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Lietuvių Literatūros Draugi
jos garbės kuopų skaičius pa
augo. Pilnai duokles už šiuos 
metus pasimokėjo sekamų 
kuopų nariai: 74 kp., New 
Kensington, sekr. J. Chuplis; 
91 kp., Schenectady, sekr. A. 
Gudžinskas ir 133 kp., Cam
den, sekr. C. Bakshas. Pasta
roji kuopa gavo ir 2 naujus 
narius.

Duoklių gavome iš sekamų 
kuopų: 1 kp., Brooklyn, per 
G. Wareson jau už 71 narį, jų 
tarpe 4 nauji; 2 kp., So. 
Boston, per J. šūkis už 83 
narius ir jų tarpe 4 nauji; 66 
kp., Grand Rapids, per P. Rin
kevich už 17 narių: 92 kp., 
Cicero per M. Butvill už 22 
narius; 138 kp., Maspeth, per 
B. Kalakauskaitę už 33 na
rius, jų tarpe 3 nauji, ir 140 
kp., Waukegan, per Dr. A. L. 
Graičūną, už 12 narių.

Elektrinis Trustas 
Nori Savo Žmogaus 
Į Atom - Komisiją

Senatorius Meldžiasi už Atom 
Bombą Vienai Tik Amerikai

Washington.— Supranta- 
i ma, kad elektros trustas 
stovi už nugaros tiem sena- 

f toriam, kurie taip priešina
si Davido E. Lilienthalio 

! skyrimui į Amerikos Ato
minės Jėgos Komisijos pir
mininkus. Elektros trustas Amerika nedarytų jokios su- 

' jaučiasi nuskriaustas, kad į tarties su Jungtinėmis Tau- 
buvo pastatytas milžiniškas ■ tomis dėl atominės jėgos 

kontrolės. Jis nori palaikyti 
atom-bombą kaip monopoli
nį ginklą prieš Sovietus ir 
bijo, kad jeigu Jungtinės 
Tautos kontroliuotų atomi
nę jėgą, tai gal ir “rusai 
sužinotų jos paslaptis.“

kirtas. Jis ir dabar seka 
Naujosios Dalybos politiką. 
Štai kodėl trustiniai senato
riai apšaukia Lilienthalį 
“raudonuoju.”

Demokratas senatorius 
McKellar meldėsi, kad A-

MUŠT RANDAUNINKŲ DELEGATUS i Negrą iš Kalėjimo 
NUO N. Y. VALSTIJOS SEIMELIO

Kaip matome, tai tūlų kuo- valdiškas vanden - elektros 
pu sekretoriai ir kiti valdybų projektas Tennessee Val- 
nariai gražiai pasidarbavo. ]ey Authority ir nupigino e- 
Paimkime So. Boston 2 kuopą, lektfą tos plačios srities 
kuri jau pasimokėjo už 83 na- > gyventojams. O to projek- 
rius ir gavo 4 naujus, tai (Ii- į vacĮas buvo Lilienthal, 
delis darbas! Pasitik.me, kad ; idento Roosvelto pas- 
jos visi nariai greitai sumokės 1 
duokles ir .kuopa bus garbės ■ 
surašė.

Po to, kaip Irane reakcija 
pasmaugė demokratinę tvarką 
Azerbaidžano provincijoj, po- 
žemin [pavarė darbo Tudeh 
partiją! tai užsienyje turčių 
spauda xuisiramino, būk ten 
viskas “ramu” ir “gerai.”

Taip nėra. Kas, kad reakci
ja laikinai laimėjo, bet Irano 
valstiečiai ir darbininkai neda
li pakelti dvarponių ir tero
ristų priespaudoą. Darbo liau
dies pasiryžimas kovai auga. 
Veidmainystė, kurios pagalba 
Ghavam valdžia laimėjo, ne- 
išrišo nei tautinių, nei klasi
nių klausimų.

Kongreso Komitetas 
i Mažina Prezidento 
Lesu Fonda

AREŠTUOTI ŽMONĖS, KURIE 
ŠAUKĖ SVEIKINT JUNGI 
TAUTU SEKRETORIŲ

Darbiečiai ir demokratai ; 
seimelio-nariai protestuoja,! 
kad republikonai, šaukdami ■ 
policiją prieš randauninkų 
delegaciją, laužo konstituci-! 
ne teisę kreiptis į valdžios , 
įstaigas su prašymais-pe- 
ticijomis ir skundais. Tai 
hooverizmas, sako jie. Tatai 
primena laikus, kuomet pre
zid. Hooveris pasiuntė ka
riuomenę prieš atmaršuo- 
jančius į Washingtona Pir
mojo pasaulinio karo vete
ranus bedarbius.

Kalėjimo Viršininkas Atidavė 
Negrą Baltiesiem Žudikam

New York, vas. 18. — 
Tūkstantis žmonių, ran- 

i dauninkų ir vartotojų orga
nizacijų delegatai, išvažiavo 
traukiniais į valstijos sosti
nę Albany. Ten jie reika
laus pataisyti valstijinį ren
du kontrolės įstatymą ir už
draust mėtyt įnamius iš 
kambarių greičiau kaip po 
šešių mėnesių nuo praneši
mo jiems išsikraustyti. Jie 
taipgi darys spaudimą gu
bernatoriui Dewey ir repub
likonų valdomam seimeliui, 
kad paskirtų $500,000,000 
naujiems gyvenamiems na
mams statyti. > -

Republikonai seimelio va
dai pašaukė valstijos polici
ją ir įsake jai neįleist į sei
melį nei į gubernatoriaus 
patalpas jokių pašalinių 
žmonių, apart laikraščių re
porterių.

Ta tūkstantinė randau- 
! ninku delegacija atstovauja 
miliona New Yorko žmonių. 
Delegacijoj yra atstovai 
CIO ir Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų, Amerikonų 
Legiono, Amerikos Vetera
nų Komiteto, įvairių varto
tojų draugijų ir kitų orga
nizacijų.

V i
rius J. Strum Thurmond į- 
sakė' suimt linčininkus. Ka
lėjimo viršininkas nuduoda, 
būk nė vieno jų nepažįstąs, 
nors pats sako, kad linči- 
ninkai atėjo be jokių maskų 
ant veidu, v

Pickens, South Carolina. 
— Trys tuzinai baltųjų iš
gavo negrą Willie Earle iš 
kalėjimo, sušaudė, paskui 
peiliais subadė jo kūną ir 
numetė 
Kalėjimo 
Gilstrap 
kams tą 4 35 metų amžiaus 
negrą darbininką, kuomet 
du govėdos vadai su šautu
vais pareikalavo.

Willie Earle buvo areš
tuotas už tai, kad jis api
plėšęs ir sužeidęs vieną bal
tąjį taxi-cabo vežiką Green
ville j. Valstijos gubernato-

prie skerdyklos.
viršininkas Ed

atidavė linčinin-

,r t
V

ANGLAI SEKMADIENĮ 
KASĖ ANGLĮ

London. — Tūkstančiai 
Anglijos mainierių sekma
dienį kasė anglį, kurios la
bai stokuoja pramonei ir 
butams. Tai labai retas at
sitikimas, kad anglų mai- 
nieriai dirbtų sekmadienį.

KAIP RUSAI ATSILIEPIA
I AMERIKOS RADIJO 
ŽINIAS

Maskva. — Čionaitinis 
New Yorko Herald Tribune 
korespondentas, klausinėjo
II rusų, kaip jiem patinka 
radijo žinių programa, ku
ria Amerikos valdžia rusiš
kai skleidžia į Sovietus. Vi
si tie rusai atsakė, kad ne
girdėję jokių amerikinių ži
nių. O kiti rusai vadiną jas 
tiktai propaganda.

ANGLAI TEISIA VOKIEČIŲ 
VADA, KURIO ĮSAKYMU 
SUŠAUDYTA 1,073 ITALAI

‘iŠ
X <

Pravda Sako, Anglų 
Darbiečiai Skaldo 
Darbininkų Jėgas

J
Venecija, Italija. — Kari

nis anglų teismas tardo 
i maršalą Kesselringą, buvu
si naciu komandieriu Itali
joj. Kesselringas kaltina
mas, kad jo įsakymais vo
kiečiai sušaudė 1,073 civi
lius italus įkaitus. Jie buvo 
sušaudyti už tai, kad -kiti, 
nežinomi italai nužudė tam 
tikrą skaičių vokiečių.

Dominican respublikos 
darbininkais ir studentai 
šaukė piliečius sveikinti ge- 
neralį Jungtinių Tautų se
kretorių Trygve Lie, kuo
met jis atskrido į Ciudad 
Trujillo. Diktatoriška . Do
minican valdžia už tai areš
tavo tuos darbininkus ir 
studentus. Dominican res
publika yra Centralinėje A- 
merikoje.

Maskva. — Sovietų komu
nistu laikraštis Pravda kal
tina Anglijos Darbo Parti
jos vadus, kad jie vartoja 'V 
“reakcijos kozyrę”, kuomet 
jie stengiasi sulaikyti dar
bininkus nuo bendro veiki
mo su komunistais; taip jie 
bando suskaldyti darbinin
kų jėg’as pasaulyje. Tokiu z 
būdu anglų darbiečių vadai 
padeda “reakcininkams išti
same pasaulyje, kurie telkia 
visas galimas jėgas kovai 
prieš demokratiją; reakci
ninkai jaučia augąntį kapi
talistinės santvarkos -krizį, 
bet jie nepasitrauks gra
žiuoju nuo scenos”, kaip ra-- 
šo Pravda. Jie iš paskuti
niųjų “kovos prieš minių 
troškimą, • kad visuomenė 
būtų socialistiniai pertvar-

Washington. — Prezid. 
Trumanas reikalavo pas
kirt $315.546,000 numato
miems lėšų nepritekliams. 
Republikonų vyraujamas, 
kongresinis lėšų komitetas 
nutarė paskirti tiktai $139,- 
360,000. Prezidentas prašė 
$307,258,000 Veteranų Ad
ministracijos reikalams. Ko
mitetas pasiūlė, kad kongre
sas skirtų tik $135,000,000 
veteranams. Kainų Admis- 
tracija reikalavo dar $5,- 
950,000, vpač gyvenamųjų 
namu rendoms kontroliuoti. 
Kongresmanu komitetas ne 
tik atmetė šį reikalavima, 
bet patarė,/kad Kainų Ad
ministracija sugrąžintų ša
lies iždui ir tuos i9 milionus 
dolerių, kurie buvo jai pir
miau paskirti.

apsiuvinėtustik

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

Washington. — Senatas 
užgyrė kongreso atstovų 
rūmo tarimą toliau imti 
tuos pačius karinius taksus

1,000 SYKIŲ SMARKES
NĖ ATOM-BOMBA

— už alkoholinius 
auksinius ir kitus 

papuošalus, už
ir t.t. Taksais už

Tai Anglijos valdonai jau 
primes Palestinos klausimą iš
rišti Jungtiniu Tautų organi
zacijai. Ar jie nebandys tą 
organizaciją paverst? j savo 
Įrankį, kad jos pagalba pada
ryti Palestiną paklusnia britų 
valiai? Tenka abejoti, ar jiems 
tas pavyktų.

