėj Vokietijoj mažai iškasama'ang
lies dėl “stokos darbo rankų”, kuomet ten yra apie 500,- 

.000 bėglių, esančių be jokio darbo.
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Atsakymas.
Labai, labai gaila, Drau-

dant, mūšiai bus beeiną 
kur nors netoli Smolensko,, 
o dar už kelių dienų gal 
bus jau įvykęs Sedanas, t. 
t. raudonosios armijos pa
sidavimas bei likvidavi
mas. Pęie tokio perdrą- 
saus, kaip kam gali atro
dyti, spėliojimo veda , ne 
vaizduotė, bet šalti fak
tai... Kaip greit tai įvyks, 
ir gi ne taip jau žvarbu. 
Žinoma, juo greičiau, juo 
geriau. Pasaulis tiesiog iš
troškęs susilaukti bolše
vizmo galo. Tur būt joks 
kitas įvykis žmonijos taip 
nenudžiugintų.”

v
Ar ne aišku, kaip kun., 

Kmitas - Urbonavičius bu
vo ištroškęs Hitlerio laimė
jimo? Norėdama^, kad fa
šizmas laimėtų, Kmitas nu
statė ir “štra.tėgiją”, kaip 
tas laimėjimas, galima juo 
greičiau pasiekti, “nes . juo 
greičiau, juo geriau.”

Kmįtas, kaip ir kiti to 
plauko “strategai”, visą sa
vo 'pranašystę rėmė noru, 
taipgi neapykanta komuniz
mui ir meile fašizmui.

Bet Kmito norai nesivyle
de ir gana. Neužteko to: 
mūsų spauda, Laisvė ir 
Vilnis, taipgi pažangesnioji 
kitataučių spaudu rašė/jog 
“strategai”, kurie skelbia 
Raudonosios Armijos nuga
lėjimą, savo “strategiją” re
mia ne išmintimi, bet troš
kimu. Mes teigėme, kad ne 
vokiečiai sumuš Raudonąją 
Armiją, bet pastaroji —vo
kiečius !

Tuomet Kmitas (1941 m. 
liepos 15 d.) šitaip savo 
laikraštyj pareiškė:

“Kai kurie sovietiškai 
nusiteikę “strategai” vis 
dar tebepuoselėja viltį, 
kad raudonoji armija atsi
laikys, jei negavo narsa ir 
sumanumu, Jai bent skai
čiumi, nes sovietai, girdi, 
sumobilizavę net 8 milijo
nus raudonarmiečių. Tai 
lengva pasakyti, bet kiek 
pagalvojus tuojau aiškėja, 
kad tai bergždžia viltis. 
Reikia gi tie 8 milijonai, 
apginkluoti, aprėdyti, mai- 
tyt, pagaliau į frontą juos 
atgabenti. Prie esamo so- 

• vietų susisiekimo, kurs be 
to dar skaudžiai iš oro vo
kiečių bombarduojamas, 
tokiai miniai surankioti ir 
atgabenti iš tolimų Rusijos 
pakampių prireiktų ne kė
lių’ mėnesių, bet keleto me
tų. Vokiečiai taip ilgai ne
laukia. Likusią „į Maskvą 
kelionę jie gali padaryti į

_ »*
keletą dienų. Kol bent ma
ža sumobilizuotų masių da
lis atvyks į frontą, viskas 
jau bus baigta.”

Štai, kokis gudrus karo 
strategas buvo Kmitas-Ur- 
bonavičius. Nusipranašavo 
panašiai,, kaip ir kiti tos pat 
rūšies “strategai.”

Šiandien tas pats Kmitas 
ir Ko. skelbia kitą “strate
giją”: girdi, Lietuvon būsiąs 
grąžintas kapitalistinių fa
šistų viešpatavimas, nepai
sant to, kad Lietuvos liau
dis nusitarė gyventi tarybi
šku gyvenimu.

Tos rūšies propaganda 
Kmitas nuolat maitina savo 
skaitytojus ir ragina juos 
aukoti Amerikos Lietuvių 
Tarybai pinigus.

Suklupo Kmitas-Urbona- 
vičius 1941 metais, suklups 
savo pranašystėse jis ir šiuo 
metu. R. M.

Kas Ką Rašo ir Sako
“NEVYKSTA SOCIALIZ
MAS,” sako ‘Dirva<

Clevelando lietuviškų fa
šistų laikraštis, redaguoja
mas Smetonuko ir Karpiu- 
ko, rašo, būk “socializmas 
Anglijoje nevyksta.” Gir
di:

“Socializmas — arba tie 
kurie jo vardu dangstosi ir 
valdo — pasirodo yra nesą
monė visoje Europoje, į- 
skaitant ir Rusiją...”

Ne socializmas nesąmo-, 
nė, bet šitie Karpiuko-Sme- 
tonuko plepalai. <■

Anglijoje socializmas ne
vyksta, nes ten jo niekas 
nevykdo. Darbiečių val
džiai rūpi ne socializmas 
vykdyti, bet Churchillo iųi- 
perialistinę politiką plėsti, 
gendančią imperiją gelbėti.

Dar toliau :----\
“Visur kitur Europoje so

cialistai tik dirba-talkinin- 
kauja komunistams.”

Kur “visur kitur” — Dir
va nepasako. Yra socialistai 
ir “socialistai”. Kai kur 
socialistai veikia išvien su- 
komunistais — ten darbo 
žmonių gyvenimas gerina
mas, ten skaistesnė liau
džiai ateitis. Kitur socialis
tai eina išvien ne su komu
nistais, bet su fašistais — 
panašiai daro lietuviškieji 
socialistai Amerikoje.

KALBANT APIE 
VOKIETIJOS 
SUDEMOKRATINIMĄ

Dienraštis Vilnis rašo:
“Atsimenat didžiuosius Vo

kietijos trustus I. G. Farben 
ir Vereinigte Stahlwerke — 
chemišką trustą ir plieno 
trustą.

“Ar jų jau nebėra? Ne, jie 
yra. Skirtumas tik tame, kad 
tuose trustuose jankių ir bri
tų kapitalas suėjo partne- 
riuosna su vokiečių kapitalu, 
žinoma, jankių ir britų ka
pitalas lošia pirmaujančią 
rolę. Buvusieji vokiečių mag
natai priimti, sakytume, kaip 
įnamiai. ;-

“Suvienijus britų ir. jankių 
valjojnas Vokietijos zonas, 
įsteigta visa eilė bendrų biz
nio agentūrų. Viena iš tų 
agentūrų, kontroliuos impor
to-eksporto biznį., Pasirodo, 
kad ji sudarė kontaktą su 
Norsk Aluminum kompanija 
Norvegijoj. Kas yra ši kom
panija? Ji buvo skyrius I. G. 
Farben trusto, o tas trustas 
kontroliavo europinį, alumino 
trustą.

“Ta pati importo-eksporto 
agentūra davė leidimą britų- 
jankių-vokibčių trustams su
daryti komercinę sutartį su 
Olandijos valdžia. Panašių 
sutarčių, žinoma, bus dau
giau. Jai nereikės gauti jo
kio leidimo iš militarines val
džios.

“Kas tai, jei ne.ąįsteigimas

Donald Henderson, CIO 
Food, Tobacco Agricultural & 
Allied Workers prezidentas, 
tapo išrinktas šeštam dviejų 
metų terminui unijos konven
cijoje, Įvykusioje Philadelphi- 
joj. Konvencija užgyrė ir CIO 
prezidento Philip Murray šau
kimą darbininkų Į vieningą 
veiklą.

vokiečių industrializmo, pa
slėpto .po jankių-britų mono
polistų skraiste?

“Na, o dabar ant scenos 
pasirodė vyriausias trustinin- 
kų aktorius, Mr. Hoover.

“Jo talentai toje srityje 
visiems žinomi. Jis galvą gul
do už trustus, ypač tuos, kur 
vyraujančią rolę los doleris.”

Prie tokios padėties, aiš
ku, Vokietijos atnacinimas 
ir sudemokratinimas negali 
eiti pasekmingai. Kad už
duoti nacizmui smūgį, nuo 
kurio jis negalėtų atsikelti, 
reikia stambioji pramonė 
suvisuomeninti; reikia dva
rai išdalinti bežemiams ir 
mažažemiams.
džiais: reikia parauti na
cizmui šaknis ekonomijoj. 
0 tuomet jis negalės bujo
ti ir būti pasauliui pavojin
gu.

Deja, nei Amerikos Vai

Kitais žo-

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

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

APOPLEKSIJA IR 
PARALYŽIUS

Gerb. daktare. Didžiai į- 
vertinu tamstos rašytus 
“Laisvėj” straipsnius, taip
gi nuoširdžius patarimus 
apie sveikatą. Bet apie to
kią ligą, kuri suėmė čia ne
laimingą žmogų, man nepa
sitaikė rasti klausimo.

Čia vienam žmogui, jau 
daugiau kaip metai, kraujas 
užliejo smagenas. Du mėne
siu išgulėjo jis ligoninėje, 
dešinės rankos ir kojos be
veik nejausdamas ir nieko 
nekalbėdamas. Vėliau pra
dėjo jis vaikščiot, ranką ir
gi po truputį gali vartoti, o 
kalbėti tai tik tris garsus 
sako: jū, na, ja. Mato gerai, 
girdi gerai. O jo supratimas 
labai keistas. Jei kada nori 
jam ką paaiškint, tai jis ne
supranta. Bet kai kada jis 
pats atlieka tokiuos daly
kus, kaip ir visai normaliai 
.protaująs žmogus. i

Valgo gerai, viduriai vei
kia jam ge?ai, kraujo aukš
tumas' 150. k Jo amžius 65 
metai, bet atrodo gerai. Pir
ma šio susirgimo jis buvo 
labai sveikas ir postipris 
žmogus.

Malonėkit pagelbėt ką ir 
šiąm nelaimingam žmogui. 
Gal yra kokiu vitaminų, ar 
valgiais gal būtų galima pa- 
akstinti jam smagenas, kad 
'geriau galėtų veikti. Gal 
■tada ir kalbėt geriau prade

MALDOS PRIE 
GENGSTERIO KAPO

Vilnis skelbia tokią žinią:
“Vasario 4 d., kuomet di

džiausias šaltis siautė Chica- 
goje, tai buvo laidojamas pa- 
•skilbęs gengsterių vadas Al 
Capone. Palydovų buvo vos 
37. Vieni mano, kad žmonės 
bijojo šalčio ir dėl to neda
lyvavo ; kiti sako, kad jo 
‘šaunumas’ nebetm’i žingei
dumo žmonėse.

“Al Capone palaidotas 
Mount Olivet kapinėse. Kas 
keisčiausia, tai kunigas dėl 
jo laikė pamaldas kapinėse. 
Jei kas dar netiki, kad kuni
gai nežiūri į žmogaus nusi
kaltimus, o į pinigus, dabar 
tikrai turėls patikėti.”

Taip, gengsteris Capone 
mirdamas gavo “paskuti
nius sakramentus,” o jo la
vonas palaidotas su pamal
domis. Visa tai įvyko dėl to, 
kad jis bagotas. O jis buvo 
bagotas dėl to, kad smurtu, 
raketerizmu prisiplėšė iš 
žmonių pinigų.

Kapitalistinėje sistemoje, 
beje, mažai kas tavęs pa
klaus, iš kur tu gavai pini
gų? Jei tik tu jų turi, tai 
gali būti gengsterių 
būti kas tu nori 
gerbtas, o po mirties už ta
ve melsis dvasiškija, jei tik 
jai bus užmokėta!

I

•būsi pa-

New York. — United Ci
gar ir Schulte tabakinės 
krautuvės numušė cigare- 
tų kainą nuo 19 iki 18 cen
tų pakeliui.

Detroit. — Popieros san
dėliai sulaiko laikraštinę po- 
pierą tokiem laikraščiam, 
kurie eina prieš republiko- 
ną gubernatorių Siglerį.

ge, bet mažai ką tegalėsiu 
Jus jjąguosti. Apie kraujo 
išsiliejimą į smagenas —a- 
pie apopleksiją ar stabo 'li
gą buvo minėta daug kartų.