Balkanuose eina judėjimas 
už apsi j tingimą atskirų valsty
bių į federaciją. Pirmiausiai 
tokis apsijungimas galimas 
tarpe Bulgarijos, Jugoslavijos 
ir Albanijos. Vėliau gal būti į 
federaciją būtų įtraukta Ru
munija, o jeigu liaudies de
mokratija paimtų viršų Grai
kijoj, tai ir ta šalis. Tokis bal- 
kanų valstybių apsijungimas 
išeitų naudai jų pačių ir pa
saulio taikai. , •

Amerikiečiai* pradėjo mobi
lizuoti vokiečius į anglies ka
syklų darbą Ruhr srityje. Sa
koma, kad vokiečiai visokiais 
būdais bando išsisukti nuo to 
darbo. ' -

Amerikos viršininkai vienoj 
vokiečių raštinėj rado įšalusį 
vandenį, voki.ečiai skundėsi 
dėl šalčio, bet kada tūlus jų 
bandė pasiųsti anglį kasti, tai 
jie surado šimtus priežasčių, 
kodėl to negali atlikti. Vis tai 
darbo sabotažas.

įvairių tautų komitetas, ku
ris studijuoja Europos klausi
mus, priėjo prie išvados, kad 
vokiečių darbo jėga reikėtų 
dar per daugelį metų naudoti, 
idant atstatyti jų pačių su
griautus miestus. Komiteto ma- 
riai mano, kad bent 5,000,000 
vokiečių turėtų apie 10 me
tų dirbti, tik taip bus galima 
atstatyti jų armijų sugriautas 
kitas šalis .

Amerikonai Teisia Naciu 
Teisėjus ir Advokatus

Melai apie Tariamą 
Eislerio Šnipavimą 
Sovietų Ambasadai

Los Angeles, Calif. —Ci
vilio karo veteranas John 
Alden Howell minėjo savo 
106 metų sukaktį.

6,000 Mainierių Tęsia 
Streiką prieš Suktus 
Algos Kapojimus

* *

' va

Number g, Vokietija. — 
Amerikonų teisman patrau
kta 15 nacių teisėjų ir ad
vokatų. Jie kaltinami dėl to, 
kad savo teismuose priden
gė nacius, kurie žudė ir 
kankino kitataučius belais
vius.

Chicago. — Prof. Edward 
Teller rašo Atominių Moks
lininkų Bulletine, jog atei
tyje bus išvystyta 1,000 sy
kių smarkesne atominė 
bomba, negu ta, kuri sunai
kino Japonijos miestą Hi- 
roshimą. Kartu jis tvirtina, 
kad kitos šalys taipgi turės 
atominę jėgą, “jeigu dar 
neturi.” -

Siūlo Numuši Valdžios 
Lėšas $4,500,000,(100

Washington. — Vadovau
jamasis republikonų sena
torių komitetas lemia, kad 
galima būtų bent $4,500,- 
000,000 numušti nuo prezid. 
Trumano reikalaujamų val
džiai lėšų per fnetus, be 
skriaudos ginkluotoms ar
mijos ir laivyno jėgoms. 
Republikonai siūlo ypač ma
žinti lėšas visuomenės gero
vės reikalams.

Washington. — Visi New 
York Journal - American 
pranešimai, būk austras-vo- 
kietys komunistas Gerhar
tas Eisleris davinėjęs šni- 
piškus raportus sovietinei 
ambasadai Washingtone, y- 
ra tiktai išmislai ir klasta, 
— pareiškė tos ambasados 
sekretorius Michailas S. Va
vilovas. Taip jisai sakė laik
raščių reporteriams, klausi
nė jusiems apie įvairius įta
rimus ir kaltinimus Eisle- 
riui. '

Airijos ir Čilės Darbininkai 
Streikuoja prieš Ispanijos 
Fašistu Laivus

Prabangos Dalykų Taksai 
Ir Toliau Bus Imami

Amerikos valdančiųjų rate’ 
įių propaganda jau siunčiama 
rusų kalba iš Municho radijo 
stoties į Sovietų Sąjungą. Jei
gu Tarybų Sąjunga tam pa
čiam tikslui panaudos Berly
no ir kitas Vokietijoj radijo 
stotis, tai komercinė spauda 
suras, kad tai bus kokios nors 
“sutarties sulaužymas.”

už vadinamus prabangos 
pirkinius 
gėrimus, 
brangius 
kailinius
prabangos dalykus surenka
ma $1,130,000,000 per me- 
tuą.

Kartu senatas nubalsavo 
panaikint, taksus už kelio
nes į užsienius**ir palikt be 
taksų vidutinius moteriškus 
drabužius, 
kailiukais.

• f ’ ' C. L.r/

Iriam uosto laivakroviai, 
Airijoj, atsisakė iškraiit 4,- 
500 tonų geležies rūdos, ku
rią atgabeno fašistinės Is
panijos laivas Marjoso.

Tocopilla ir Toco mies
tuose, Čilėje, Pietinėje 
Amerikoje, laivakroviai ir 
geležinkelio darbininkai at
sisakė kraut nitratus į 
Franko fašistų laivus. (Nit
ratai yra vartojami trąšoms 
ir kariniams sprogimams.)

Traukiniui Nuvirtus, 
Žuvo 10 Žmonių ,

Altoona, Pa., vas. 18. — 
Važiuodamas geležinkelio 
užsisukimu, traukinys nu
virto nuo bėgių. Tapo už
mušta 7 keleiviai ir 3 trau
kinio darbininkai.

ORAS. — Būsią šaltoka

a 
f'Al

Traukinys Sudaužė Auto- 
Busą, Užmušė 13 Žmonių

Landsford, Pa. — Strei
kuoja 6,000 mainierių prieš 
Lehigh anglies kompaniją. 
Jie metė darbą iš pritarimo 
trylikai mainierių, kurie ka
sykloje, 800 pėdų gilumoje,A 
sustreikavo sėdėjimu prieš 
sauvališkus algos kapoji
mus. Streikieriai-sėdėtojai 
po 60 valandų išėjo viršun, 
kuomet kompanija pasiža
dėjo sumokėt jiem nusuktą 
uždarbį. Bet 6,000 tęsia 
streiką prieš algų .sukimus 
jiem patiem.

Michigan City, Indiana.— 
Traukinys sudaužė važia
vusį skersai bėgių (relių) 
auto-busą ir užmušė jo vai
ruotoją ir visus 12 jo ke
leivių. Jie buvo geležinkelio 
darbininkai ir važiavo dar
ban.

to

Teisiama Moteris Sako, kad 
Ji Plėšė Banką Todėl, kad 
Jau Užteko Paleistuvaut

Dės Moįnes, Iowa. —Tei
siama už banko ' plėšimą 
Opal Dixon’iene sako, kad 
ji jaū nenorėjo- uždarbiaut 
paleistuvavimu, todėl plėšė 
čionaitinį banką. Penktas iš 
eilės jos vyras, girdi, vertė 
ją vis paleistuvauti ir nešti 
jam pinigus ir mušė ją, ka
da ji atsisakė: jis grasinęs 
ir dvi jos dukteris apakin
ti, jeigu ji neklausys. Dixo- 
nienė išplėšė iš banko $2,- 
950, bet tuoj buvo suimta.

5 Jankiai Prisipažino 
Užmušę 5 Japonus

Tokio. — Penki ameriko
nai kareiviai raštu prisipa
žino, kad užmušė penkis ci
vilius japonus ir'sužeidė 20. 
Kareiviai sakosi tada girti 
buvę?

mai- 
tik

5 Mil. Anglu Be Darbo 
Dėl Anglies Stokos

London. — Anglijos 
nieriai dabar iškasa
apie 19,000 tonų anglies per 
dieną; tai anaiptol negana. 
Be to, pasinaujinę šalčiai ir 
sniegai trukdo anglies pris
tatymą. Dėl šių priežasčių 
tebestovi uždari šimtai fab
rikų ir paleista iš darbo 5 
milionai darbininkų. Dau
gelis jų reikalauja nedarbo 
pensijų.

AMERIKONŲ TRUSTAS ' >4 
ARDO PUERTO RICO 
STIKLO GAMYBĄ

Sodium carbonate trustas
Jungtinėse Valstijose nesu-. ■_ 
tinka jokia kaina parduoti ■ 
tos medžiagos valdiškam • ? 
Puerto Rico stiklo fabrikui. C' 
Todėl tas fabrikas turėjo 
pusiau sumažinti stiklo ga- y fcy; 
mybą. Sodium carbonate 'V .mybą.
būtinai reikalingas stiklui 
dirbti.

Marshall Atsakė į Sovietų 
Protestą prieš Įžeidimą

Washington, — Amerikos 
valstybės sekretor. George 
C. Marshall pasiuntė atsa
kymą į Sovietų protestą. 
Užsieninis Sovietų minist
ras Molotovas protestavo, 
kad Dean Achesonas, vals
tybės sekretoriaus pava
duotojas, vadino užsieninę 
Sovietų politiką “užpuoliki- 
ška ir einančia vis platyn.”

Dar nežinia, ką Marshal- 
las sakų savo notoj. Kong- 
resmanai Celler ir Rankin

patarė “numest Sovietų 
protestą į gurbą” ir “ne- 
laižyt Stalinui batų.”

JAPONIJOS RINKIMAI
Tokio. — Generolo Ms 

Arthuro įsakymu, bus re 
karnas naujas Japonijos sei- 
mas balandžio 25 d. Sykiu.-' 
įvyks ir vietinių valdininkų * 
rinkimai.

Audra padarė daug nuos
tolių Nauj. Zelandijoj.,
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Wallace as Apie Atomo Energijos Paslaptį
Savo redaguojamajame savaitraštyje “New Repub

lic” (vas. 17 d.) buvęs komercijos sekretorius Henry A. 
Wallace rašo apie “atomo energijos slaptybę”. Be kitko, 
jis žymi, jog Henry Stimson, buvęs karo sekretorius, 
prieš savo pasitraukimą iš vietos, reikalavo atomo “pa
slaptimi” dalintis su kitomis valstybėmis. Stimsonas pa
brėžė, jog tokio dalyko, kaip atomo energijos slaptybė, 
negali būti;.Amerika šiandien ją gali savintis, bet po me
tų kitų tą “slaptybę” sužinos kitos šalys ir pasigamins iš 
atominės energijos ką tik jos nori.