Iš visų žmogaus organiz
mo audinių smagenos yra 
pačios aukščiausios rūšies. 
Smagenos visuomet reika
lingos gero kiekio kraujo, 
oro, deguonies.

Jei tik kada ’permažai 
kraujo gauna smagenos, jos 
tuojau ir sustreikuoja: žmo
gus apalpsta arba bent svai
gu jam pasidaro.

Šitą žmogų, dėl jo aukšto 
kraujospūdžio, ištiko stabo 
liga, jį suparalyžiavo. Išsi
liejęs kraujas, slėgdamas, 
sumaigė ir sugadino tūlus 
smagenų centrus. O su sma- 
genomis, deja, taip jau yra: 
jei sugedo kuri smagenų da
lis, tai ji niekad jau dau
giau nebeatauga ir neatgy-N 
ja. Kiti kūno audiniai, kad 
ir raumenys, užgauti, įplėš
ti, suauga krūvon ir poge- A 
riai veikia. Net ir liaukos, 
jei neperdaug pažeistos, ga
li atsigauti. Bėt smagenos— 
ne, neatsigauna.

Tegul šis vyras gyvena 
daugiausia vaisiais ir dar
žovėmis, vegetariškai. Tik 
po truputį galėtų kokio gy
vulinio maisto. Tegul ima 
vitaminų mišinį — multiple 
vitamins. lodino po 1 lašą 
kas diena> Tegul būva dau
giau ore, vaikštinėja. Gerai 
ir pogulio Fada dieną pagu
lėt. Tegul užsilaiko ramiai, 
nesijaudina, nepyksta, ne
sibaimina.

? *



Prakeiktas Likimas
(Feljetonas) *

Nei jokios kitos šalies ponų 
veislės gyvenimas taip skau
džiai nenuplakė, kaip lietuviš
kus ponus. Kitų šalių ir tautų 
ponai, ponavę per šimtme
čius, vis dar didžiumoje pasi
lieka ponauti ir ant toliau, 
kuomet lietuviška ponija, tik 
pradėjus ponišką karjerą, vos 
spėjus suprasti poniško gyve
nimo skonį, turėjo nešdintis 
j ieškoti prieglaudos po hitle
rizmo sparnu! Lietuviai saky
davo, kad jeigu velnias, slėp
damasis nuo pcrkūnb, palen
da po akmeniu, tai perkūnas 
trenkia į akmenį, ko pasekmė
je, velnias, netekęs vieno rago 
ir galo uodegos, kaip akis iš
degęs, nešdinasi tolyn, laimės- 
j ieškodamas. Lietuviško pono 
likimas labai artimai supuola 
su šia lietuvių išgalvota pasa-

Lietuviška ponija savo ne
laime labai pasekmingai pasi
dalino su hitlerizmu. Nespė
jus ponam pasiekti hitlerizmo 
tvirtovės centro, bolševikiškas 
perkūnas hitlerinę tvirtovę su
naikino neatstatomai, kaip ir 
lietuviškų ponų gyvenimą. Pa
sekmėje šitų įvykių, atsirado 
šimtas tūkstančių hitlerinio 
plauko pabėgėlių, jų tarpe, ir 
lietuviška ponstva. Kad pa
bėgėlių likimas perkūniškai 
tragiškas, tai nėra reikalo aiš
kinti, patys pabėgėliai su di
džiausiu “malonumu” ir labai 
unaravai pronacinėje spaudo
je savo būklę aprašinėja.

Ar pabėgėliai, bėgdami pas 
hitlerininkus, nors svajonėje 
galėjo daleisti, kad jiems iš 
“palaiminto” krašto reikės 
šauktis dangaus ir peklos ra- 
tunko? Tik skaityk ir verk 
prakeikto likimo atiku lemen- 
taci jas: “Kur pabėgėlius trak
tuoja Įcaip šunis. Mūsų padė
tis šuniška, mūsų visi neap
kenčia, kaip raupuotųjų; mus 
visi vadina hitleriniais naciais, 
kriminalistais ir kitokiais pra-

sižengėliais. Mūsų poniškus 
kūnus dengia pasibaisėtini 
skudurai, o broliai amerikie
čiai prisiuntė mums švarką be 
rankovės, labai suplyšusias 
kelnes ir glėbius kitokių 
skarmalų.”

Tai jums ir ponas. Nebūtų 
taip labai pikta, jeigu visus 
ponus pabėgėlius lygiai liestų 
“šuniškas” traktavimas, bet 
anaip tol, taip nėra. Mat, lie
tuviškiem ponam teko pasku
tinio paršo dalis. Kapitalistinė
je sistemoje toks jau princi
pas, net ir ponus rūšiuoja į 
kelias arba net į keliolika ka
tegorijų. Kurie ponai turi gar
bę didžiuotis savo bočių aukš
ta praeitimi, kurie paeina iš 
tituluotų giminių: kaip kuni
gaikščiai, grafai, visokį eksce- 
lencijos jr kitokį praeities 
kvailybių išdavai, tokiems, 
aiškus dalykas, ir pabėgėlių 
tarpe šuniškas traktavima^ ne
jaučiamas.

Ant nelaimės, lietuviški po
nai į šią garbingą ponų kate
goriją neįeina. Kadangi pra
eities lietuviška ponija atsi
žadėjo lietuvystės, norėdama 
griežtai atsirubežiuoti nuo 
mužikų, tai to pasekmėje gar
binga senovės poniška veislė 
išnyko, kaip niekuomet nebu
vus. šitaip dalykams susidė
jus, naujos gadynės lietuviška 
ponija turėjo išsivystyti iš mu
žikų veislės, iš pięmenų ir pie
menių. Daugiau negu aišku, 
kad šitokios kilmės lietuviška 
ponija negali tikėtis pas kitų 
tautų tituluotus ponus nei ly
gybės, nei didelio prijautimo. 
Kas paisys, kas kreips atydos, 
kad lietuviškas ponpalaikis 
tik vakar kilęs iš lietuviško 
ubagyno, daužosi, kaip žuvis 
išmesta ant ledo, rįždamasis 
prakeikti visą svietą ? Tokiem 
ponam, kurių giminė yra po
navusi per šimtmečius, kurie, 
taip sakant, net apsamanoję 
poniškumu, kurie žarstė mili-

kuris savo poniai 
madingo šuniuko

Mes su Džiaugsmu
Pranešame apie Įsteigimą Firmos

jonus, kuriems keliai buvo at
dari į visus pasviečius, tokiems 
ponams negali būti supranta
mos lietuviško pono sielvartos, 
ponavusio tik trumputį laiko
tarpį, kurio išteklius, sulyginus 
su tikro pono ištekliumi, galė
jo lygintis tik. apgailėtinai 
ubagystei, 
neištesėjo
nupirkti, nei tarnaitės pasam
dyti.

šitokiai nuomonei vyraujant, 
daugiau negu aišku, kad lie
tuviškiem pabėgėliam, nežiū
rint kaip jie savo poniškumą 
demonstruoja, visada tenka 
semti is tuščio. Liko kas nuo 
kitų, gerai, jeigu neliko, irgi 
nebloga.

Apie tai, kad lietuviškas po
nas trumpu savo ponavimo 
laikotarpiu spėjo savyje iš
auklėti visus poniškus pajau
timus, nesuvaldomą troškimą 
garbės ir turtų, mažai kas su
pranta. Vargiai kam kitam te
ko iškentėti tokią paniką, ko
kią tenka kentėti lietuviškiem 
pabėgėliam. Tai nėra menk
niekis: ponas jaučiasi labai di
deliu valstybininku, svajoja, 
kaip valdys valstybę, bus mk 
nisteriu pirmininku, dalys sa
vo giminėms ir prieteliams mi- 
nisterių vietas, o čia ateina 
Amerikos kareivis ir klausinė
ja: kodėl negrįžti į Lietuvą? 
Kodėl bėgai iš Lietuvos? Ar tu 
padėjai naciams mušti savo 
tautiečius? Tau atima DP tei
ses ir maitinkis save, kaip iš
manai. Palyginus šitas “bai
sias” kančias su tuomi gyveni
mu, kokį ponai turėjo gyven
dami Kaune," žinant tą strioką 
lietuviškų ponių pradžioje ka
ro, dėl šilkinių pančiakų, o 
dabar mandravojant apsisu
kus kojas autakojais, kad ir 
sudriskusiais, tai ir labiausiai 
užkietėjęs* bolševikas turi ap
siverkti :

Ponai skursta skarmaluoti, 
Alkani, baąi, lopuoti.
Nieks prie stalo nesodina, 
Pro-naciais visi vadina.

Kenčia didėlę panieką 
Už atliktą baisų grieką. 
šaukia, broliai, susimilkit, 
.Dolerių krūvas mums pilkit! 
/ Kas tik gyvas, visi stokit, 
Bolševikus kotavokit.
Iš Lietuvos juos išvykit, 
Ponam valdžią sugrąžinkit.

Paulius.

M

i Veteranų administratorius gen. Omar N. Bradley 
(kairėj) priima $10,000 čekį nuo CIO Community Ser
vices Committee pirmininko Irving Abramson (dešinė
je), CIO finansų sekretoriui James’ B. Carey tėmijant 
Įteikimą. Aukas panaudos nupirkimui panašių, kaip čia 
matomasis, radijų veteranų ligoninėms.

CLEVELANDO ŽINIOS

PARCELS TO RUSSIA, INC
V:k<

Su Specialiu Leidimu
Siųsti ir Išrinkti Muitus

*
šioj šalyj

Visiems dalykams į

Visas Sovietų Sąjungos Dalis
TAIPGI I TARYBINĘ LATVIJĄ, TARYBINĘ 
LIETUVĄ, TARYBINĘ MOLDAVIJĄ IR 
TARYBINĘ ESTIJĄ >

* Mes Pranešime
Įvairių mūsų raštinių adresus per keletą dienų
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Mes persiunčiame jūsų padėvėtus 
naujus drabužius; maistą ir 

kitus reikmenis

ar

—arba—
Jūs galite jų nupirkti iš 
didelių pasirinkimų pas mus

Vedejai turi ilgą ir platų •
Patyrimą siuntiniams į
Visą Pasaulį. Mes atsidavę 
draugiškam ir Tinkamam patarnavimui.

St Petersburg. Fla.
__ <.....

Trūkumas Kambarių

šiuo laiku čionai daugiausia 
pribūna turistų. Kitam prisi
eina ir stotyje nakvoti. Ge
niausia tam, kuris nakvyne ap
sirūpina iš anksto. Tik tas ga
li išvengti didelio vargo.

Į Floridą važiuoja daugiau
sia senesnio amžiaus žmonės. 
Turėdami šiek tiek susitaupę 
dolerių, ieško parankesnės vie
tos gyvenimui baigti. Bet tas 
gyvenimas būna liūdnas tam, 
kuris atvažiuoja su mažu tur
teliu. čia išlaidos yra didelės. 
Viskas labai brangu. Ir gyve
nimas labai nelinksmas, bū
nant atskirtam nuo savųjų. 
Nors, tiesa, saulutė šviečia ir 
oras sveikas, bet kada yra di
delis, trūkumas namuose, tai 
negali būti sveika ir smagu.

čia ir miesto kalėjimai už
kimšti. Moterų kalėjime vie
nam kambaryje būna po pen
kias moteris, o tik dvi lovos 
yra. Tuo būdu, vienoje lovoje 
tenka net trims moterims gu
lėti. Gyventojai dauginasi ir 
kalėjimai prisipildo su kaupu. 
Daugiausia patenka už netvar
kų gyvenimą. St. Petersburgas 
bažnyčiomis turtingas, bet blo
gos valios žmonių pilna, ypač 
dąug vagysčių ir kitokių -blogų 
darbų. " '.