Tos pačios nuomonės esąs ir Henry A. Wallace. Jis 
taipgi manė ir mano, kad Amerika, jei ji nori palaikyti 
savo vardą pasaulyj įtakingu, privalo liautis gaminusi 
atomines bombas, privalo atominės energijos reikalą 
atiduoti tarptautinei kontrolei.

Tačiau, Amerikos vyriausybė nekreipė dėniesio į bu
vusio karo sekretoriaus Mr. Stimsono nuomonę, neigi ji 
skaitėsi su Wallace’o nuomone. Tiek vyriausybė, tiek J. 
V. kongresas, patariami tokio asmens, kaip generolą^ 

' Grove, pasilaikė atominę energiją paslaptimi ir nuolat 
gamina atominės energijos bombas, — sakoma, kur kas 
galingesnes, negu tos dvi, kurias Amerika numetė ant 
Hirošimos ir Nagasaki miestų Japonijoje 1945 m.

Kas iš to išėjo?
Wallace nurodo, jog šiandien Kanada jau pradėjo 

atominės energijos išdirbimą — įkūrė specialų 3,000 gy
ventojų miestelį, paaukotą išimtinai atominei, energijai 
išdirbti ir pajungti. Prie to paties rimtai ruošiasi Ang
lija ir Francija; Skandinavija taipgi nemiega.

Vadinasi, netolimoj ateityj mažiausiai kokios -pen
kios šalys žinos atominės energijos “sekretą”, kuris ne
buvo ir nebus sekretas.

Ką darys Amerika? Kur jai dėtis? Kai kitos pasaulio 
šalys prądės atominę energiją pasijungti, jos Amerikai 
nepasakys nei “dėkui nei išgrauš.”’ Mes turėsime atomi
nių bombų, — jų turės ir kitos šalys, jei tik panorės.

Wallace, tiesa, nieko nesako apie Tarybų Sąjungą,— 
ką ji daro tuo reikalu. Bet kiekvienam, kiek tiek mąs
tančiam, aišku: Tarybų Sąjungos mokslininkai ta kryp
timi darbavosi, darbuojasi ir darbuosis. Jeigu jie nesi- 
'darbuotų, tai nebūtų verti mokslininko vardo. Molotovas 
kadaise užtikrinančiai pasakė Tarybų Sąjungos žmo
nėms: mes turėsime atominę energiją ir dar kai ką dau
giau.

Atominė energija, jos atradimo paslaptis, buvo su
rasta ne vienų Amerikos mokslininkų, bet tai yra tarp
tautinio mokslo išdavas. Mokslas juk negali būti siauras, 
nacionalistinis. Mokslas, pilna to žodžio prasme, yra 

^tarptautinis. Mokslas tegali klestėti, plėstis, kai vienos 
šalies mokslininkai savo žiniomis, savo suradimais papil
do kitos šalies mokslininkų darbus.

Bet tūli siaurakakčiai Amerikoje šiandien nuolat rė
kia ir šaukia, argumentuodami, būk atominė energija 
esanti ir būsianti “didžiausias Amerikos sekretas.”

Tokio dalyko nebuvo ir nebus.
Dėl to Mr. Wallace išmintingai daro, kreipdamas į 

tai visų Amerikos žmonių dėmesį, nurodydamas, jog to
kia mūsų politika antagonizuoja pasaulį prieš mus.

“Daugybe žmonių mūs bijosi labiau negu kurios ki
tos šalies ir mano, kad mes esame, potencialiai, didžiau
sias pasaulyje agresorius.” * *

Kad to nebūtų, jis sako, privalome keisti savo poli
tiką.

Naujienų redaktorius-ban
do aiškinti atsiradimą šiur
pulingų paveikslų, kurie tel
pa tarybininkų spaudoje, 
kaipo bjauri ir apgavinga 
priemonė kraustymui Ame
rikos lietuvių kišenių. Jis 
net supykusiai šaukia:

“Klišes, vartojamos tiems 
vaizdams atspausdinti laik
raštyje, buvo padarytos iš 
originalių nuotraukų, o ne 
iš kokios nors knygos. Jas 
traukė ne naciai arba na
cių propagandistai, bet Lie
tuvos pagrindžio judėjimo 
dalyviai, kurie vedė atkak
lią kovą prieš vokiečius ir 
nacius” (N., vaši 13).

Grigaitis giliai įsiklam- 
pojo. Jisai "kaip tiktai pa
tvirtina mano parodymus, 
kad tie paveikslai yra na
cių padaras. Kaip gi galėjo 
atsitikti: nuotraukas trau-•
kė nacių priešai, bet jos pa
kliuvo į nacių propagandas 
biuro leidinį “Lietuvių Ar
chyvą,” išleistą kaip tik 
k r u v i n a u s i o nacių 
siautėjimo Lietu- 
voje laikais? O gal Grigai
tis bandys užginčyti, gal 
drįs tvirtinti, kad tie pa
veikslai nacių propagandos 
leidiniuose netilpo? Tegul 
pabando. Prašau!

Nuotraukas traukė tie, 
“kurie vedė atkaklią kovą 
prieš vokiečius ir nacius”. 
Tiktai pagalvokite: Naujie
nos ir visa toji spauda tei
gia, kad tie jų paveiksluose 
vaizduojami žmonės buvo 
nužudyti Lietuvoje tarybi
nės santvarkos laikais, bū
tent, 1940 metų antroje pu
sėje ir 1941 metų pirmoje 
—.............................. —----4—
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Kada Jungtinių Tautų seimas gruodžio 14 d., 1946 

metais vienbalsiai priėmė rezoliuciją dėl nusiginklavimo, 
tai visi taikos draugai lengviau atsiduso.

Bet jau tada galima buvo įmatyti, kad tas vienbalsis 
sutikimas iš pusės tų, kurie laikomi atominės bombos po
litikos, yra savo rūšies manevras.’Tai paaiškėjo, kada 
Mr. W. R. Auštin pradėjo aiškinti tos rezoliucijos turinį. 
Nors rezoliucijoj kalba apie bendrą nusiginklavimą ir 
reikalą uždrausti vartoti tokius barbariškus karo gink
lus, kaip atominės bombos, nuodingos dujos, bakterijų 
skleidimas ir 1.1., bet Mr. Austin spyrėsi, būk. į ben
drą nusiginklavimą neįeinąs atominių bombų klausimas. 
'Pagaliau angtiškas blokas Saugumo Taryboj ir pravarė 
“nusiginklavimo” klausime rezoliuciją, kuri nekliudo 
atominių bombų vaidmens. Pagal tą nutarimą, atominių 
bombų klausimu turi veikti atskira komisija.

Aišku, kad tokiame nutarime logikos nėra. Jeigu į 
bendrą nusiginklavimą neįeina atominių bombų klausi
mas, tai kodėl tada neatskirti nuodingų dujų, bakterijų, 
tankų, artilerijos, orlaivyno ir kitokių apsiginklavimo 
priemonių? Tai ką gi galų gale reikš ^patsai nutarimas 
nusiginkluoti?

Iš visų tų manevrų darosi aišku, kad tie, kurie turi 
atomines bombas, nenori su jomis skirtis ir nori daugiau 
laiko išlošti, o tai kenkia taikos reikalams. >

“Neprivalo Įvažiuoti į mūsų 
kraštą Lietuvos 
Diktatoriaus Atstovai”

Po tokia antrašte rašo 
Montevidejaus dienraštis 
“Diario Popular”, iš gruo
džio 17 d. Patiekiame to 
rašto vertimą:

“Ateinančios žinios iš Bu
enos Aires mums praneša, 
kad Lietuvos Atstovybė, pa
skelbta negaliojanti kaimy
ninėje valstybėje, žada per
sikelti į Urugvajų.

“Jei patikėti tokiai ži
niai, tai mūsų Tėvynėje bū
tų suteikiama prieglauda 
diplomatinei reprezentacijai 
tokios santvarkos ir tokios, 
valdžios, kurių jau nebėra. 
Urugvajuje įsisteigtų buvęs 
fašistinės Lietuvos įgalio
tas ministras, kuriam iki 
šiol dar tebeteikiamas, iš 
mūsų vyriausybės pusės, 
pripažinimas.

“Tai pernelyg kontradik- 
cinis šis faktas. Lietuva, 
nuo 1940 m. liepos mėn. pa
tapo Tarybine Respublika ir 
įsijungė į TSRS. Nuo tada 
pronaciai valdovai, kurie iš
sigandę pabėgo į užsienį, o 
ypatingai prieglaudą susi
rado hitlerinėje Vokietijoje, 
negalėjo sutverti nei ką tai 
panašaus į “vyriausybę iš
trėmime.” Be to, Urugvajus 
palaiko draugiškus santy
kius su Tarybų Sąjunga, 
kurios dalimi yra. ir naujo
ji Lietuva, ir kuri, iš prin
cipo pripažįstama drauge, 
su Tarybine Valstybe.

“Kodėl Urugvajus neriu- 
sisprendžia sutraukyti ry
šius su tokio režimo atsto
vais, kurią jau nebėra? 
Kaipgi galima pripažinti 
dvi Lietuvas ? Kas neleidžia 
mūsų vyriausybei pasekti 

pusėje, tai yra, kuomet nei 
nacių, nei vokiečių Lietu
voje nebuvo. Tai kaip galė
jo nuotraukas traukti at
kaklios kovos prieš vokie
čius ir nacius vedėjai,’kuo-“' 
met nacių Lietuvoje" nebu
vo?

Argi ne aišku, kad čia per 
akis Grigaitis meluoja?

Daleiskime, kad tie šiur
pulingi vaizdai buvo nu
traukti tų, “kurie vedė at
kaklią kovą prieš vokiečius 
ir nacius.” Tai reiškia, kad 
jie buvo nutraukti tuo lai
ku, kada Lietuvoje jau vieš
patavo ir siautėjo naciai. 
Tai reiškia, kad tos nuo
traukos vaizduoja nacių te
roro aukas. Ir, žinoma, nuo
traukas nutraukė ne nacių 
priešai, bet jų sandarbinin- 
kai arba jie patys su tikslu 
primesti bolševikams ir pa
naudoti nacių propagandai. 
Štai, kodėl tos nuotraukos 
tilpo nacių propagandos lei
diniuose. '

Netikiu, kad Grigaitis ir 
Šimutis būtų nacių propa
gandos auka. Jie žino, ką 
jie daro. Jie žino, kad tos 
nutraukos tilpo nacių pro
pagandos leidiniuose. Jie 
žinp, kad tai buvo nacių 
triksas apgaudinėjimui Lie
tuvos žmonių ir viso pasau
lio. Sąmoningai ir apgalvo
tai jie tą nacių, apgavystę 
dabar panaudoja savo spau
doje mulkiniųiui Amerikos 
lietuvių, nuodijimui jų pro
to }?rieš Tarybų Lietuvą ir 
kraustymui jų kišenių savo 
piktos propagandos reika
lams.- Sąžinės jie neturi, o 
gėdos nepripažįsta. •

A. Biųiba

Argentinos Respublikos pa
vyzdį, kuri nuo lapkričio 30 
dienos sutraukė ryšius su 
Pabaltijo kraštų fašistiniais 
atstovais? Mūsų Užsienio 
Reikalų Ministerija privalo 
nedelsiant pasisakyti.