Šią žiemą turistų privažiavo, 
tiek, kiek buvo pereitą žiemą. 
Bet darbai mažinasi, nėra 
lengva darbas gauti.’ Gatveka- 
riuose daug dirba merginų,., 
čia maži bizniai nyksta, vis 
dauginasi stambesnis kapita
las. Kurie važiuoja Floridon 
biznių ieškoti ir pasidaryti 
pragyvenimą, dažnai apsigau
na. Su mažu kapitalu čia pasi
daryti pelno sunku. Tik turčių 
klasė daro didelius pelnus. 
Geriau gyventi Ant vietos, ka
da gali dar dirbti.

Eva Simans.

Eleanor Roosevelt Gerai 
Kalbėjo

Trečioje metinėje United 
Automobile Workers (CIO) 
Unijos apšvietos konferencijo
je kalbėjo Eleanor Roosevelt. 
Ji pasakė gerą kalbą. Ji sakė, 
kad Rusijos žmonės yra ener
gingi ir jie eina prie išvysty
mo demokratijos, kuri gali 
pralenkti ir mūsų demokratiją. 
Ji sakė, kad mūsų demokrati
ja nėra pilnai tobula. Kad iš
tobulinus mūsų demokratiją, 
•mes visi turime dirbti. Roose- 
veltienė sakė, kad darbininkai, 
vyrai ir moterys, kalti už tos 
demokratijos netobulumą,’ nes 
jie nesinaudoja pilietiškomis 
teisėmis, primindama,'- kad 
praėjusieji balsavimai tą pa
rodė. Ji ragino darbininkus ir 
darbininkes lavintis, kad su
prastų savo interesus ir daly
vautų politikoj, kad pasinau
dojus savo pilietiškomis teisė
mis, nes šalies vairas priklau
so nuo darbo žmonių ir visa 
atsakomybė puola ant darbi
ninkų dabartiniu laiku, ir at
eityje dar daugiau ta atsako
mybe puls ant darbininkų. Tik 
tada galima bus ištobulinti šios 
šalies demokratiją, kada pilie
čiai žinos už ką jie balsuoja 
ir kas jų reikalus atstovaus.

Rooseveltienei reporteriai 
statė tūlus klausimus. Ji jiems 
atsakė, kad ji myli rusus ir ji. 
turi parašius straipsnį, kuris 
tilps “Look” žurnale1 vasario 
4 d. Ji jiems sakė, kad rusai 
gerbia visus, kurie laikosi sa
vo nusistatymų, ir rusai jai sa
kė, kad ji yra suklaidinta, bet 
jie žino, kad ji esanti atvira 
ir teisinga. Ji sakė, kad ji nie
ko priešingo VpatiŠkai neturi 
prieš rusus. Ji taipgi sakė, kad 
ji nemananti, kad tarp Ame
rikos liberalų įvyks skilimas.

Anti-Semitizmas Vokietijoj

Buvo pranešta Vilnyje, kad 
rabinas B. 'Brickner išvyko' į 
Europą. Dabar jis prisiuntė sa
vo patyrimus iš Berlyno. Sau
sio 25 d. jis sakė, kad anti
semitizmas kyla Vokietijoj, 
kad apie tūkstantis žydų yra 
išvietintų žmonių kempėse. 
Jam ten gyventojai sakė, kad 
Britanijos ir Amerikos zonose 
anti-semitizmas jau baigia 
pasiekti aukščiausį laipsnį, ir 
jeigu dabar Amerika ir Brita
nija ištrauktų savo okupaci
nes jėgas, tai ir vėl prasidė- 

, tų žudymas žydų, kurie yra 
. užsilikę Vokietijoj. Naciai 

tapo padrąsinti, kada Ameri
kos militarinės jėgos davė 
jiems laisvę. ,

Viskas yra vykdoma * pagal 
naciui metodą. Prasideda 
puldinėjimai gatvėse ant 
c|ų; teismabučiuose eina 
kriminacija.

Pagal Brickner raportą 
sirodo, kad Amerikos ir Bri

Iš LLD Susirinkimo

Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopos susirinkimas įvyko 
vasario 10 d. Laisvės Choro 
salėj. Susirinkimas buvo su
šauktas per atvirutes ir tai bu
vo sėkmingas. Dalyvavę mariai 
visi gavo po naują draugijos 
knygą “Prisikėlusi Lietuva,” 
parašytą drg. A. Bimbos. O 
jaunuoliai, kurie neskaito lie
tuviškai, gavo anglišką kny
gą, prisiųstą iš centro.

Mitingas buvo gyvas ir pa
daryta keli gražūs tarimai. 
Prirašyta naujas narys Case 
Miller. LPT Komiteto atsto
vas sakė, kad to komiteto vei
kimas jau užsibaigė su pas
kutine diena sausio. Raportą 
apie nuveiktus darbus išduos 
kitame susirinkime.

gresy viškam j u d ė j imu i.
Kovo 1-mą dieną bus su

rengtas parengimas dėl ap 
švietos fondo vietiniams reika
lams, tai bus šeštadienio vaka
ras. Prašome visus įsitėmyti 
dalyvauti tame parengime.

Protokolų Raštin.

tanijos zonose nacizmas ir vėl 
atgyja. Net ir, spaudoj, sausio 
30 d. buvo pasakyta, kad 
Amerikos militarinė valdžia, 
padarė klaidą, suteikdama 
amnestiją 400,000 jaunuolių 
ir kalėdinę amnestiją dėl 800,- 
000 pasekėjų. O šiandien jie 
veda didžiausį sabotažą.

dvi
Mo-

Svarbus Parengimas

Rengia žaislų vakarėlį 
kuopos bendrai, kaip tai, 
terų LDS 138 kp. ir LLD 57
kp. Vakarėlis įvyks Soehscn- 
heim salėje, 1400 E. 55th St., 
sekmadienį, vasario 23 d.

Rengimo komisija rūpestin
gai dirba dėl sutaisymo gerti 
ir dailių dovanų prie kiekvie
no stalo, taipgi ir prie įžangos 
tikieto. , ‘

Šio parengimo pelnas bus 
skiriamas į dvi dalis dėl šių 
dviejų svarbių įvykių. Vienas, 
tai LLD centro darbų ir kito
kių reikalų aptarimui suva
žiavimas, kuris įvyks kovo pa
baigoje šių pietų ir antras, pa
rų in ė j i m as 1 ieftt vįų. l^nygps,. 400 
metų sukakties. Tokie’prakil
nūs ii- daug verti’ įvykiai mums 
sakyte Sako kad turime visi 
susirūpinti ir padirbėti, kad 
galėtume tinkamai juos sutik
ti ir praleisti. '

Taipgi turėsime geriausius 
Clevelando muzikantus, kurie 
grieš lietuviškus ir 'angliškus 
šokius. P. B.

Raudonojo Kryžiaus Lietu* 
vių Grupės atstovas raportavo, 
kad tos grupės veikimas pasi
naikino su 5 diena vasario. 
Tą dieną atsibuvo susirinkimas 
parapijos name ir buvo pada
ryta atskaita nuo atsibuvusio 
veteranų bankieto. Visas iš
laidas išmokėjus, liko pinigų 
vienas šimtas dolerių. Pinigai 
paskirtį sekamai: parapijai 
$50 (tikriau sakant, kunigė
liui) ir pabėgėlių fondui šelp
ti $50. Du atstovai tam griež
tai priešinosi ir sakė, kad li
kę pinigai turi eiti į Red Cross 
skyrių, o ne ten, kur nereikia. 
Per balsavimą buvo laimėto
jai bendro fondo šalininkai, 
nes progresyviai buvo tik du.

Skaitytas pakvietimas nuo 
Lietuvių Amerikos Demokra
tinio Komiteto. Pakvietimas 
į suvažiavimą kovo 30 d., 
JBrooklyne. Išrinkta du dele
gatai, kurie įgalioti dalyvau
ti abiejuose suvažiavimuose— 
ALDLD suvažiavime ir Demo- 
krat. Lietuvių suvažiavime, 
kurie įvyks vienas paskui kitą 
toj pačioj vietoj. Kuona pa
aukojo $5 dėl Demokratinių 
Lietuvių suvažiavimo ir nariai 
suaukojo ten pat ant vietos 
$23.25 dėl knygų leidimo fon
do. Tai gražus narių atsineši- 
mas į centro atsišaukimą. De
legatais išrinkta Zigmantas 
Yuška ir jaunuolis 
Venckūnas.

Padiskusuota apie 
pakėlimą. Didžiuma
kad duoklės būtų pakeltos 20 
centų del narių, kurie gauna 
knygas įr žurnalą šviesą. O 
kiti šeimynos nariai, kad mo
kėtų taip, kaip ir dabartiniu 
laiku.

Sausio 3 dieną mirė 
m i eras Norkaitjs, 63 metų 
žiaus. Priklausė prie 
Piliečių Kliubo. Tai 'buvo 
vų pažiūrų žmogus, bet 
mirU|S, buvo pašarvotas ir 
laidotas su religiškomis 
monijomis. 
gali daryti, ką tik nori, jis pa
sipriešinti jau negali.

Velionį Kazimierą gerai pa
žinau ir jo atsinešimą link 
klerikalų ir link fašizmo gerai 
žinau. Tai buvo tikras jų prie
šas. Bet netekęs sąmonės, sa
ko, buvo pašventintas ir tokiu 
būdu liko tinkamas kavoti su 
šventomis ceremonijomis.

Velionis K. Norkaitis iš Lie- ' 
tuvos paeina iš Kauno apskr., 
Seredžiaus miesto ir parapijos. 
Velionis paliko savo gyveni
mo draugę Veroniką Norkai- 
tienę dideliame- nuliūdime. Gi*a 
Ii jums, draugute, užuojauta , 
šioje liūdesio valandoje.

Serediškis.

Sako, su

Jonas

duoklių 
sutiko,

Kongreso Komitetas Dries 
Algas nuo Vartų iki Vartų

Washington. — Antrinis 
kongresmanų komitetas už- 
gyrė siūlymą išleisti įstaty
mą, kuris uždraustų atlygi
nimą darbininkams už visą 
sugaištamą kompanijų nuo
savybėje laiką ir panaikintų 
bylas, reikalaujančias atly
ginimo už laiką “nuo vartų 
iki vartų.”

Drg. B. Muleranka prane
šė, kad paraudavo jo parką 
dėl apskričių pikniko dėl rug
pjūčio ( August) 31 dienos. 
Ir tam jąu išrinkta komisija 
iš 5 asmenų — L. Žemaitiene, 
M. Bernotienė; B. Muleranka, 
F. Repšys ir J. šilkas. Komisi
ja turi pradėti darbą iš anks
to, kad padarius- pikniką pa
sekmingu.

Apdiskusuota plačiai, kad 
draugijos ir pavieniai asme
nys remtų tuos biznierius, ku
rie aukoja ir remia pnpgresy- 
ves organizacijas. Įvyksta 
daug atsitikimų, kad kai drau
gystės rengia parengimus, tai 
visai pamiršta tuos biznierius, 
kurių turėtų nepamiršti, ir nu
eina daryti biznį su tokiais, 
kurie visiškai nepritaria pro-

uz- 
žy- 
dis-

pa-

SiNDACATO'
POPTIERI !

ROMA' ;

Tokias sutiktuves suruošė sirgtai streikuojančių namų 
prižiūrėtojų sugrįžtančiam iš Washington© Italijos 
premjerui Alcide de Qaspcri, Romoje. Jie reikalavo 
pakelti algas. Ne už ilgo po to jisai atsistatydino.

lėtų am* 
Lietuvių 
uvo lais- 
bet jam

negyvu

Visame Pasaulyje

Trūksta Riebalų ir

Aliejų Dirbti Muilui,

Padangom, Auto į

PRISTATYKITE ’

2

•a

^RIEBALUS

yStD

MMini



7 a

RANK KRUK
Nugirdęs

426 LAFAYETTE STR.

Tel. ST. 2-8842

JONAS LAZAUSKAS

Kampas Palmetto St.

EARNINGS ADJUSTED FOR JANUARY, 1945 PRICES

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Laidotuvių 
Direktorius

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

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

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Pirmadienio Laisvėj, No. 
39, ketvirtame puslapyje tilpo 
korespondencija, kuriai uždė
tas antgalvis Philadelphia, Pa. 
Tai korespondencijai antgal
vis turėjo būt Pittsburgh, Pa., 
ir visi joje aprašytieji daly
kai įvyko Pittsburghe. Atsi- 
prašome korespondentą ir 
skaitytojus.

šią valandėlę neperdaug bū- 
fnelą ir pats galėjęs 

jeigu nebūtų bu- 
pasodins.

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS 

/

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

lio diedukas įstojo į caro armiją, — ii 
šiandien niekas nežino- kur jo kaulai trū 
nyja.

Nelaime patiko LDS 6 kp. 
narę, Marion Maslauskaitę- 
Mrs. Snider, kuri susižeidė nu
puolus trepais nuo antro aukš
to. Linkiu jums, Marion, greito 
pasveikimo. Korespond.

vai nuo karo žaizdų pasigydy
ti. Bet jiems geriau prieš Lie
tuvą propagandą varyti ir ge
rai pasibaliavoti. Ar ne sma
gu su ponais gubernatoriais 
baliavoti?

bar tik ir tekalbėjo jo slaptingas palydo
mas, išaugęs iš dangorėžių šešėlių. Fran
kas ūiorė jo išsivaduoti iš to nepažįstamo
jo glėbio, bet šis vis stipriau jį glaudė 
prie savęs. Armija — reiškia galas gra
žiems kaklaryšiams. ' saulėtoms gat
vėms, galas laisviems sekmadiąniams,

Pasitaikė nelaimė Julei Ben- 
džiūntonei, gyvenančiai 1614 
W. Fayette St., Baltimore 23, 
Md., už praeitą savaitę apde
gė jos namas. Iš vakaro ji bu
vo atsigulus, nelaimė ištiko 
jai užmigus, tad negali žinoti, 
kaip atsitiko, iš kur ugnis atsi
rado. Ugnis ir vanduo daug 
ką sugadino. -

Gaila, našlė moteris, sūnus 
dar eina į vidurinę mokyklą. 
Nežinau, ar jos namas buvo 
apdraustas. Jei ne, tai blogai.

M. Yanonienė.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

(Tąsa)
Jis visojo. Jis nežinojo kur eina, kur jam 
reikia eiti. Saliūnai savo vitrinomis, iš
statytais valgių sąrašais, turtingi, puoš
nūs ir kuklūs saliūnai, kur buvo galima 
gerai užkąsti, išgerti ir pailsėti, perne
lyg drąsiai gyrė save. Frankas pajuto 
alkį. Įkišo į' kišenę rankas, išvertė pamu
šalus, Išstatyta lange dešra tyliai juokė-

bo klasę, prieš unijas ir atei
vius.

Nutarta prisidėti prie tarp
tautinės Moterų Dienos, kovo 
8, jeigu būtų rengiam# virš 
minėtą dieną. Nutarta per
mainyti susirinkimų dieną iš 
trečiadienio į pirmą mėnesio 
penktadienio vakarą, pradžia 
8-tą valandą, Lietuvių svetai
nėje.

Narės, esate kviečiamos su
sirinkime dalyvauti ir kurios 
dar nesate mokėję mokesčių, 
pasimokėkite.

Lauksime jūsų atsilankant.
Moterų Skyriaus 
Korespondentė 
J. K. N.

ri. Balsavimus prižiūrėjo wal- 
džios atsiųsti sargai, todėl bo
sai nelabai buvo patenkinti, 
nes nebuvo galima daryti nei 
kokių suktumų. Tokiu būdu 
balsavimo pasekmės buvo pui
kios, tapo pripažinta per val
diškus atstovus, kad didelė di
džiuma balsų nubalsuota už 
CIO uniją. Tai didelis laimė
jimas darbininkų.

Teko patirti, kad dar apie 
keli desėtkai vis nenorėjo 
skaitytis su unija, nenorėda
mi mokėti duoklių, bet unija, 
turėdama didelę, didžiumą sa
vo pusėj, girdėjau, privertė 
atimti iš kiekvieno algos duok
les j uniją. Tokiu būdu visi 
tampa unijistai.

Turiu dar priminti, kad or
ganizavime virš minėtos unijos 
labai daug prisidėjo ir lietu
vis Antanas Glaubičius, kuris 
turėjo gana drąsos ir pasiry
žimo. Tai darbininkas, kuris 
gražiai klasiniai nusiteikęs.

V. W. Zelin.

Pas mus čia, tai yra Balti
more.], tarybininkai per visą 
savaitę rengėsi prie iškilmių 
vasario 16-tą. Pirma susiren
gė mišias, paskui prakalbas su 
Grinium, kurs ką tik atvyko, 
netekęs Hitlerio ir jo pensi
jos. O po to visko balius su 
visokiais ponais ir poniomis.

7 Prisirengdami tam baliui 
jie seimą vojo kiekvieną tre
čiadienį per visą sausio mėne
sį ir renka aukas nevedė! 
Lietuvos išpirkimo. Už tuos 
pinigus galėtų pagelbėti Lietu

vai,.-— tokios buvo jo mintys, kurios mai
šėsi su nuovargiu ir sapno svajingomis 
driekanofnis. Reikėjo ranka pasilaikyti 
namų sienos, kad nesugriūtunų Nuovar
gis!... O jeigu taip surikt, iš visos gerk
lės surikt gatvėje! Praeiviai, be, abejo, 
sustotų, pažiūrėtų į jį, palaikyt bepročiu 
ir juokdamiesi nueitų tolyn. Bet, gal būt, 
prieitų polismehas ir gražiai nuvestų į 
džėlą, kur jis gerai išsimiegotų. Ne, to 
Frankas nepadarys, tai kvailo nuovar
gio iliuzijos ir miegas. Ir, gal būt, alkis. 
Tada verčiau vogti... Taip, Frankas ne
buvo perdaug nusistatęs prieš bjaurų 
melą, vagystę, sukčiavimą. Amerikoje 
tik iš to ir turte j'aftia. Per sukčiavimą, 
apgavystes ir melą visam pasauly krau
namas pinigas. Kaip tu to, Frankai,, ne
žinojai !

Jis atsiminė, kaip vienąkart socialistų 
susirinkime sakė, iš ko sukraunami pini- 

•erai nesuprato, bet dabar

arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ , (APYSAKA) ★ ★

—ūt;. ■■■■■■■.......................  ■■Parašė Petras Cvirkas' ■■■ ■■■■■■i——

Jis nusprendė, kad daugiau niekados 
nepadarys taip kvailai, nepasikliaus jo
kiu draugu. Frankai, tai labai skaudus 
smūgis, labai didelė žaizda, bet ją gali
ma išgydyti. Ak, jeigu čia būtų pakliu
vęs Bobbi, — niekšas, melagis viliokas, 
— Frankas būtų jam parodęs kaip Lie
tuvoje kumščiuojasi. Jis perrinko visas 
atsiminimų nytis, visus savo gyvenimo 
kampelius. Šalto protavimo galimybės jo 
dar nebuvo apleidusius. Bet ir vėl, ir vėl 
akyse pakilo žvilgąs arklys. Kodėl jisai 
nestatė paskutinį kartą už 12-tą j į nume
rį. Išlošimas buvo po nosimi... A ! Spjaut! 
Šalin nuo kelio. Praėjo — negrąžinsi. 
Reikia rūpintis rytojumi. Frankas gal
vojo apie rytojų. Gerai, bet jeigu jis stai
ga susirgtų, ar pasirūpintų kas sužinot 
apie jį, ar slaugytų kas? Ar... Niekas 
neateitų prie jo, nepridėtų nė piršto, te
gul nors jį pervažiuoja, sutriuškina. Tik 
dabar jis pajuto, ką tai reiškia būti tuš
čiomis kišenėmis ir klajoti trečią dieną 
pustuščiu skilviu. Doleris — štai tvirto
vė, j kurią atsimuša visokios negerovės! 
Argi tu, Frankai, nežinojai to paprasto 
daikto! Karti apleidai, paniekinai, pa
metei mylimąją — namų taupomąją ka-

gai... Tada jis 
jam atrodė, kad tie žmonės, gal tyūt, tei 
sybę sakė.

Frankas
tų smerkęs vagyst 
būtų kibti į tokį ddrbą, 
vę baimės, kad jį sugaus

Taip, Frankai, žmonės, kurie dirba pi
nigus — mažiausia rūpinasi sąžine. Ir tu 
ja mažai rūpinkis. Tu būsi vienas iš pa
šauktųjų pinigams' dirbti, j

Gatvėn vėl pasipylė būriai praeivių. Gal 
būt iš teatrų. Jis įslinko į siauresnes gat
veles. Paskum išklydo į kažkokią apy
tamsių aikštę. Žmogus ėjo paskum. Žing
snis į žingsnį paskum ji. Aplink buvo vi
sai tuščia, tik kaikurių namų viršuti
niuose aukštuose švietė langai. Frankas 
neatsigręžė, nors gerai jautė, kad jo pė
domis seka žmogus. Gal jį norėjo užmuš
ti. Jis krūptelėjo, ir kai norėjo atsigrįžti 
— liesas, aukštas tipas, kurio veido jis 
nematė po plačiabryle skrybėle, padėjo 
ant jo paties ranką:

— Drauge, žinau, kad jūs neturite 
nakvynės, esate nevalgę... Norite, aš jus 
nuvesiu, kur jūs gausite švarią lovą ir 
ponišką vakarienę. Jums tatai nieko ne
kainuos.' Stokite į armiją, jaunuoli.

— Į armiją? — daugiau išsigandęs to 
žmogaus, negu jo reikalų, prislėgtu bal
su atsiliepė Frankas.

— Tokiems jauniems žmonėms kaip 
Tamsta, armija tikras išganymas. Tam
sta dar jaunas, galėsite pasiekt iki majo
ro, generolo. Galiu garantuoti.

Žūstančių sielų gelbėtojas paėmė Fran
ką lengvai už alkūnės, ir jis nė nejuto, 
kai abu žengė keletą metrų į priekį.

Armija. Kokiems galams, armija! 
Taikos metu pasidaryti generolu ne taip 
jau pigus daiktas. Rūbai, maistas, mėne-

ŠisTas iš Šios Apylinkes

Tai Lietuvai Pagalbos Teiki
mui Komiteto Skyriaus darbas 
jau užsibaigė. Paskutiniai dra
bužių aukotojai buvo: Gied
raitiene (dr. Kaškiaučiaus se
sute), kuri seniai jau pasiren
gus grįžti į Ltotuvą, bet vis 
negauna progos. Ji paaukavo 
gerą dalį tų drabužių, kuriuos 
buvo priruošusi vežtis su savi
mi* į Lidtuvą. P. O. Kazakevi
čiai, taip pat newarkiečiai, 
paaukavo daug gerų drabužių 
ir apavų ir čiurinskienė iš 
Kearny, N. J. Daugelis šios 
apylinkės geros valios lietuvių 
daug aukavo gerų drabužių ir 
apavų. Jų vardai tilpo dien
raščio Laisves laidose, širdin
gai dėkavoju visiems už au
kas, kurios daug pagelbėjo 
kare nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms. Lietuvos žmonės 
niekuomet neužmirš savo bro
lių ir seserų Amerikoje, kurie 
visuomet, reikalui esant, ištie
sia pagalbos ranką.

Paskutinį vežimą drabužių 
LPT Komitetui Brooklyne nu
vežiau sausio 18 d., 1947 m.

Reikia dar priminti, kad 
blogos valios lietuviai virš mi
nėtam, taip prakilniam, šven
tam darbui, stengėsi kuo dau
giausia pakenkti ir jiems da
linai pavyko, žinoma, jie ka
da nors gailėsis.

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.