“Urugvajus negali priim
ti fašistinės Atstovybės; 
kuri apleidžia kitą šalį dėlto, 
kad paskelbta nebegalio j an
ti. Teisingiausia būtų už- 
megsti diplomatinius ryšius 
su Tarybų Lietuva. t

“Vardan Urugvajaus de
mokratijos gerovės, turi bū
ti uždrausta įvažiuoti į šalį 
buvusiam fašistiniam mini
strui Dr. Graužimui!”

Argentinos vyriausybei 
nutraukus santykius su 
“ministru” Graužiniu, nebe? 
liko jam kitos išeities, kaip 
apleisti tą šalį. Jei patikėti 
“Balso” tauškalais, Grauži
nis žada persikelti į šią La 
Platos pusę. Apie , tai patik
rintų žinių dar nėra. Ta
čiau, labai galimas daiktas, 
kad i Graužinis savo lizdą 
mėgins permesti į Urugva
jų,, nes Urugvajus iki šiol jį 
tebepripažįsta. Nejaugi ši 
respublika neatitaisys klai
dos? Nejaugi sutiks priimti 
tą smetonininkų atstovą ir 
turėti su juo reikalą po to, 
kai Argentina sulikvidavo 
lietuviškųjų fašistų centrą? 
Urugvajus palaikė ryšius su 
smurtininkų Lietuva dėka 
tiktai Argentinai, kuri bu
vo pasikeitusi diplomati
niais atstovais. Bet praeito 
mėnesio 30 d. Argentinos 
Užsienio Reikalų Ministras 
pasišaukė Graužinį ir pa
siuntė “šėko pjauti.” To pa
sėkoje, faktiškai ir Urugva
jaus ryšiai su nieko neat
stovaujančiu atstovu nutrū
ko.

Nežiūrint' to, Graužinis 
žada apsigyventi Montevi- 
dejuįe. Urugyąjaus antifa-

BARONAS ROTSCHIL- 
DAS GRĮŽO 
AUSTRIJON...

Allied Labor News skel
bia iš Vienos tokią įdomią 
žinią:

“Baronas Louis Rotschild- 
as, vienas turtingiausių aus
trų, kuris šiuo metu yra 
Amerikoj pilietis, sugrįžo 
Austrijon., atgauti visą savo 
nuosavybę, kurią naciai buvo 
ekspropriavę. Baronas reika
lauja ne tik tos nuosavybes, 
kurią jis paliko, bet reikalau
ja, kad austrai jam sumokė
tų visus nuostolius, kuriuos 
karas padarė jo nuosavybei. 
Na, o Rotschildo partnerys,, 
Filypas Schoeller’is, laukia, 
teismo už kriminalystes, at
liktas karo metu. Schoeller’is 
karo metu savo turtus padvi
gubino, nes jis buVo’ nacių 
partijos nariu.”
v Milijonai austrų nukentė

jo šiame kare, tačiau, ka
dangi jie yra neturtingi ir 
ne Amerikos piliečiai, tai ir 
negali reikalauti to, ko rei
kalauja milijonierius Rots- 
childas, būdamas Amerikos" 
piliečiu!

LAIKRAŠTININKŲ 
GILDIJA PRIEŠ 1 
NEANGLIŠKOS
SPAUDOS VARŽYMĄ

Šiuo metu, kaip žinia, J. 
V. kongrese yra įneštas Di
lius, reikalaująs, kad visi A- 
merikoje išeiną neangliški 
(foreign) laikraščiai spaus
dintų kiekvieno rašinio ver
timą j anglų kalbą; pav.: 
greta lietuviškos Laisvėje 
žinios ar straipsnio ar kore
spondencijos, turėtų tilpti 

•*rr angliškas vertimo 
tekstas! Kurie laikraščiai 
to nepadarys, tai, pagal tą 
bilių, turėtų būti atimtos 
jiem antros1 klasės siuntinė
jimo teisės. ” ‘

Jeigu tokis bilius pataptų 
įstatymu, tai būtų užduotas 
baisus smūgis visai neang- 
liškai spaudai, išeidinėjan- 
čiąi Jungtinėse Valstijose! 
Tai būtų, tiesiog, pasikėsini
mas ant spaudos laisvės, y- 
pačiai ant neangliškos spau
dos laisvės!

Prieš tai šiandięn yra ko
vojama. Pažangiosios orga
nizacijos ir darbo unijos 
prieš tą pasikėsinimą kovo
ja. Tarp kitų organizacijų, 
šiomis dienomis New Yorko 
Laikraštininkų Gildija, (CI-. 
O) priėmė rezoliuciją ir pa
siuntė ją kongresui.

Lietuvių organizacijos ir 
visos organizacijos, draugi
jos bei kliubai taipgi tuo 
reikalu turėtų pareikšti sa
vo žodį. Tai svarbus reika
las, tai spaudos laisvės gy
nimo reikalas, tiesiogiai ir 
netiesiogiai liečiąs kiekvie
ną Amerikos pilietį.

šistinė kolonija turi į šį rei
kalą įsikišti. Nuo jos pri
klausys ši neteisėta padėtis. 
Mes esame tikri, kad Urug
vajus neturės jokio pamato 
nepasekti Argentinos pa
vyzdžiu. Mes privalome pa
dėti Urugvaj. vyriausybei 
kartą ant visados atsipalai
duoti Lietuvos fašistinių a- 
gentų. Ir mums, išnešus ša- 
vo vieša ir pamatuota nuo
mone ir pareiškus nesutiki
mą, kad Graužinis naudotų
si diplomatiniu pripažini
mu, Urugvajaus valdžios 
organai tikriausiai priims 
tai domėn.

Raskubėkim užpildyti pa
rašais peticijos lapus! Suda
rę skaitlingas delegacijas 
aplankykime vietos laikraš
čių redakcijas ir valstybines 
įstaigas!

. Graužinis neturi būti įsi
leistas į Urugvajų!

“Darbas”

POPIĘRIO STOKA GRA
SIA SPAUDOS LAISVEI

Amerikoje šiandien jau
čiama didelė popięrio stoka 
— laikraštinio ir knyginio 
popięrio stoka.

Tiesa, toji stoka jaučiama 
ne visų. Komercinė, stam
bioji spauda popięrio turi 
užtenkamai ir komerciniai 
dienraščiai išeina su dau
giau puslapių, negu kitados. 
Toji spauda, mat, turi ry
šius su popięrio fabrikais ir 
šie ją pilnai aprūpina.

Tačiau mažesnioj spauda, 
-mažesn. dienraščiai, savait
raščiai ir mėnrašč.-nebegali 
popięrio gauti. Tūli jų isei- 
dinėja labai suploninti, kiti 
neužilgo gali visai neišeiti. 

' Štai, New Yorke devyni 
didieji dienraščiai praeitais 
metais sunaudojo. 540,000 
tonų popięrio, gi likusieji 
smulkesnieji laikraščiai — 
išviso tegavo tik 5,000 tonų!

Tas pats yra ir su žurna
lais bei knygomis. Stambio- elektros jėgos buvo du kar

tus tiek pagaminta, kaip 
1945 metais, o durpių du ir 
pusę kartus daugiau.

Toliau tos pat dienos “Iz- 
viestija” paduoda, kad da
bar Lietuvoj jau yra 58 
traktorių ir mašinų stotys 
ir 286 mašinų ir arklių 
punktai, kur valstiečiai gali, 
gauti pagalbos žemės įdirbi
mui. Tik šiomis dienomis iš 
Charkovo ir Odessos atvež
ta Lietuvon daug» žemės ū- 
kio mašinų, jų tarpe 50 nau
jų traktorių ir 50 kuliamų 
mašinų.

Greta jaunimo gimnazijų 
dar įsteigta 8-nios vakari
nių kursų gimnazijos, į ku
rias vakarais lankosi darbi
ninkai ir valdiškų įstaigų 
patarnautojai. Marijampo
lėje paleista darban didelis 
cukraus gaminimo fabri
kas, Klaipėdoj popieros 
kombinatas. •

Kreipiama daug atydos į 
auklėjimą technikinių kad
rų, todėl Lietuvoj jau veikia 
13 technikinių mokslų mo
kyklų transporto reikalais, 
8 mokyklos, kur mokoma 
industrijos sudėtingų dar
bų, keturios mokyklos gelž- 
keliečių, ir netrukus bus ati
daryta dar kelios techniki
nės mokyklos, kur galės į- 
vairių darbų mokytis apie 
8,000 jaunuolių. Taip eina 
Lietuvos atstatymo darbai.

lais bei knygomis. Stambio
sios spaustuvės, spausdi
nančios knygas bei žurna
lus, gauna popięrio užtenka
mai, gi smulkiosios jo var
giai begali gauti ir dėl to 
nebegali išleisdinėti žurnalų 
bei knygų.

Visa tai gręsia laisvajai 
spaudai. Turime žinoti, kad 
stambioji spauda, kontro
liuojama monopolistinio ka
pitalo, nereiškia žmonių 
balso; liaudies balsą reiškia 
mažoji, smulkioji spauda, 
visokių organizacijų bei li
nijų laikraščiai.

Jeigu popięrio monopolis 
pasiliks monopolistų ranko
se, tai greitu laiku gali dau
gelis organizacijų pasilikti 
be savo organų, milijonai 
žmonių pasiliks be savo 
dienraščių, be savo žurnalų, 
be savo savaitraščių ir ne
turės progos išleisti nei bro
šiūrų nei knygų.

Štai, prie ko Amerikos vi
suomenę veda monopolisti
nis kapitalas!

GEDVILAS APIE 
PADĖTĮ LIETUVOJ

Tarybinės Lietuvos minis
trų pirmininkas Mečys Ge
dvilas “Izviestijose” iš saus. 
2 dienos daro peržvalgą at
sieisimų Lietuvoj. Ims daug 
laiko, kol Lietuvos žmonės 
užgydys tas skaudžias žaiz
das, kurias jiems ir jų šaliai 
padarė žvėriški hitlerinin
kai ir jų talkininkai iš lie
tuvių tarpo — vokiški na
cionalistai.

Bet 1946 metais tarybinė

Anglai Transport & General Workers nariai uja ang
lus kariškius, darbininkų streiko laiku nuėjusius mėsos 
nešioti. Unija tęsė streiką iki laimėjimo, nežiūrint so
cialistų valdžios atsiuntimo armijos streiklaužiauti ir 
jie streiką laimėjo.

Filipinų valdžia reikalau
ja iš Japonijos $1,000,000,- 
000 atlyginimo.

Lietuva daug pasiekė. Že
mės apdirbimas ir suėmi
mas javų buvo daug geriau 
pravestas, nes tarybinės ir 
partijinės organizacijos jau 
geriau buvo pasiruošę.

Pramonė pilnai arba ir su 
kaupu pravedė pirmojo 
penkmečio planą, ypatingai 
tos įstaigos, kurios gamina 
žmonių gyvenime pirmos 
rūšies reikmenis. Gamyba, 
kaip audinių, rūbų, apsiavų, 
sviesto, cigaretų ir kitų 
reikmenų, pilnai išpildė pla
ną. Į tas įmones pereitais 
metais buvo įvesta šimtai 
nauju mašinų, kas 1947 me
tais duos progą jau dubelta- 
vai reikmenų pasigaminti.

Visa Lietuva didžiuojasi 
atsteigimu Klaipėdos prie
plaukos. Elektros jėgos ga
minimui paleista Vilniuje ir 
Kaune galingos stotys, o 
provincijose keli desėtkai 
mažesnių. Jau 1946 metais

Jugoslavija kaltina Grai
kijos monarchistus už do
kumentų klastavimą.

2-ras puslapis

Trečiadienis, Vasario 1^, 1947
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Royal Hospital, Bronx, 
priims gimdyvių per apie 
vaite laiko. Priežastis — 
ten pasireiškęs tarp naujagi
mių viduriavimas, tad naujų 
nepriims, kol paskutinis iš sir
gusių nebus išleistas namo.
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Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokite žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!
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3-čias puslapis-
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Trečiadienis, Vasario 19, 1947
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Moterų Apšvietos 
susirinkime, vasario!

įvairių 
galinui^MB 
Kliubo

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas,,o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Bronė Filipavičiūtė
(Lietusių tautos kandidate į respublikos Aukščiausios 

Tarybos deputatus)
dirbio normą iki 200% ir 
daugiau. Tarybų Vyriausy
bė įvertino B. Filipavičiū- 
tės darbą ir apdovanojo ją 
medaliu “Už šaunųjį darbą 
Didžiajame Tėvynės kare.” 

Bronė Filipavičiūtė ne tik 
tapo dušimtininkė, bet at
kakliai ir mokamai siekė ir 
viso cecho darbo našumo 
pakėlimo.

Gamyklos kolektyvas, pa
gerbdamas socialistinio 
lenktyniavimo pirmūnę, iš
rinko draugę /Filipavičiūtę 
į gamyklos komitetą, kuria
me ji eina pirmininko pava
duotojo pareigas.

Sąžiningu darbu gamyk
loje, pavyzdingu visuomeni
nių uždavinių įvykdymu 
Bronė Filipavičiūtė įgijo 
“Elnio” gamyklos kolekty
vo pasitikėjimą. Jie vien
balsiai pasiūlė Bponę Fili
pavičiūtę savo kandidatu į 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatus.

L. Rutėnas.

Bronė Filipavičiūtė gimė 
1910 metais Daugelio kai
me, Kuršėnų valsčiuje, 
Šiaulių apskrityje, žemės 
ūkio darbininko šeimoje.

Dar nebaigusi mokyklos, 
14 metų mergaitė Bronė 
buvo priversta eiti dirbti 
pas buožes.

20 metų Bronė dirbo sve
timiesiems, neištiesdama 
nugaros. » Iki dugno Bronė 
išgėrė kentėjimą ir nepri
teklių taurę, o vėliau vokie
čių okupantų jungą. Laisvę 
ir laimę atnešė Filipavičiū- 
tei tik 1944 metai, kana ta
rybiniai kariai išvadavo 
Šiaulius. Viena pirmųjų 
atvyko į sugriautus Šiau
lius Bronė Filipavičiūtė. Ji 
tiesiai nuėjo į “Elnio” odos 
gamyklą, kuri tik pradėjo 
atgyti. Drauge su gamykla 
atgijo ir Filipavičiūtė. Ji 
pirmą kartą savo gyvenime 
įgijo čia profesiją. Ji ėmė 
įvykdyti ir viršyti savo iš-

Dekojame Atsiminusiems ir 
Moterų Suvažiavimą

Pastebėjome, kad dauge
lis organizacijų, renkančios 
delegatus'į Trečiąjį Demo
kratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimą arba į 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos Suvažiavimą arba ir 
į abu, atsimena ir trečiąjį 
— Demokratiniu Amerikos 
Lietuvių Moterų Suvažiavi- 
ma. v
• Moterų suvažiavimas įvyks 
diena anksčiau už anuos, 
tai yra — bus pats pirma
sis iš trijų. Kad jame daly
vauti, aišku, delegatėms ar 
delegatams reikės atvykti 
diena anksčiau. Tačiau mo
terys savo darbais užsipel
no tos specialės atydos. Jų 
darbą įvertina organizaci
jos rinkdamos delegates-de- 
legatus ir į moterų suvažia
vimą.

Moterų suvažiavimas 
įvyks 28 kovo, pehktądienį. 
Kiti du įvyks 29 ir 30-ta.

Visi buš Brooklyne.
Atsiuntimu delegacijų 

pagelbėtos, įvertintos mote
rys ateityje dar daugiau 
pasitarnaus darbais demo
kratiniam judėjimui.

Suėmus į daiktą praneši
mus apie atvykstančias de
legacijas, atrodo,, jog turė
sime atstovybes nuo Atlan- 
tiko iki Pacifiko, nuo ledi
niai šaltų Kanados šiaurių 
iki pat Floridos smailu
mos.’ O gal dar ir gerokai 
iš toliau, negu Florida.

Delegacijose turėsime di
delę dalį* viso geriausio 
Amerikos lietuvių moterų 
aktyvo. Bet apie jas dau
giau sekamame skyriuje.

S. Sasna.

Iš biotinės išpiltos vaisių 
sultys atgauna šviežio vai
siaus skonį, jeigu pirm var
tojant pabūna aklinai neuž
dengtos, prie jų prieina 
oras.

Katsuma Kikunami, viršininkas Japonijos Industrinių 
Unijų Kongreso, guli Tokio Raudonojo Kryžiaus ligoni
nėje apraižytaS peiliu priešdarbiniųkiskų mušeikų. Jį 
atlanko jo žmona ir sūnus.

Prisiminus Josephiną 
Salaveičikienę

dos organizacijoms. Josephina 
pirm susirinkimo, kupina tos 
pačios minties ir ūpo, pridėda
vo savo ranką prie pulso, ap- 
klausinėdavo tūlus žmones ar 
jie sutiktii dalyvauti lošime, ir 
ji atnešdavo tą naujieną į su
sirinkimą, kad jos matyti dai
lę mylinti žmonės sutinka ap
siimti prigelbėti duoti persta
tymą. Bet, kaip daugelyje ki
tų, taip ir šiame reikale, Jose
phina nebuvo ganėtinai įver
tinama. Tankiai jai buvo pri
metama užbėgimas už akių 
komisijai. Bet ir čia jai ^pri
mesta kaltė jos energijos ne- 
pažeisdavo. Dabar, prisiminus 
tie dalykai, parodo, kaip Jo- 
sephinai rūpėjo mūsų judėji
mas.

Mokėjo Susitarti Su Kitų 
Srovių Moterimis

Jeigu dabar čia pas mus 
rastųsi bent keletas tokių ku
pinų ūpo moterų, tai mes ne- 
atsidžiaugtumėm ir veikimas 
pagyvėtų.

Josephinai taipgi rūpėjo ne 
vien savose, pažangių darbo 
žmonių organizacijose darbuo
tis, veikti. Ji visur, kur tik ga
lėjo ir kiek pajėgė, skleidė 
apšvietą, rodančią kelią mo
terims organizuotis, šviestis ir 
kovoti prieš išnaudojimą, kad 
prasiskynus į laisvesnį rytojų, 
mielesnį gyvenimą. Per tai ji 
darbavosi kitose moterų orga
nizacijose, bene ^daugiausiai 
yra veikusi Lietuvių Birūtos 
Moterų draugijoje. Ten ją ma
tėme su kitomis draugėmis 
skleidžiant “Moterų Balsą,” 
brošiūras, lapelius ir gyvu žo
džiu duodavo pranešimus apie 
pažangiųjų veiklą. Ji ten per 
kiek laiko vedė draugijos vai
rą, pirmininkavo ir kituose 
darbuose ji su savo draugėmis 
progresištėmis buvo ne pas
kutinė. To viso pasekmės: L. 
Bi. M. draugija puikiai gyva
vo, sparčiai augo, parengimai 
didumu viršijo visų kitų daug 
didesnių * organizacijų paren
gimus, finansiniai irgi gerai 
pasilaikė. Kadangi draugijoje 
nebuvo verstini religijos daly
kai, tai progresistėms kartu su 
Josephina reikėjo mokėti na
rėse palaikyti gražią santaiką, 
nes dauguma moterų, ir mergi
nų tada buvo tikinčios, o, kaip 
tyčia, susiklausymas buvo 
draugiškas ir, šalia to, dar iš 
šalies turėjo gražų būrį šir
dingų rėmėjų iš abiejų lyčių. 
Vadinasi, kad draugijoje bu
vo geras pravedimas, tai bu
vo geros ir pasekmės.

Moterų Judėjimas Dabar 
Apmiręs

Abelnai dabar savistovio, 
tvirto moterų judėjimo mūsų 
miesto lietuvių tarpe kaip ir 
nėra. Jei kas „■ veikiama per 
moteris, tai daugiausiai užšriu- 
buotos per kunigiją tai dary
ti, kad išrūdytų moterų veik
la. Dabartiniais laikais čia la
biausiai stokuoja jėgų tarpe 
moterų ir visose kitose orga
nizacijose dėlei to, kad lietu
viai nemokėjo prisipartinti 
jaunuolius prie savųjų įstaigų, 
organizacijų.

Dar vienas itin buvo svar
bus Josephinos nusistatymas, 
tai didelis draugiškumas. Vi
suomet su šypsą veide ji mo
kėjo su kiekvienu žmogum su
tikti ir dėl to prie kiekvieno 
buvo galima jai prieiti.

Vienu žodžiu tariant, Jo
sephina visom pusėm buvo 
tinkama judėjime, ir iš tikrų
jų, darbšti ta bitelė, kuri pa
dėjo plėsti Markso mokslą ne 
tuo dideliu iškalbumu, kiek 
kasdieniais organizacijų rei
kalais.' Ji dėl to tvirtai išlaikė 
pažangaus judėjimo idėją be 
susvyravimo. Be to, juk ne vi*

NEW BRITAIN, Conn. — < 
Nors Josephina Salaveičikienė • 
jau keletas mėnesių kai ilsisi 
Dėdės Šamo šaltoje žemelėje- 
kapuose prie Chicagos miesto, 
tačiau jos nuveikti darbai šio- . 
je lietuviais apgyventoje kolo- , 
nijoje ilgai neišdils iš dauge- ; 
lio žmonių minčių. Todėl, kad 
nedaug yra moterų, kurios tu
ri tiek daug energijos, pasi
šventimo veikloje, kiek Jose
phina yra turėjusi.