....... ..... '

Kearnėje, kaip jau čionai 
žinoma, yra pusėtinai didelis 
fabrikas, vadinamas Congole- 
um-Nairn, arba, kaip čia pa
prastai jį vadina “linoleum,” 
kuriame išdirba klijonkes dėl 
papuošimo namuose grindų, 
šiame fabrike dirba apie tūks
tantis darbininkų, kurių tarpe 
nemažai randasi ir lietuvių. 
Darbai šioje dirbtuvėje yra 
gana sunkūs.

Kaip jau aš žinau, apie 15 
metų atgal AFL unija čia mė
gino suorganizuoti darbinin
kus, bet vis buvo be pasekmių, 
nors “federeišiai” bandymų 
darė gana daug. Bet prieš an
trąjį pasaulinį karą, ypatingai 
prezidentui Rooseveltui atsi
šaukus į darbininkus, kad jie 
organizuotųsi į unijas, pradė
jo smarkiai organizuotis, ypa
tingai į CIO uniją, visoj šalyj, 
visose industrijose. Tas tai jau 
buvo perdaug, ir “linoleum” 
bosai išsigando, kad jei ko ge
ro, gali susiorganizuoti į CIO 
ir jų darbininkai. Na, tai jie 
patys suskubo suorganizuoti 
taip vadinamą “neprigulmin- 
gą uniją,” kitais žodžiais sa
kant, savo - bosų, uniją. Bo
sams tai pasisekė labai leng
vai, nes jei nestosi į jų uniją, 
lauk iš darbo! Na, ir ta jų 
unija gyvavo iki 1946 m. pa
baigos, bet CIO organizato
riams pradėjus smarkiai veik
ti, tuoj ir pasekmės pasirodė, 
ypatingai negrai, kurių čia ne
mažai dirba, visi, kaip vienas, 
įstojo į CIO uniją. Lietuviai, 
škotai ir airišiai taip pat ne
atsiliko., nors ir buvo daugelis 
priešingų, ypatingai iš airišių 
ir škotų pusės, nes iš jų neku- 
rie turėjo šiek tiek geresnius 
darbus? Bet nežiūrint viso to, 
didele didžiumą susirašė į uni
ją ir tada leido, nubalsuoti, 
kokios darbininkai unijos no-

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Savaitiniai uždarbiai reikmenų gamyboje 194S meti/ sausį buvo $47.50. O iki 
1946 spalių mėnesio nupuolė iki $39.24. CIO Economic Outlook nurodo, jog reikia 
pakelti algas 21 nuošimti, kad atsteigti algų perkamąją galią.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkiihas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai'

Bet jeigu nepavyks greit surasti dar- 
Jbo? — Badas! <— Tik nėščia, ne Ameri
koje, Frankai. Reikia dirbti, verstis per 
galvą — ir bus pinigų. Šuo, kuris išmo
ko laikytis ant riedančio kamuolio, už
dirba tūkstančius, žmogus, kuris gali 
asilo balsu bliauti... Tik reikia turėt šiek 
tiek smegenų ir juos vartyti...

Jis ėjo ir ėjo. Nepamatė, kai visai su
temo. Frankas ėjo į nakties, į miesto gi
lumą. Sustojo ties vienu saliūnu, kurio 
laAgų. aiški šviesa ir muzika ^utelkė did
miesčio plaštakių — valkatų, žioplių ir 
bedarbių būrį.

— A16,*Džoni, — sakė vienas, — suva
ldau puikų darbą. Penkiolika dolerių per 
dieną. Milijonierius!

— Klausyk, Frankai, — tarė kažkas, 
ir klajojąs Frankas manė, kad kas nors 
iš pažįstamų šaukia jį. Ne, tai buvo kitas 
Frankas.

— Klausyk, — Raibėjo vienas, — ga- 
vaus sargu vienoje skerdykloje. Pasko
link pusę dolerio, rytoj grąžinsiu.

Ir trečias kažką pasakė: — Žuvys ska
nios tik keptos. Ąš siūlyčiau suvąlgyt ly
deką. Paskum pas merginas...

Jis užmerkė akis nuo skaudžios ^vie
šos. Akys buvo taip pavargusios ir reika
lingos miego. Reikėjo surast nakvynę.

— Šiur, — pasakė vienas iš praeiviiį, 
y—*jei senis mirs, aš paimsiu jo pinigus...

Ir daugiau Frankas negirdėjo. Jis 
<;ejo: pinigai, arkliai, motina, atlaidų^vei- 

dai, varpų balsas .kažkur toli, okeanas, 
' mažos mergaitėj ašaros, besišypsąs Bob

bi, Lietuvos laukai, — vėl prarasti pini-

Juozas Zeidat
Savininkas . 

411 Grand StL Brooklyn

Iš LLD 20 Kuopos Moterų 
Skyriaus Susirinkimo, Įvykusio 
Vasario 5, Lietuviu Svetainėje

Narių dalyvavo nedaug. Iš
duoti komiteto ir komisijų ra
portai ir priimti. Sėkr. O. Gir- 
nienei išvažiavus į Floridą, jos 
vieton išrinkta laikina sekreto
re J. K. Navalins'kienė.

Delegatės raportavo, kad 
Lietuvai Pagalbos Teikimo. 
Komiteto rengtas kūčių vaka
ras gruodžio 24, 1946, pasise
kė kuo geriausiai,' nors žmo
nių ir mažai tedalyvavo, bet 
pelno liko $26.81, suaukavo 5 
komiteto nariai $1'6.80. Viso 
pasidarė $43.61. Jų raportai 
priimti.

Ligonių lankytojos A. Mal- 
daikienės pranešimas, kad li
gonių šiu'o tarpu yra 4 — E. 
Kokalionė, A. Nikulienė, R. 
Palionienė ir Eleanora Girniu- 
tė-McPartland, kuri susilau
kė naujagimės dukrytės vasa
rio pradžioje. Nutarta joms 
pasiųsti atvirutes nuo Moterų 
Skyriaus.

Nutarta pasiųsti protesto re
zoliuciją prieš k u k 1 u k s i n į 
senatorių Bilbo, kaipo didelį 
darbo žmonių pr 
kam i parašai pries jį. Visi esa
te kviečiami pasirašyti ant pe
ticijų.

Nutarta pasiųsti rezoliuciją 
prieš blėdingus bandymus 
pravesti įstatymus Washingto
ne per fašistuojančius kon- 
gresmanus, senatorius ir visą 
valdančiąją klasę, — įstaty
mus, kurie atkreipti prieš dar-

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

oct.
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HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS VYRAI ir MOTERYS

REIKIA OPERATORIŲ 
Viena Adata Siuvama Mašina, prie

KORESTŲ DARBO; NUOLATINIS DARBAS; GERA ALGA;
LINKSMA APLINKUMA. , ,U1Į

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

(42)

PRICE RISE3INČE 1939 CUTS ONE-THIRD FROM BUYING POWER OF AU SAVINGS

f9Aff/939
PONO UOSLĖ

SANK

WAR BONDS

BINDERY DARBININKAI

DETROITO ŽINIOS
KREIPKITĖS

2-108 LUBOS
(40)

PRESSMEN

Kreipkitės

(44)

Licensed Undertaker

(44)
231 Bedford Avenue

Birutė
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žmones 
Tarybinę 
je su jų 
Lietuvos

Paryžius. — Franci j a ve
da derybas dėl savitarpinės 
pagalbos ir draugiškumo su
tarčių su čechoslovakija ir 
Lenkija.

gijos nedavė publikai nieko 
žingeidaus. Prie to, Detroite 
šiokių dienų parengimai visuo
met būna neskaitlingi.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

. — Trys čechoslo- 
lakūnai

Washington. — Valstybės 
sekretorius Marshall užtik
rino, , kad Amerika nežada 
sutraukyt diplomatijos ry
šių su Lenkija.

Netikėtai savo vardu gavau 
adresuotą A. L. Tarybos ragi
nimą ir rinkimo aukų blankas 
gelbėjimui 
tintų

Yonkers, N. Y. — Nuo 
drabužių užsidegimo sudegė 
Wm. Joslyn, 73 metų.

STATINIŲ DARYTOJAI
Reikalingi patyrę vyrai 
statinių

Iš Pašalpinio Pilietinio Kliubo 
Koncerto

La Paz, Bolivija. — šio 
krašto valdžia paliuosavo 
Vokietijos įpiliečių .biznius 
nuo buvusių karinių varžy-

Praga 
vakų lakūnai užsimušė, 
kuomet nukrito amerikinis 
jų lėktuvas Dakota.

MM 
rONAROA 

CAP 
ANO A 
UQMF

Po koncerto sekė paūži- 
mas ir šokiai.

Publikos buyo nedaugiau 
šia. Mat, gal bus ta priežastis 
kad nė sykį pašalpinės draw

Pirmadienį drg. L. Kisielius 
atsilankė pas draugus Vilke
lius su svečiu amerikonu dai
nininku, katras puikiai daina
vo Liaudies Balso koncerte.

Svečias labai draugiškas, 
juokauja ir malonus pasikal
bėjimuose, be jokių ambicijų 
ir kitų - išdidumo priedėlių. 
Lauksime draugo atsilankymo 
ir toliau.

Lietuvos išvie- 
pabėgėlių.
pasidarbavimą aukų pin

tiems tautos palaidū- 
ponpalaikiams, žada 

medalius ir pasižymėji-

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

WILSON JONES CO
122 E. 23rd ST., NEW YORKšeštadienį, 8 d. vasario, His

panos Unidos svetainėje, De
troito Pašalpinis Pilietinimo 
Kliubas turėjo surengęs kon
certą.

Programą išpildė Lietuvių 
Moterų Pažangos Choras, Ai
do Merginų Sekstetas ir Ka
nados Vyrų Choras.

Visos grupės gerai dainavo, 
šiuo syk kanadiečiai labai gra
žiai dainavo. Publika jiems 
nesigailėjo kalt delną su del
nu. Jų akompanistė jauna 
mergaitė, bet labai sykiu 
skambėjo pianas su choro bal
sais. Ta jauna pianistė, tai yra 
Svirplio, Vyrų Choro pirmi
ninko dukrelė.

Kas atsitikio su darbininkų taupmenimis? Šis AFL Monthly Survey braižinys pa 
rodo , kad tų taupmenų perkamoji galia nukirsta net trečdaliu nuo 1939 metų.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Kliubo Susirinkimas Įvyks 
vasario 20 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Draugės, būtinai dalyvaukite, 
nes turėsimo aptarti kaip pasek
mingai surengti Koncertą ir Šokius, 
kovo 8 d., 7 v. v. — Sekr. Mattes.

(40-41)

šą. Tarp visų melų, kunigas 
Plungis pasakė vieną tikrai 
kunigišką melą: “Aš buvau,” 
girdi, “pastatytas prie sienos 
su kitais sušaudymui. Bet vie
nas šaudytojų tarpe buvo, su 
kuriuo ėjau sykiu į mokyklą. 
Jis, pamatęs mane, pasišaukė 
ir išgelbėjo nuo mirties. Pas
kiau jis pastatė visus, kurie 
turėjo mus sušaudyti, prie tvo
ros ir sušaudė raudonuosius.”

Lietuvių Kuro Kompani j a
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Newark 4, N. J.
• HUmboldt 2-7964

TAKSAI Už NAUDOJIMĄ 
GATVĖS AMERIKOJ

Brownsvilles, Tenn., gy
ventojai'turi sumokėti $3.00 
kasmet taksų už privilegijų 
vaikščioti :tepai gatvėnjis.

Kanadiečiai turi gerą muzi
kos instruktorių — choro mo
kytoją.

Moterų Chorą vadovauja 
Anskaitytė - Erikson. Akom
panistė buvo Biruta Palevičiu-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

METALO VERPĖJAI
(25) ,

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

Puikiausios Darbo Sąlygos 
$1.75 iki $2.10 j Valandą.

50 Valandų Savaitė.
Rašykite Ar Tclefonuokite j

NAGEL METAL SPINNING 
MFG. CO.

400 East 1st St., 
DAYTON, OHIO

HEMLOCK 2659 ar FULTON 8351.