Dar prieš 1920 metus pra
dėjau pažinti Josephiną, kuo
met ji dar buvo jaunutė, 
grakšti moteriškė, vos tik pra
dėjus auklėti šeimą — dvi du
kras. Po to, ne ilgai trukus, 
čia mums teko aktuališkai 
kartu veikti tose pačiose or
ganizacijose ir abelnai visame 
lietuvių darbininkų judėjime, 
kuriame Josephina veikė. Ne 
kartą teko pastebėti, kaip ji
nai veikdavo, niekuomet mesi- 
skųsdama, kad ji^ pavargus, 
kad jos ūpas nupuolęs dėl 
daugelio nepasisekimų, kurių 
čia nestokuodavo.

Tirštai lietuviais ši koloni
ja apgyventa, tik buvo bėda 
su šia kolonija, kad čia bū
davo neužsilieka nei viena in
teligentiška ypata, kuri būtų 
galėjus tuo metu daug gero 
suteikti lietuviams, būtų ap
sukriau pasklaidžius ūkus ne- 
žįnystės. Į šį miestą suvažia
vę paprasti sodžiaus žmonės, 
dauguma jų vos moką pasi
rašyti vardą. Veikiausiai dėlei 
to lietuvių darbininkų judėji
mas labai susvyruodavo, ly
giai taip, kaip šią žiemą oro 
barometras, čia, būdavo, kiek 
ims pakils, tai vėl, apsižiūrėk, 
kaip jis nupuola. O savo lai
kais pagal geriausį supratimą 
išrodė, kad pažangiečiai žmo
nės būdavo sumaniai praveda 
gerą liniją. Pavykdavo įtrauk
ti diktai naujų narių į darbi
ninkiškas organizacijas, pa
rengimai, būdavo, išeina na
šūs, dideli, prakalbos išeidavo 
su dideliu ūpu, sėkmingos; iš
rodė, kad žmonės apsišvies ir 
pamatys tikrąjį kelią dėl ge
resnės ateities. Bet taip ne-, 
buvo! Po kiek laiko, būdavo, 
apsižiūrėk—vėl kas tokio ne
geistino įvykdavo, veikimas 
puldavo. Ir narių tarpe taipgi 
iškildavo nesantaika, nesikli- 
javimas veikloje minčių, ir to 
viso pasekmėje, būdavo, imi ir 
išgirsti iš tautininkų krykšta
vimą iš džiaugsmo, kad, va, 
lietuviams bolševikams nesise
ka. O čia tautininkų buvo ta
sai liogeris, kuris dėjo pastan
gas neprileisti pažangiam ju
dėjimui plėtotis. Dalinai jų at
siekta.

Josephina Rūpinosi Meno 
Reikalais

Nors visokios skerspainės 
pynėsi pažangiam judėjimui, 
tačiau dėta visos turimos pa
stangos,’ kad išauklėti tvirtą 
pažangių lietuvių judėjimą, o 
kad jisai būtų reikšmingesnis, 
bandyta jis apvainikuoti su 
meno grupe. Dėl to buvo užsi
mota išauklėti ir menininkų 
grupę — chorą, šiame ddrbe 
matydavome Josephiną kaipo 
didelę dailės mylėtoją labai 
daug brangaus laiko ir energi
jos įdedančią. Kaip tik kada 
būdavo choras sušlubuoja, tai 
Josephina apsilankydavo pas 
žmones, dainą mylinčius, su 
pakvietimu į chorą. Ir jos dar
bo pasekmės būdavo išeina 
ne veltui: ji surasdavo dailę 
mylinčių žmonių ir, žiūrėk, 
spraga vėl atpildyta. Taipgi ji 
tankiai sumanydavo ir pir
miausiai darbe prie perstaty
mų. Paimu vieną jos pavyzdį: 
Ji, būdavo, išgirsta narius kal
bant apie reikalą kokį veika-* ( 
lų perstatyti, kum teiWy M IMKI Markso piokfr’

Istorija rodo, kad tik tos 
tautos, kurių sveikatingu
mas beūt vidutiniškas, pa
jėgia suteikti žmonijai ge
rovę ir apšvietą, kuri per
duodama kartos kartai. Tik 
jos pajėgia užgyventi dau
giau, kaip joms reikalinga.

Mažesnės sveikatos tauta 
vos pajėgia savo kasdieni
nius reikalus aprūpinti. Ki
tos tautos dėl to žuvo, kai 
kurios nepalikusios nei pėd
sako. Kartais tik kaimyni
nės tautos jas prisimena 
buvusias.

Vargu ,būtų galima iš
skaityti 
iščiulpė 
gyvybę.

socialės 
šė nemažą rolę paveikime 
Egipto - Graikijos - Romos, 
nors jos nėra amaras, apni
kęs visą populiaciją (visus 
gyventojus).

Bet imkime drugį (mala- 
rią) ir kabliuką - kirminą 
(hook-worm) pavyzdžiui. 
Tos ligos nuo. senų istorinių 
laikų paveikia visas tautas, 
gyvenančias karštuose tro
piškuose ir pušiau-tropiš- 
kuose kraštuose, taipgi pie
tų dalyje vėsesnės zonos. 
Dvidešimt met. atgalios bu
vo apskaičiuota, kad tų gy
ventojų buvo apie vienas bi
lijonas, (<$eik visi gyvento
jai buvę apimti tomis ligo
mis nuo am^ių. Tas atsako 
už įtu žmonių tingumą, ap
sileidimą, nors mažai kas 
mirė tomis ligomis. Religi
ja ir tų žmonių filozofijos 
linko prie išaiškinimo jų 
nesveikatingumo tuomi, jog 
ligos esančios dieviška bau
sme už nusidėjimus. Jie, ne
suprasdami ligų priežas
ties, nesugebėjo jas gydyti 
ir nuo jų apsisaugoti.

Gyduolė nuo drugio, va
dinama Kininas (Quinine), 
sužinota europiečių tik 
17-me šimtmetyje, o

< šiandien juo naudojasi tik 
civilizuotos tautos. Todėl 
palaipsniui ir žuvo tos tau
tos, kurios buvo tų ligų au
komis per gentkartes.

Dvidešimtame amžiuje 
netik atidengė žinojimą 
apie tų ir kitų ligų priežas
tis, bet surado ir vaistus jų

išgydymui ir priemones ap
sisaugojimui.

Surasta, taipgi, kad svei
kata ir ilgaamžystė ne Die
vo valios dalykas, bet užsi
laikymas pagal higijenos 
taisykles ir užvedus sanita- 
ciją. Taipgi — kad nesvei- 
kavimas veda ir prie mo- 
ralio nupuolimo, kaipogi ir 
prie nevaliojimo talentų iš
vystyti.

Dr. Baker 1920 met. pa
tiekė šitokią statistiką:

Iš 20 milijonų mokinių 
Jungtinėse Valstybėse virš 
trys šimtai tūkstančių turė
jo įvairias širdies ligas.

Apie milijonas buvo sir
gę arba sirgo džiova.

Apie milijono nulinkęs 
nugarkaulis, o kartais ir ki
ti. kaula;.

Apie 5 milijonai 
akių negalėjimu.

Apie 6 milijonai 
liaukų nesveikumu.

Apie 10 milijonų nesvei
kais dantimis.

Keliolika milijonų nega
lioja dviem arba trimis su
minėtųjų negalių.

Vien tik šioje šalyje viso 
15 milijonų mokinių reika
lingi gydymo. ’

New Yorko miestas 1915 
metais išleido po 42 centus 
mokinių sveikatos reika
lams. O mokinių mokslas, 
sulyginus, atsiėjo po $40 
per metus iš piliečių mo
kesčių.

.Blogai maitinamos sme
genys veikiai pasiduoda vi
sokioms blogoms idėjoms, 
už kurias piliečiai brangiai 
užmoka steigiant visokios 

rūšies institucijas, suval
dymui, išgydymui etc. 
10-5-1946. Johanna.

Praeitą šeštadienį Mazzei 
šeimai, Bronx, gimė ketver- 
čiukai kūdikiai — 3 berniukai 
ir viena mergaitė. Gimę per- 
anksti, silpni. Juos buvo su
dėję inkubatoriun, bet trys 
mirė už kelių valandų po 
mimo.

lo gerais dėstytojais, orato
riais, čia jau tai kalbėtojų, pa
sėjų reikalais. Pagaliau, juk 
Markso mokslas nesiplūstų 
taip sparčiai nei jokiame že
mės kampelyje, jei nesirastų 
tų bitelių, darbo žmonių, .ku
rie pasišventusiai nesidarbuo- 
tų pradedant to mokslo prave- 
dimą nuo pirmosios “A” rai
dės: verbavimo naujų narių į 
darbo žmonių organizacijas, 
skleidimo apšvietos, padėjimo 
rengti parengimus. Tuomi kas
dieniniu darbuotoju buvo 
sephina.

Per pastaruosius lygiai 
lis metus neteko veikti su 
sephina šioje kolonijoje,
nok ir toliau nuo mūsų gyven
dama Chicagos mieste, ji, 
kaip matėsi, buvo organizaty- 
viam darbe. Jį perdaug anksti 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, o, 
be abejo, ji dar daug savo 
brangaus laiko būtų galėjusi 
pašvęsti prakilniems darbams, 
nes kova prieš išnaudojimą ne
baigta, dar tik sėkla sėjama.

, Ilsėkis, Josephina, o mes 
tęsime jūsų nebaigtus darbus!

Linkėtina Beniui Salaveiči- 
kui tvirtos sveikatos, kartu ir 
dukrom ir veikti darbo žmo
nijos labui, kol Spėkos lei-
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Rengiamės prie Kovo 9 Dienos
LM Apšvietos Kliubo Žinios
Kas nepajėgia sykiu-su gy- . 

venimo progresu žengti pir
myn, tas pasilieka užpakalyje 
jo, ir daugelis net nepajėgia 
suprasti, kodėl progresas eina 
taip, o ne kitaip. Mes, drau
gės moterys, arba Lietuvių, 
Moterų Apšvietos Kliubas, ir-
gi, nenorėdamos pasilikti nuo, . • 
gyvenimo % bėgio, stengiamės 
eiti pirmyn su lyg savo supra
timo ir remti tuos dalykus, ■ : 
kurie mums atrodo būtinu rei- 
kalu.

Mūsų 
Kliubo
mėnesį, buvo skaityti atsišau
kimai dėl lietuvių moterų įvai
rių kliubų suvažiavimo. Atsi
šaukimai su mielu noru buvo 
apkalbėti ir priimti. Mintis yra 
pas mūsų drauges, kad būsi
mas suvažiavimas turi įsteigti 
centralinį komitetą ir tuo sy
kiu pateikti konstitucijos pro
jektą, ant kokio pagrindo tu
rės moterų kliubai tvarkytis. 
Taipgi mūsų apšvietietės nuo
širdžiai pritaria Amerikos De
mokratinių Lietuvių suvažiąvi- 
vimui ir LLD kuopų suvažiavi
mui, ir jau iš iždo paskyrė $20 
minėtų suvažiavimų reikalams,

Mūsų kliube randasi/ kele
tas geros valios draugių, ku
rios nenuilstančiai darbuojasi 
dėl Sovietinės Lietuvos ir abel- ■ 
nai dėl Sovietų Sąjungos pa
galbos, tai draugės Marė Pru- 
sienė ir d. Lalienė. Jos prane
šė, kad Sovietų Pagalbos sky
rius dar reikalauja daug pa
ramos dėl ligoninių ir yrą 
daug darbo, siuvimo, ligoniam 
tam tikrų drapanų. Taipgi bu 
vo atsišaukimas, kad palaiky
mui minėto skyriaus reikia pi
nigų. Nutarė kliubietės. prisi- . 
dėti ir su finansine parama.

Sovietų Pagalbos skyrius 
randasi dabar 615 S. Virgil 

| Ave., arti Wilshire Blvd. Vie
ta randasi žemai ir atvira nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. po pie
tų. Lietuvės moterys dirbą’ 
daugiausia ketvirtadieniais ir 
kam yra galima, kviečiame '.>■ 
ten dalyvauti, kaip vyrus, taip 
ir moteris prisidėti prie nau-^ 
dingo darbo.

Dabartiniu laiku mūsų veik- 
lios draugės gerai darbuojas ir. . \ 
rengia pramogą dėl Tarptau
tinės Moterų Dienos paminėji
mo, taip sakant, kovo 8 d. Bet 
mūsų parengimas įvyks kovo 
9 d., 2409 W. Slausop Avė. 
Mūsų naujos, bet labai gabios 
draugės Elenos Bružienės, pa
rašytas veikaliukas yra moki
namasis ir bus suloštas kovo, 
9 d. Pati autorė sugabiai mo
kina ir ji pati įeina į lošimą. 4 
Veikaliukas turi keletą gražių 
dainelių. Apart lošimo, bus ki- e 
tų scenos veikimų ir dainuos 
Lietuvių Choras, po vadovybe 
d. V. Babičiaus. Svetainė bus 
atvira nuo 3 vai., programa 
prasidės nuo 4 vai.

Todėl mes, Moterų Apšvie
tos Kliubo narės ir rengėjos, 
širdingai kviečiame Los Ange
les ir apylinkės lietuvius da
lyvauti minėtame parengime 
ir tikimės, kad visi būsite už
ganėdinti. Apart programos, 
bus linksmi šokiai ir 

‘valgių. Tikietus jau 
nusipirkti pas Moterų 
nares.

Į mūsų Moterų Kliubą pri- 
būna vis naujų narių-. Praei- 
tame susirinkime įstojo d. An
na Aukštienė iš Stocktono. Ji 
mano apsigyventi Los Ange
les mieste ir dalyvauti mūsų*, 
veikime.

Netikėta klaida: Rašant apie 
moterų susirinkimą ir naujas 

Q-asa 5-mp pusi.)

Adelė Jurgens ruošiasi mau
dytis pasipuošusi margučiu, 
tarsi velykaitis



FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

ssaParašė Petras Cvirka—.. • s;
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(Tąsa) t
— Ko, mister, norite iš manęs! Eikite 

savo keliu, aš eisiu savo.
Žūstančių sielų ganytojas ne iš karto 

'■jį paleido. Ir tai dar pasivijo ir įteikė 
kažkokį popiergalį, mandagiai sakyda
mas:—; Jei apsigalvosite, užeikite šituo 

,adresu. Esu kareivių verbuotojas. Labos 
nakties.

— Labos nakties! — atsakė Frankas 
prislėgtu viduju balsu, ir neatsigręžęs, 
tokiu pat žingsniu išėjo į upės pakrantę.

Retkarčiais dundėjo požeminis trauki
nys, prasmegdamas miesto gelmėse/ Ir 
tyla, vienišos ugnys, ramybė. Miestas 
užmigo.

Frankas palipėjo ir atsisėdo ant vienos 
katedros laiptų. Šviesos balandžiai klajo
jo jos bokšte. Toli vis dar buvo girdėti 

’Brodvėjaus šniokštimas. Naktis buvo 
nesalta ir nakvoti ore buvo pusė bėdos, 
jeigu ne alkis.

Po to, kai Frankas viską perkratė, per-
* leido per savo sąmonę, jis galutinai nu

sprendė, kad jeigu nori pasidaryti tur
tingu biznieriumi, reikia būti žiauriu, 
kietu. .Negalima kreipti dėmesio į pažį
stamo, draugo nelaimę. Kiekvienas rūpi
nasi tik savimi. Ir jeigu tavo pažįstamas, 
konkurentas aukščiau stovi... Taip, Fran
kai, jeigu jis aukščiau stovi, — reikia pa- 
kišt jam koją, pastūmėt jį ir užimt jo 
vidtą. Ir jeigu jis stovi žemiau už tave, 
mažas nereikšmingas žmogutis, — apie 
tokius reikia užmiršti. Niekas neguli vie
toje. Jeigu tu įsižiūrėsi į kito žaizdeles, 
į kito rūpesčius, tu nepamatysi, kai pats 
esi pastūmėtas, nebereikalingas. Biznis,

* darbas, Frankai, auga, eina, bėga, nežino 
nei meilės nei mirties. Darbas renkasi 
pačius geruosius, apsukriuosius. Todėl 
būk tuo apsukriuoju, pralenk, užbėk už 
akių, neklausyk ką sako Bobbi. Turi sa
vo kojas ir rankas, imk viską su drąsa, 
su pasitikėjimu savimi, lyg tu milijonus 
slėptum kišenėje. Taip, Frankai, sūnau 
Lietuvos. Taip.

Frankas užmigo padėjęs galvą ant kie
to akmens. Sapnas buvo gražus: išbėgo 
į lenktynių lauką širmas arklys, sidab
riniais karčiais. Išbėgo paskum jį penkio
lika juodų arklių. Franko arklys laimėjo. 
Ir kai jis nuėjo į kasą atsiimt pinigų, 
kasininkas pažiūrėjo į jį, liepė stoti gre- 

> ta langelio ir pasilenkti. Frankas taip ir 
padarė. Kasininkas paėmė didelę pintinę 
sidabrinių dolerių ir pradėjo berti jam 
ant nugaros. Vis daugiau ir daugiau. 
Abiem rieškučiom jis gaudė pinigus, ku
rie pagaliau pradėjo skaudžiai kirsti, 
kaip kruša.

Pabudęs išvydo polismeną, kuris laz
dute jam tebebadė nugarą.

— Mister, čia ne viešbutis, 
mo! — pasakė jam. .

Frankas tingiai atsikėlė, 
šaltis. Dangus švito. Vanduo
juodo pasidarė melsvas. Polismeno šešė
lis tysojo per pusę aikštės. Reikėjo eiti. 
Eiti, surasti nakvynę, pusryčius ir dar
bą. Bet kur eiti, kuria gatve ir kokia 
kryptimi ?

Daugelį paklydėlių laivų vėjas nugena 
į nuostabius uostus.

Eikite nu

Papurtė jį
Gudzone iš

Frankas įsitaisė viename geležies lie- 
dinimo fabrike, Brukline. Dirbo ten jau 
-beveik visi metai. Darbas grąžino jam 
lygsvarą. Per tą laiką jis nei karto ne
buvo išvažiavęs 'į užmiestį, neviliojo jo 
jokios arklių lenktynės, piknikai nei pa
vasario pramogos. Čia pat prie fabriko 
valgė savo pusryčius, gėrė puoduką ka
vos, rijo gabalą pyrago ir paskubomis 
bėgo į darbą. Toje pat mažoje, purvino-
je užkandinėje jis kimšo savo pietus — 
kavos grukšnį ir pyrago gabalėlį. Čia 

•pat valgė vakarienę — pyrago gabalėlį ir 
puoduką kavos. Stiprinosi beveik stovė- 
danjas prie baro, tarp šoferių, tokių pat 
darbininkų, būsimų biznierių ir valkatų, 
kuriuos šildė karštos kavos garas. Aplink 
jį dažnai buvo girdėt kalbos, juokas. 
Įbėgdavo čia jaunų merginų: siuvėjų, 
skalbėjų, studenčių, į kurias Frankas re

mtai kreipė dėmesio. Kalbos buvo amžinai 
| tos pačios, nuo ryto iki vakaro:

— Alio, Čarli, manau, kad tau pavyko 
vakar biznis. -

V; — Yes, Džimai, aš uždirbau keturis 
dolerius su viršum. Nori puoduko kavos?

pyrago gabalėlį ir

pirmos progos. O man dar vis nepavyko 
įlįst į kontorą.

Kartais, turėdamas laiko, dažniausia 
laisvomis dienomis, Frankas atsisėsdavo 
su savo pyrago porcija ir stebėdavo sa- 
liūno gyvenimą.

Plati, patogi kėdės ątloša. Gera sėdėti 
Frankui. Jis jau turėjo banke pasidėjęs 
su viršum porą šimtų dolerių.