• Prisidėk prie milionų tų, kurie 
priaiekauja Johnson’s NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnaujaI
• Vartojant šį piaster}, tai 
doti kaitinamąją paduškaitę 
jūsų darbe, švelnūs vaistai 
kraujo aplinktaką,
Karą
girną. Jis švarus, 
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo užsišaidymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jį gamina Johnson ' & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

REMINGTON RAND, INC
686 MAIN STREET 
HOLYOKE, MASS.

taisymui ąžuolinių 
(bačkų). Gera Alga. Patenkinančios 

darbo (sąlygos.
Kreipkitės Į 

Personnel Dept. 
9-11 A.M. -1:30 P.M.-M P.M.

P. D ALLENTIN E & SONS 
Ferry & Freeman Sts., Newark, N.. J.

Fotografas
;! Traukiu paveikslus familijų, ves- 
; ■ tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
J;IŠ senų padarau 
; • naujus paveiks- 
! ■ lūs ir krajavus 
!; sudarau su ame-f - .
■ rikoniškais.
hkalui esant ir .<^'|M 
; padidinu toki oL,
; dydžio, kokio pa-WM^MK^^^<
:; geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavoju
i; Įvairiom spalvom.
/ Kampas Broadway ir Stone Avė.
į! prie Chauncey St., Broadway Line 

JONAS STOKES
;i 512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

stems 
no kalbėtojo, 
jie pergyveno 
kad jo kalba 
jausmus 
bėti B. Bugdiną.

B u gd i n as taip pat kalbėjo 
apie visokias komunistų žudy
nes ir kankinimus, kurie api
pjaustė tam tikrų žmonių kū
no dališ, “o paskiau ištraukė 
pirštų nagus.” Jis per kelis 
kartus kartojo, jog “komunis
tų obalsis yra pasaulinė re- 
vol^icija.” Kitą syk: “Komu
nistų Internacionalo tikslas 
yra pasaulinė revoliucija. Ir 
kuomet mes giname ir norim 
išvaduot Lietuvą iš komunisti
nės priespaudos, tuo pačiu syk 
mes apginam šią šalį nuo ko
munistinės revoliucijos.” Bug- 
dinas, pripasakojęs nebūtų da
lykų, pasakė, kaipo faktą, 
“gerai jūs žinote, kad komu
nistų diktatūra atėmė iš žmo
nių žemes; paliko tik tris de
šimtis (30) hektarų ūkinin
kui; atimta žemę atidavė be
žemiams.”

Tas pasielgimas /Lietuvos 
vyriausybės arba, kaip Bugdi- 
nas sakę, “komunistų diktatū
ros” esąs blogiausias pasielgi
mas. Tas apkarpymas dvarpo
nių žemės ir paskyrimas be
žemiams didžiausias pavojus 
Bugdinui ir visiems dvarpo
niams, kurie jau nebegali po
nauti ir art bežemiais. Dabar 
paliktą ponui žemę patys po
naičiai turi arti ir-akėti ir užsi- 
tdirbti duoną.

Bugdinui užbaigus apie vi- 
;sas ’•‘‘raudonųjų žudynes/’ 
apie visas revoliucijas, kunį- 

;gas Boraišis vėl aiškina jo kai-, 
bos vargus ir kančias ir įm^ta 

z$ąvo trigrašį. Girdi, “mes ap- 
vaikščiojame Lietuvos nepri
klausomybės dieną nebe su to
kiu jausmu, su kokiu mes mi
nėjome pirmiau.” Ir pareiškia, 
kad dabar bus kalbėtojas ku
nigas Plungis, tik ką atvykęs.

Išeina kunigas Plungis, įsi- 
sprenzdžia rankas į šotius, kaip 
kad ristikas imant paveikslą ir 
^pradeda kratyt savo melų mai-

Merginų Sekstetą vadovau
ja Stella Smith su savo akor- 
dion.

Vieną dainą dainavo U. Pa- 
levičienė, solo. Jos ta trumpa 
daina labai gerai suskambėjo.

Kaip matot, programa bu
vo trumpa, bet gera .

Kliubo koncerte, man atro
do, buvo labai daug pirminin
kų. Jurgis Nausėda perstatė 
M. L. Balčiūną. Pastarasis po 
kiekvienos grupės dainų, davė 
savo “paaiškinimą.” Vėliau 
perstatė Batulevičių. šis, pasa
kęs, kad St. Mąsytė, advokatė, 
kandidatuoja į Recorder’s 
Court teisėją, prašė visus bal
suoti už Masytę. Balčiūnas vėl 
tą patį pakartojo. Rodos, kam 
čia reikėjo dviejų burnų kal
bėti tą patį. Vienas galėjo 
daug geriau pasakyti, negu

kime 
nams 
duoti 
mo lakštus, kad esi kvalifikuo
tas kandidatas į ponių-ponų 
mėlynkraujų pulką.

Laiške sako: “Mūsų senoji 
ir didžioji tautos dalis kenčia 
tokias baisias kančias, kad ne
žino mūsų tautos istorija.”

Pono vergo uoslės dolerinės 
mūkelės — P. Grigaitis, L. 
Šimutis ir M. Vaidyla — ir jų 
poetiški posmavimai manęs ir 
protaujančios darbo žmonių 
bei inteligentijos išeivijos tau
tos išdavikams duosnumu ne
sugraudins. žinoma, gerokas 
skaičius išvietintųjų tarpe yra 
sąžiningų, dorų, tautai nepra
sižengusių žmonių. Toki žmo
nės, pirmai progai pasitaikius, 
važiuos namolei, Lietuvon.

Visi ponai-ponios ir'jų šni
pai, organizatoriai; tie, ką 
vengia sau užsidirbti prakai
tu duonos, užsilindę už mažiau

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

Telefonas EVergreen 7-16^1

Kas atsitiko su tais, su ku
riais ktfn. Plungis buvo pasta
tytas prie sienos, nepasakė.

Jeigu kun. Plungis pasaky
tų tą melą Amerikos melagių 
kliubui, tai jį paskelbtų Ame
rikos melagių čampionu ir dar 
apdovanotų.

Plungis, tai jau tikrai Plun
gis. Jis pasiskė, “daug sykių 
buvau pagautas ir kankina
mas. Bet kaip aš išlikau gy
vas, tai nežinau.” Kalbėdamas 
apie Vokietijoj badavimą, pa- 
sąkė: “Kiti sako, kad aš tu
riu paukščio vidurius. Bet bū
damas tremtinių tarpe, visada 
buvau alkanas. O kurie turi 
žmogaus vidurius, fai jie visa
da badauja.”

Jeigu kun. Plungis būtų pa
sakęs, kącl jis turi “Šventos 
dvasios vidurius,” tai būtų bu
vę tikrai kunigiškai pasaky
tas meląs.

Jis, užbaigdamas apie vidu
rius, prašė gelbėti “tuos ba
daujančius ’ tremtinius.” Ir 
prasidėjo aukų rinkimas. Ki- 
šenius kratant, šimanskas pa
sakė, “kas duosit ne mažiau 
$10, tai gausite diplomą,” ne7 
pasakė, kokj. Paskiau kitas 
vyras pasakė: “mes dabar ne
turime diplomų. Pasiųsime į 
namus.” x

Aukas iškolektavus, Šimans
kas pasakė, būk gavęmuo vre- 
no Michigano didvyrio pasvei
kinimą. Bet to pasveikinimo 
neskaitė. Skaitė neva nuo Tim 
Sigler, Michigano gubernato
riaus pasveikinimą. Prieš skai
tant pasakė, “kas netikit, ga
lit pažiūrėt į antspaudą.”

Paskiau buvo skaityta rezo
liucija, kurioj kalba apie Lie
tuvos dalyką ir išbara prez. 
Trumaną ir sekretorių Mar
shall, kad .nieko nedarė dėl 
Lietuvos “išlaisvinimo” ir ant 
galo maldauja, kad pastarie- 
jie ‘“išgelbėtų” Lietuvą.

Paskiau išėjo Radio Balso 
Choras, po vadovyste J. Va
liuko. Dainavo kelias dainas, 
kurias moka veik kiekvienas 
lietuvis. Kaipo tokios, skam
bėjo taip, kaip Lietuvos’lau
kuose. Daugiausia girdėjosi 
paties mokytojo balsas.

čia išėjus ponia Ambrazie- 
nė pranešė: “Mes nesuspėjom 
pasąkyt-paskelbt visų, kurie 
aukavot. Sekite spaudą. Aukų 
surinkta $1,200.”

Jai tą pasakius, choras už
baigė su Amerikos ir Lietu
vos himnais.

Sugiedojus himnus, vienas 
suklegėjo: “Visi eikite į skie
pą, mes turime visko valgyti 
ir gerti. Paskiau bus šokiai.”

Vieni ėjo į namus, kiti gu- 
žėjo» į skiepą nuplauti j gilu
mą visas girdėtas kančias ir> 
žudymo melus.

Kunigų skiepe nemačiau. 
Gal jie nuklumbino mišiauno 
išgert. Spartakas.

Index Tabbers
Paper Punching Mašinų Operatoriai
Skaitymas, Lankymas ir Patikrinimas
Staying Machine Kerčių Kirtėjai
Stripping Mašinų Operatoriai
Pageidaujama patyrusių, bet tarsimės, kad ir su nepatyrusiais darbininkais. 

Gera alga, 5 dienų savaitė, nuolatinis darbas.

Užpuolė Mergaites
Vasario 74os nakčia jau

nos mergaitės, sesutės Grėb- 
liauskaitės, važiavo namo iš 
šokių. Tik spėjus išlipti iš gat- 
vekario, jas užpuolė nepažįs
tamas vyras. Draskomos, mer1 
gaitės šaukėsi pagelbos, ką iš
girdo Skeletas vyrų, ėjusių 
laukti gatvekario. Pamatęs at
bėgančius į pagąlbą, piktada- 
daris paspruko.

Tokių atsitikimų Montreale 
įvyksta daugybėmis.

Progresyvių žmonių mažiau- 
sį susiėjimą policija žino ir 
vaiko, o valkatos drasko mo
teris ir mergaites, visokių 
gemblerių ir vagių pilna, jų 
niekas nedraudžia, negaudo 
ir neskundžia.

Tai tokia teisybė mūsų mar
game pasaulyje.

protaujančių žmonių pečių, 
verkia krokodiliaus ašaromis, 
šaukia!

Lietuvą valdo darbininkai, 
jie ten šeimininkauja, leidžia 
įgyvendinimui naujųjų refor
mų įstatymus. .

Kuomet Lietuvą valdė 1918- 
40 metų ponai — juodasis in
ternacionalas, krikdemai, šes- 
komai, trikomas, social-liaudi- 
ninkai, 6 paskutiniais laikais 
smetoniniai fašistai valdė dik
tatoriškai. Tuo -laiku paverg
ta Lietuves liaudis mažai te
galėjo skųstis užsieniui bei ki
tur, nes alkano vargšo šauks
mo niekas neklausė, o varnas 
varnuo į akį nekirs, nes' abe
ji su juodais taškais. Savo va- 
nagiškus nagus suleidę į liau
dies pečius laikė gerdami jų 
išvargintas gyvenimo sultis.

Dabartiniai Lietuvos darbo 
susiorganizavo savo 
santvarką, priešaky- 
alstovais. Buvusieji 
valdžios uzurpato

riai rėkia, rašo, kad Lietuvą 
valdo paprastas sermėgius, 
klumpius mužikas. Saulės nu
bučiuotu veidu, nuo sunkaus 
darbo suskirdusiomis ranko
mis. Ponų supratimu, toki 
klumpiai turėtų būti viso labo 
jų stumdomi tarnai, o ne Lie
tuvą valdyti.

Sąmoningas darbininkas tu
ri atsakyti tautos išdavikams, 
diversantams: Jeigu darbinin
kas žmogus galėtų prilygti vi- 

<są savo gyvenimą tik vaikų— 
vaiko protui, ir domėtis juo, 
o neiti progresu f brendimo 
gyvenimo stadiją — gėrėtis 
ritieriais ir jų dvikovų narsa,, 
slėptis už žmonių kaukuolių, 
klausyti tūkstančio ir tos pa-, 
či.os vienos pasakos, džiaugtis 
medaliais, garbės ženklais, 
guostis gražiai apkarpyta po
no barzda ir jo kostiumu, o 
ant ponios rūpestingai tarnai
tės uždėta kosmetika, blizgu
čiais — tai galėtum jaustis 
tuom supratimu didžiai “lai
mingas.” Bet, kuomet nesi to- 
kis ir matai, kad nesąžiningas 
priešas išnaudotojas — ponas 
lipa per darbo žmonių gajvas, 
mindamas jų teises ir krausty
damas kišenes, neklausdamas, 
ar jų vaikai užtenkamai paval
gę, apsirengę, tai baisiai pik
ta ir tylėti negalima.

B. Progresistas.

Iš Paminėjimo Lietuvos 
“Nepriklausomybės”

Sekmadienį, 9 d. vasario, 
Hispanos Unidos svetainėje, 
vietos visos geltonosios spėkos, 
tai yra, “18 organizacijų” 
Centras buvo surengęs Lietu
vos “nepriklausomybės” pami
nėjimą. Kalbėtojais buvo visi 
bėgliai, išskyrus kunigą Borai- 
šį, kuris buvo kalbėtojų vadas- 
pirmininkas. Boraišis pradėjo 
aiškint apie parengimo tikslą 
ir pasakė, kad jis nenori daug 
kalbėti, “arba atkartoti, ką aš 
bažnyčioj sakiau.” (Tur būt 
Boraišis bažnyčioj įsakė para- 
pijonams, kad atydžiai klau
sytų pabėgėlių kalbų ir nesi
gailėtų aukų.) Tuoj perstatė 
kalbėti J. Dunčą.

Dunča pasakojo apie viso
kias kančįas ir “burliokų žu
dynes.” Prikalbėjęs visokių iš- 
mislų, šuktelėjo, kad. “burlio
kų žudynes apgina papirkti 
Maskvos agentai. Jūs žinote, 
ką sako ir drįsta sakyti Chica- 
gos Vilnis, ar gal velnias.”

Dunčai užbaigus kalbą, ge
riau sakant, pliurpynę, kuni
gas Boraišis aiškina susirinku- 

Jūs girdėjot iš to jau- 
kokias kančias 

Ir aš manau, 
paveikė jūsų 

t.t. Perstato kal-

lyg nau- 
pačiame 

sužadina 
lILDO jums nu- 

atliuosuoja skkusmą ir sustin- 
Jo jėga tęsiasi ke-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

Liaudies Balso Koncertui 
Praėjus

Kaip jau buvo spaudoje pa
žymėta, Liaudies Balso kon
certas turėjo įvykti 26-tą die-. 
n4 sausio. Kad jis neįvyko mi
nimą dieną, tam pasidarbavo 
tie patys, katrie sutrukdė ir 
draugo A. Bimbos - prakal
boms. Mat, Kanadoje Duple- 
siui viešpataujant ir vėl pra
dėjo piktos dilgėlės augti.

Minimas koncertas įvyko 
naujoje unijos alėje, ant St. 
Lawrence Blvd. Oras pasitai
kė nepaprastai biaurus. Jau 
šeštadienį pradėjo siausti ne
paprasta pūga ir tęsėsi iki pu
sės nakties sekmadienį. Visoks 
susisiekimas buvo sutrukdytas. 
Tad ne visi turėjome laimės į 
tą mūsų metinę iškilmę nu
vykti. Bet teko nuo draugų 
girdėti, kad buvo puikus būre
lis susirinkęs ir graži suma pi
nigų suaukota.

Malonus Svečias

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę 

strėnų gėlos
PATYRĘ 

RANKINIAI KOMPOZITORIAI 
MIEHLE VERTICAL

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

REKORDAI
‘‘Visokių Rūšių*’

Artificial ūs Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
4T£ol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
B Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

1 ANTHONY ROGERS MIKE LEIPUS
Į (Raudžius) 324 iJevoe Street
B 328 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
I Brooklyn, N. Y, a TeL EVergreen 4-8008
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Jaunuoliams Nepatiko 
Brooklynas

Viena kare nukentėjusiems 
kraštams aukas renkanti įstai
ga New Yorke buvo pasiūliu
si speciales dovanas davu
siems stambesnę auką. Ta 
specialė dovana buvo penkių 
dešimtų mylių kelionė čarte- 
riuotu gatvekariu po Brook- 
lyną. Gavusieji tą dovaną, ži
noma, atidavė savo jaunimui.

Vasario 16-tą 10 jaunuolių 
išsirengė tai 7 valandų kelio
nei. Būdami gyventojais kitų 
miesto dalių, daug ko tikėjosi 
iš Brooklyno. Jie visi iškentė 
kelionę nuo New Yorko Park 
Row iki Prospect Park ir Co
ney Island. Bet grįžtant link 
New Yorko per Brownsville, 
East New Yorką jaunieji visai 
pradėjo nuobodauti ir trys iš- 
sėdo prie subway stoties va
žiuoti namo. Kiti iškentė iki 
gatvekaris privažiavo Fresh 
Pond stotį, kur turėjo būti 
pertrauka kelionės užkan
džiui. Po užkandžio nei vie
nas nebegrįžo važiuoti. ,

—Nieko naujo, nieko nepa
prasto ir įdomaus, — išsireiš
kė užklaustieji keleiviai.

O visgi Brooklynas patin
ka (o gal ir nepatinka) trim 
ir pusei su virš milionų žmo
nių, jie čia gyvena.

Kritikavo Dewey Dėl Jo 
Politikos Mokyklų 
Reikalu Vedime

Young Progressive Citizens
of America šios valstijos sky
riaus sekretorius Gerald Cham
berlain kritikavo valstijinės 
komisijos (Regentų) paskyri
mą komisijos neva tyrinėti ga
limybes steigti valstijinį uni
versitetą.

Jaunieji piliečiai sako, kad 
laikas ne prisidengti tyrinėji
mų komisijomis, bet veikti. 
Nurodo, kad New Yorko vals- 
tiija yra 48-ta, tai yra pasku
tinė paskyromis švietimo rei
kalams.

Chamberlain sako, jog tokia 
padėtis yra dėl to, kad į tą 
valstijinę komisiją (Regents) 
įeiti “tegali tiktai republikonų 
partijos nariai.” Reiškia, vals
tijos švietimo reikalai už
gniaužti republikonų partinėje 
rankovėje, siauresni už esamus 
net apšauktose tamsiomis pieti
nėse valstijose.
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GAISRAGESYS ATSKUBĖJO 
? RASTI SŪNELĮ NEGYVĄ > 

į G a i s r a g esys Christopher 
Fitzgerald praeitą sekmadienį 

O turėjo du iššaukimus prie 
gaisro. Laimingai grįžo užge- 

| sinę pirmąjį. Kada suskambė-
* jo antrasis iššaukimas, Fitzge- 

' raid pašoko išsigandęs, saky
damas, kad tai kampas prie jo 
namų. Ir policijos radijo karu 
nuskubėjo tenai. Gaisras bu
vęs jo namuose, 230 Beach 
102nd St., Rockaway Beach. 
Jis suspėjo sugrįžti jau išne
šant jo 3 mėnesių sūnelį mi
rusiu.

Kitus tris, vieną dviejų me
tų ir dvynukus, 3 metų, spėjo 
išgelbėti jo žmona, vaikų mo
tina, nors pati pavojingai ap
degė bešiverždama per ugnį 
gelbėti likusįjį.

f.

><>

Išrinkome Delegatus į Visus 
Tris Suvažiavimus

IŠ LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Lietuvių Literatūros Draugi
jos pirmos kuopos susirinki
mas įvyko vasario 13 d., Lais
vės svetainėje. Narių atsilan
kė skaitlingas būrys. Valdybos 
raportas parodė, kad daug 
narių yra pasimokėję duokles 
už 1947. Tiesa, dar yra apie 
tuzinas nepasimokėjusių už 
1946 metus.

LLD duoklių pasimokėjimas 
laiku yra didelis dalykas, ypa
tingai, kada viskas taip pa
brango. LLD Centro sekreto
rius 
kad 
rios 
stos
skaitomos

G. Kuraitis, 427 Lorimor St., 
Brooklyn 6, N. Y. Arba pa
šaukę telefonu STagg 2-3878 
paprašykite Laisvės raštinės 
mergintu perduoti pašaukimą 
G. Kuraičiui.

Diskusuota, ar gerai būtų 
sekama knyga- išleisti vidur
amžių istoriją. Daug draugų 
ėmė dalyvumą. diskusijose. Di
džiumos diskusantų nuomonė, 
kad tokia knyga būtų leidžia
ma.

Nutarta kitą susirinkimą 
šaukti atvirutėmis, padisku- 
suoti daugiau apie knygos lei
dimą, suvažiavimą ir narinių 
duoklių klausimą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 13-tą, visi - visos pasi- 
rengkite diskusijom^ minėtais 
ir talkos už gavimą naujų na
rių į LLD 1-mą kuopą klausi
mais. Palyginus, kiek naujų 
narių gavo kitos kuopos, mū
sų kuopa 
1 omskas 
narius.

atsilikus. ‘D. M. šo- 
perstatė du naujus

Koresp., G. K.

10 d. su-

J. Stakvi- 
gerus ra- 

Bendrovės 
ir iš

raporto.
Teik. Kom. 
savo darbą 
pateikė A.

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai
Tinkamai Jums Patarnaus

TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių

valdžios taksų ir veda biznių 
knygas.

Pas jį galite kreiptis penk- 
i . tadieniais nuo 7 vai. vakarais, 

šeštadieniais ir Sekmadie- 
į?' niais Ištisą Dieną.

New York, N. Y

Septyni Milionai Žmo 
uin Be Majoro

Atrodytų, kad stoka kandida
tų, nors jų yrą visuomet per
daug. O visgi praeitą ketvirta
dienį New Yorko miestas buvo 
be majoro ir be jokio rinkto jo 
pavaduotojo. Majoras O’Dwyer 
buvo išvykęs į Albany. Jį pa
vaduoti sekamas būtų buvęs 
miesto tarybos prezidentas Im- 
pelliteri. Bet tas buvo išvykęs 
į kitas šalis. Antruoju būtų bu
vęs tarybos vice-pirmininkas 
Sharkey, bet tas buvo išvykęs 
į Kaliforniją.

Tony Marsin,795 Washington 
St., New York City. Marsin 
sako, kad pas jį gali tikietų 
užsisakyti ir per telefoną, tik 
pinigus priduoti nevėliau kaip 
savaite laiko prieš parengimą. 
Tai yra iki 8 d. kovo.

Grinius, 
pasako

ję antrus, 
pakęsti 

ir hitle-

HP i ® « TVT I ®1 raukinio fNelaimeje Deset
kai Žmonių Sužeista

Praeito sekmadienio vidur
dienį Long Island traukinys 
nušoko nuo bėgių, netoli Kings 
Park. Nušoko, susirangė sker
sai bėgius inžinas ir šeši vago
nai. Desetkai žmonių sužeista. 
Keli iš jų menama, pavojin
gai.

Gelžkeliečiai, mačiusieji ne
laimių, stebisi, kad užteko tik 
sužeidimų. Iš tokios nelaimės 
galėjo būti šimtai mirčių.

Traukinys užėjęs ant atda
ro svičiaus. Vairuotojui buvę 
sakyta viskas esant, tvarkoje 
iki Port Jefferson. Vairuoto-

jas, sakoma, .pamatęs atdarą 
svičių, bet pėrarti, kad sustab
dyti ar visai sulėtinti traukinį. 
Svičius privažiuota traukiniui, 
einant po 40 mylių per va
landą. Lokomotyvas ir angli
nis šokte pašoko į orą ir tapo 
nutrenkti šonais už 250 pėdų. 
Vagonai, užpakalyje susizigza- 
gavo. žmonės nuo trenksmo 
suvirto viens ant kito, į lan
gus. '

Daugelis keleivių buvę vyks
tantieji į Kings Park ligoninę 
lankytojai, vežini pundeliais 
ir džiaugsmu ten esantiems li
goniams.

Transporto Viršininkas 
Rems O’Dwyer pero 
Klausimu

Charles P. 
ketvirtadienį 
panašaus į 

dešimties 
ragažėn. 
šalininku 
pasisakė

MIRĖ
----------- f

Alexas Vitkus, 77 m. 
žiaus, gyveno ‘262 Penn 
Brooklyne, mirė vasario 15 d., 
Cumberland ligoninėje. Kūnas 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
šermeninėj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
vasario 18 d., šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi grab. J. Garšva.

am- 
St.,

------------ —«------6-tas puslapis 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Vasario 18, 1947

Speciales Kainos Po: 

$21.75, $28.75 ir $33.50 
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystč 
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.

Baty Pardavėju Algos 
Toli Atsilikusios

Streikuojantieji Miles Shoe 
ofiso ir sandėlių * darbininkai, 
pikietuoja ant New Yorko 14 
St., po obalsiu: “Miles (reiš
kiant myliomis) priešakyje 
kainoms, myliomis atsilikę al
gomis.”

Darbininkai skundžiasi, kad 
pirm įvedimo unijos buvo gau
nančių net po $8 ir $9 per sa
vaitę. Kad išvengti didesnių 
algų mokėjimo, skundžiasi uni- 
j i štai, firma pirm pat kalėdi
nių švenčių atleido 20 darbinin
kų. Apie pusė to skaičiaus ve
teranai. Vienas iš jų tėvas še
šių vaikų. Jie reikalauja suly
ginti algas su gaunamomis 
Beck ir National Shoe firmose. 
Jos yra po $48 iki $53 mini
mum.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Miestavosios transportacijos 
viršininkas gen. 
Gross praeitą 
įmetė ką nors
“atominę' bombą” 
centų fėro šalininkų 
Iki to laiko buvęs 
kėlimo fėro, Gross
remsiąs majoro O’Dwyer’io 
reikalavimą nekelti fėro, bet 
finansinius • nedateklius išrišti 
kitu būdu.

Tie kiti majoro siūlomi bū
dai yra:

Kad gub'. Dewey ir valsti
jos seimelis nutartų grąžinti 
miestui didesnį nuošimtį mies
to sumokamų taksų ir kad 
real estate daugiau prisidėtų 
transporto išlaikymui.

mirė va-

Kiek laiko atgal čia žmo
nės pradėjo kalbėti, kad laivu 
pribuvo iš Europos buvęs Lie
tuvos prezidentas K. 
Kai kurie labai myli 
ti, kad jis labai yra 
Sako, — jis galėjo 
smetonininkų režimą
rininkų okupaciją. Aš žinau, 
kad jis turėjo kantrybės tuo
met, kai jis buvo prezidentu 
ir dabar turi gana kantrybės 
pakęsti valdančiosios klasės 
viešpatavimą. Bet jis neturė
jo ir neturi kantrybės dėl dar
bininkų judėjimo. Kada jis 
buvo valdžios viršūnėje, buvo 
perspėjamas ir raginamas, kad 
fašistai ruošėsi tuomet esamą 
Lietuvos valdžią( nuversti ir 
įsteigti diktatūrą, tai Grinius 
kantriai ir rąniiai sau sėdėjo 
valdžięjė, nes jam nepatiko 
darbininkų judėjimas, orga
nizavimasis į unijas. Jis to ne
galėjo pakęsti ir todėl leido 
fašistams jo valdžią nuversti. 
Dėl tos pačios priežasties pa
bėgo jis iš Lietuvos ir atsidū
rė čionai. LDS N arys.

Antanas Zabarauskas, 72 
m. amžiaus, gyveno 144-16 S. 
Road Jamaica, N. Y 
sari o 16 d., Doctors ligoninė
je. Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos šermeninėj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks vasario 19 d., šv. 
Jono kapinėse. Laidotuvių pa
reigomis rūpinasi grab. J.

Iš šios lietuvių kolonijos 
veik nieko nesimato mūsų 
spaudoje. Rodos, kad čia visai 
nėra mūsų gyvų žmonių. Vie
nok, taip nėra. (įia ,yra ne tik 
mūsų žmonių, bet ir keletas 
organizacijų. Bet tik nėra, 
kad kas užsiimtų parinkti ži
nučių ir, parašyti] į laikraštį.

Štai, 2 d. sausio LDS 159 
kp. turėjo savo metinį susirin
kimą. Išrinko kuopos valdybą 
1947 metams. Nutarė rengti 
vakarienę ir išrinko komisi
ją dėl surengimo to bankieto, 
tikietai jau gatavi ir platina
mi, bet spaudoje vis dar nie
ko nesimato.

LDS 159 kp. valdyba liko 
ta pati ir visi valdininkai tose 
pačiose vietose, kaip ir perei
tais metais. Į bankieto rengi
mo komisiją išrinkti P. Vaz- 
nys, G. M. Grigas ii* Ant. Mar- 
sinionis.

Bankietas įvyks 15 d. kovo 
(March), 795 Washington St., 
kampas HorJtio St., New York 
City, 7 vai. vakare. Komisijos 
nariai sako, kad duos gerą va
karienę, bus visokių valgių ir 
gėrimų. O tikietų. kaina vienai 
ypatai tik $3.50.

Man teko būti jų tokiame 
parengime keli motai atgal, 
tai buvo šauni vakarienė. Aš 
manau, kad ir dabar bus gera. 
Todėl aš manau, kad kurie 
nori dalyvauti toje vakarie
nėje, tai turėtų ' pasirūpinti 
gauti tikietus iš anksto, nes 
vieta yra nedidelė?. Taigi, pa
sistengkite gauti tikietus grei
tai. Tikietų galima gauti pas 
kp. pirmininką A. Vildžių, J. 
Zitiką ir komisijos narius. 
Taipgi pas vietos savininką

Columbia Universitetas_ pa
kėlęs instruktoriams minimum 
mokestį nuo $2,400 iki $2,500.

MEDUS

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Flushing Hospital, Queens, 
baigė slaugybos mokslą ir 
pratimus 16 studenčių.

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

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

Laisves Adm.

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. EVergrecn 4-9613

TONY’S

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

5tl

Laisves Bazaras

aga

r

I
Laukiame bazarui dovanų. Dienraštis Laisve yra 

visos Amerikos pažangiųjų lietuvių vadas. Tad visos 
Amerikos Lietuviai privalo remti'Laisvę, privalo 
siųsti dovanas bazarui.

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

įvairių gėrimų.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

RIDGEWOOD-B’KLYN, N. Y.
Vasario 18 d., Šapolo-Vaiginįo sa

lėje, 147 Thames St., įvyks LLD 55 
kp. susirinkimas, 
narius dalyvauti,

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Bazaras Bus Laikomas

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

se. Čia pažymiu

B4R & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

■į'"

CAMMJDOE
. $297>

D. M. šolomskas sakė, 
jau turime 32 kuopas, ku- 
duokles pasimokėjo už vi- 
narius pirmą mėnesį. Jos 

garbės kuopomis,
u mūsų kuopa įstotų, į 

garbingųjų kuopų eilę, kaip 
būtų gražu. Ar tas galima? 
Mano supratimu, galima, jei
gu visi nariai užsimokėtų, duo
kim sau, iki gegužės 8-tos. 
Tai, draugai ir draugės, atsi
minkite, kad esate LLD 1-mos 
kuopos nariais. Nelaukite pas
kutinių dienų, mokėkite kovo 
13 d., ir balandžio 
sirinkimuose.

Vice-permininkas 
levičius pateikė du 
portus: Iš Laisvės
dalininkų suvažiavimo 
LLD 2-ros apskrities konferen
cijos. Draugas J. S. moka su
žymėti svarbiuosius dalykus, 
gerai klausytis jo

Liet. Pagalbos 
Brooklyno skyrius 
užbaigė. Raportą
Mureika, mūsų kuopos atsto
vas. Per Brooklyno skyrių su
rinkta pinigais $7‘,700. Ir daug 
drapanų ir avalų. O kiek 
brooklyniečiams teko nudirbti 
iš.visos Amerikos susiųstų dra
panų ii- čeverykų supakavime 
ir išsiuntime, tas matosi cen-. 
tralinio komiteto paskelbtuose 
raportuose.

Iš prakalbų, atsibuvusių mi
nėjimui 400 metų sukakties at
spausdinimo pirmos lietuviš
kos knygos lietuvių kalboje, 
raportavo D. M. šolomskas. 
Aukų knygų leidimui ir lė
šoms padengti buvo surinkta 
$264.48. Liko literatūros fon
dui $164.20.

Kalbėta apie LLD Suvažia
vimą, kuris įvyks kovo 29 d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 

! Kliubo svetainėje, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N.. Y. LLD 1- 
ma kuopa išrinko didelį būrį 
delegatų. Tūli mūsų kuopos 
nariai jau yra išrinkti iš kitų 
organizacijų į Trečiąjį Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą, kuris įvyks 30 
d. kovo. Jie dalyvaus abiejuo- 

pririnktus
šiame susirinkime: A. Murei
ka, V. Bunkus, V. Bunkienė, 
J. W. Tamsonas, K. Balčiūnas, 
P. Poškaitis, G. Wareson ir V.

: Čepulis.
Į LLD iloterų, Suvažiavimą, 

kuris įvyks kovo 28-tą, išrin
kome V. Bunkienę ir E. Vitart.

Kadangi čia, . Brooklyne, 
įvyks trys suvažiavimai iš ei
lės — LLD Moterų, LLD ir 
Demokratinių Am. Lietuvių, 
—be abejo daug delegatų su
važiuos ir iš tolimų valstijų ir 
apylinkės. Tai brooklyniečiai 
turės aprūpinti nakvynėmis. 
Viešbučiuose sunku gauti kam
barių, kad ir brangia kaina, 
'faigi, mūsų kuopa išrinko ko
misiją parūpinti kambarius^ 
surašyti pasižadėjusių duoti 
nakvynes žmonių pavardes ir 

: antrašus.
Į nakvynių komisiją įeina 

G. Kuraitis, J. Stakvilevičia, 
V. Bunkus, M. Demikienė.

Taigi, Brooklyno ir apylin
kės lietuviai, kurie žinote 
kambarių pas lietuvius ar kad 
ir pas kitataučius, tuojau pra
neškite laišku ar telefonu, ke
li galės pas jus ar juos nak
voti, vyrai ar moterys pagei- 
daujama. Laišką antrašuokite:

' įr ■ A''

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK-RICHMOND 

HILL, NEW YORK
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, vasario 19 d., 8 v. • v. 
Pas dd. Misevjčius, 115 . Montauk 
Ave. Nariai, dalyvaukite, galesite 
pasiimti knygą “Prisikėlusi Lietu
va.” Taipgi, pasistengkite užsimo
kėti už šiuos metus duokles, nes 
Centras pageidauja, kad nariai ?<uo- 
jaus, pradžioje metų užsimokėtų. —
V. P. (40-41)

Kviečiame- . visus 
galesite pasiimti 

knygą “Prisikėlusi Lietuva.” Taipgi 
šiame susirinkime reikės išrinkti de
legatus į LLD ir į Demokratinių 
Liet. Suvažiavimą, kuris įvyks 29 ir 
30 dd. kovo mėn. Atsiveskite ir nau
jų narių į susirinkimą, taipgi prime
name nariams, kad užsimokėtų duo
kles už šiuos metus.-—M. Jštakovas. 

(39-40)

-------- ------------------------- I-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tris Dienas ir Tris Naktis

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

Pavidis Radio Orchestra

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALUS (dCl Balių, Koncertų, Bnnkletq, 
VeBtuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

iteičlui tu naujauBinit (taltymali.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

FATtiaA 
17 » *2474

MAUKI 
vriMMb ♦.. .

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand Stv Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarai®.