Ant saliūno grindų nulaistytos kavos 
balutės, cigarų nuorūkos. Ir žmonės: 
kalbantieji, juokaujantieji, pykstantieji, 
girti dainininkai , valkata paukščių par
davėjas, kuris savo švilpimu vertė gie
doti narvely patupdytą pilką paukštelį... 
Vėl žmonės, geriantieji, įeinantieji, išei
nantieji, dingsta gatvėse, susitelkią į bū
rį, rėkaują apie paskutines sporto, biz
nio, politikos naujienas. Frankas galvo
jo: jeigu jam pavyktų surasti geresnę 
vietą, — būtų neblogas daiktas. Laikas 

-buvo seniai atsisėsti ir veikti savarankiš
kai. Vienas šoferis, kuris anksčiau iš ry
to su juo užkandžiavo šitoje pačioje lan
dynėje, atidarė savo saliūną. Kitas jo 
darbo draugas susikalė miesto vidury 
laikraščių ir šaltakošės pardavinėjįmo ' 
būdelę, o užmiesty išsimokėtinai jau pir
ko mažus namukus. Jo minty buvo kele
tas tokių žmonių, kuriems pavyko išsi
mušti. Akim pąžvelgė į stovinčius prie 
baro. Pilki, kaip Naujorko rytmetinis, 
rūkas, žmoneliai. Kas jiems darbo dėl 
kažkokio Franko ir jo minčių. Jiems ge
rai, jeigu šiandien jų prikimštas skilvys. 
Jie nesirūpina ateitimi,, jiems neegzistuo
ja “rytoj”, gyvena jie šiandien, ir yra 
patenkinti. O gal ne, gal jie kiekvienas 
turėjo savo planus, ir, be abejo, daugelis 
iš jų laiko pasidėję banke po mažą su
melę ir kasdien prie jos klijuoja po do- 

• lerį, po du, kuriuos nusuko prasčiau val
gydami, aplenkdami moteris, arklių lenk
tynes, viliojančias pramogas. Jie visi bu
vo kompanijonai dar negimusios, nesu
tvertos didelės LontoroS) didelių bankų, 
kapitonai naujų laivų, kurie dar tebelū- 
kuriavo jų vilčių uostuose. Daugelis iš jų 
turėjo didelių prityrimų, sumanymų ir 
kiekvienas laukė savo valandos, kai susi
darys gražus kapitalas, kada bus gali
ma savo senajam ponui pasakyti: — Su
diev, misteri, linkiu jūsų bizniui kuo ge
riausio. Misteris nustebs išgirdęs, mirk-

• teles akimi, ir sakys: — Kas su jumis 
pasidarė? Išvykstate į kttą kraštą? Ne
norite p’as mane "dirbti ? Bet misteris 
gaus atsakymą: — O ne! Aš atsistojau 

. ant savo kojų. Įsteigiau savo biznį, nedi
delį kampuką! Kągi, misteris turi pa
spaust ranką, jeigu jis kilnus amerikonas 
ir neparodo neapykantos konkurentui.— 
Alio, tai mes dabar kompanijonai! Ir iš
ties ranką, pakratys galvą. — Sveikinu. 
Aš sakiau jums, kad jūs šiur vaikinas !

Bet Frankui, kad jis ką galėtų pradėti 
savarankiškai, reikėjo laukti dar kelis 
metus ir'taupyti. Kovoti ir kabintis savo 
jėgomis. Ieškoti pelningesnės ir patoges
nės vietos, pinigus įdėti į kokią nors au
gančią, kylančią biznio įmonę, paskum 
pasidaryti jos kompanijonu.

Draugais, tokiais pat plikiais kaip ir 
jis, nebuvo galima remtis. Fabrike drau
gų jis beveik neturėjo. Pusė arba net visi 
iš jų buvo socialistai ir traukė jį į savo 
unijas, mitingus, viliojo dešimtcentukus , 
jų laikraščiams, jų namams, jų susai- 
dėms. Koks reikalas svetimiems namams 
aukoti pinigus, kai Frankas pakankamai 
turėjo savų rūpesčių. Jis čia pirmąkart 

' išgirdo tokius žodžius, kaip idealisfhs, 
boso pakalikas, šventakupris, muilave- 
žis. Kartais didelė našta iš tų epitetų 
griūdavo ant ’jo nugaros. Jeigu kas prie 
Fraftko kibdavo su savo pasiūlymais ir

- planais, jis. jiems pasakydavo: 
. jus savo keliu, o aš savo.

—• Bet suprask, Frankai, mes ne sau, 
— neturtingiems vaikams, motinoms, šei
moms, kurių vyrai žuvo fabrikuose ir'ka- 
syklose...

’Frankas žinojo tuos šposus. Gyveni
mas jį gerai pamokė. Kas jam davė, kai 
jis valkiojosi išbadėjęs, kas jį priglaudė, 
kai miegojo ant katedros laiptų ir miš
kuose prie hipodromo! Jeigu nori būt ge
ru biznieriumi, reikia su šaknimis išraut 
gailestį, užuojaiftą, sąžinę. Jeigu kas 
aukščiau stovi už tave — pakišk koją ir 
stok jo vietoje.

Iš LDS ir ALDLD Apskričių
Įvykusio Posėdžio Conn. ' 

Valstijoj.
Vasario 2 d., 1947 m., ALDL 

D. 3 ir LDS 5 apskričių komi
tetų įvyko bendras posėdis Wa
terburyje, Lietuvių Salėje, 103 
Green St. Posėdžio pirmininku 
išrenkamas. y. Valaitis, kuris 
patiekė posėdžiui dienotvarkę, 
taipgi nurodydamas, kad Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
įvyksta vajus, pradedant su šių 
metų pradžia.

J. J. Mockaitis apibūdino 
bendrą LDS veiklą ir nurodė, 
kokia kvota yra skirta kiekvie
nai LDS kuopai Conn, valstijos 
ribose.

Pagaliaus Ona Visockienė 
pasižadėjo duoti asmeniškai 50 
dolerių kaipo dovaną vajaus 
reikale, jeigu Connecticut val
stijoj bus 100% išpildyta narių 
gavimo kvota.

Tarimas padaryta, kad vaji- 
ninkas turi gauti 1 dolerį už 
naują narį, suaugusį ar už vai
ką.

Taipgi nutarta duoti 25 do
leriai iš apskrities iždo kuopai, 
,kuri gaus daugiausiai narių, 
bet nemažiau kaip 25 narius. 

* * *
Antroje posėdžio

svarstyta ALDLD 3 apskrities 
reikalai. Sumanymas duotas, 
kad iš ALDLD apskrities iždo 
būtų duodama 5 doleriai dova
nų tai kuopai, kuri gaus dau
giausiai, bet nemažiau 10 nau
jų narių į ALDLD organizaci
jų.

dalyje

W. Brazauskas priminė,' 
kad anksčiau apskrities buvo 
duodama daugiausiai pasidar
bavusioms kuopoms vajaus rei
kale garbės vėliava. Paaiškėjo, 
kad viena tokia garbės vėliava 
randasi -kur nors Hartfordo 
ALDLD kuopos archyve. Nu
tarta tą vėliavą surasti.

Prieita prie klausimo, kas 
liečia vasarinius parengimus.

Buvo pastebėta, kad tūpusiame 
ALDLD 3-čios apskrities proto
kole biivo netikslumas. Ten bu
vo paminėta, kad vasariniai 
parengimai — spaudos ir aps
krities naudai įvyks Waterbu- 
ryj. Tačiaus nutarimas buvo, 
kad: f

ALDLD apskrities naudai 
piknikas turės būt suruoštas 
Hartforde ir spaudos naudai— 
Waterburyje.
' Tame reikale W. Brazauskas 
pastebėjo, kad jie jau yra pa
ėmę ir parką (Hartforde) dėl 
ALDLD apskrities pikniko — 
ant rugpjūčio 31 d., 1947 m. 
Pastebėta, kad už parką reikė
sią mokėti 50 dolerių.

Spaudos naudai piknikas nu
tarta laikyti Waterbury je, 3 d. 
rugpjūčio (nedėlioję), 1947 m. 
Taipgi piknike nutarta užkvie
sti Hartfordo ir Waterburio pa
žangieji chorai. Kas liečia pa
ruošimą bendros pikniko clieno- 
tvarkės — palikta vietinei Wa
terburio ALDLD kuopai.

Padaryta pdstebelė, kad prieš 
piknikus būtų pasiųsta Conn, 
valstijoje ALDLD kuopom^ 
plakatai, iš ko, suprantama, 
būtų geresnis piknikų išgarsi
nimas.

Padaryta tarimas, kad būtų 
iš apskričių pasiųsta delegatai 
į demokratinį Lietuvių Suva
žiavimą Brooklyn, kuris įvyks 
kovo pabaidoje? Delegatais iš
rinkti : W. Brazauskas nuo 
ALDLD 3-čios apskrities ir J. 
J. Mockaitis nuo LDS 5-tos ap
skrities. Taipgi ALDLD aps
kritis nutarė suvažiavimą pa
sveikinti su 15 dolerių.

Prisiminta, jog reikia kuo
pas paraginti ruošti prelekci- 
jas, skaitant R. Mizaros paruo
stą 
400 
nes 
mo.

Draugė Strižauskienė prida-

ve $10.79. šie pinigai buvo 
kaž-kaip užmiršti. Jie buvo su
rinkti už leistą laimėjimą Wa
terburyje, viename piknike, 
liepos 22 d., 1946 m., 'ALDLD 
ir LDS apskričių naudai.

Beje, priminta, kad LDS ap
skrities konferencija įvyks ba
landžio 20 d., 1947, Bridgeport, 
Conn.

Nutarta užmokėti iš apskri
čių iždo delegatams už kelionę, 
kurie dalyvaus Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavime Brookly- 
ne.

Už salę užmokėta 3 dol. Po
sėdis baigėsi 5-tą vai. vakare.

ALDLD 3 apskr. sekr.
P. Baranauskas.

■■■ ■ 4-tas puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
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eikite

Denk ju, (Bus daugiau)

paskaitą, apsvaikščiojant 
metų sukaktį nuo pirmuti- 
lietuviškos knygos atsiradi-

ELIZABETH, N. J

KONCERTAS ir BALIUS
Rengia Lietuvių Darb. Susivienijimo 33 Kuopa 

ir Rusų Kliubas

Šeštadienį, Vasario 22 February
Russian Peoples Home

4G8 Court St. Pradžia 8 Y. v.

Programoje dalyvaus: s
Sietyno Choras, vadovybėje W. Žuko ir Okte

tas, vadovaujant šimelevičiaus, iš Newark, N. J.

Rusų programoje dalyvaus komedijantas M. 
Balanovas iš New Yorko ir vietinė rusų šokikų 
grupė.

Nepraleiskite, gerbiamieji, nei vienas šio Kon
certo - Baliaus, turėsite progos pasijuokti ir pa
sišokti.
Iš Paterson, N. J., Gros gera orkestrą
Įžanga 75c. Komisija*

CHARLES J. ROMAN
; ‘ , (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Montello, Mass
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 6 kuopos susirinkimas įvy
ko vasario 3 dieną. Susirinki
mas buvo pusėtinai skaitlingas. 
Tą vakarą didžiuma jai! pasi- 
mokėjo narines duokles už 
šiuos metus. Bet dar yra ir ne- 
pasimokėjusių. Tie yra ragi
nami be delsimo atlikti 
organizacines pareigas.

Susirinkimas užgyrė 
tris suvažiavimus, kurie
kovo mėnesio pabaigoje, būtent, 
lietuvių moterų suvažiavimą 
kovo 28 d., Lietuvių Literatū
ros Draugijos suvažiavimą ko
vo 29 ir Amerikos Demokrati
nių Lietuvių suvažiavimą kovo 
30 d. Mes visi trokštame, kad 
šitie suvažiavimai būtų pasek
mingi. Reikia stengtis, kad tre
čiasis Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas būtų dar skait-

lingesnis už du pirmuosius su
važiavimus.

LLD 6 kuopa išrinko tris at
stovus, kurie pasižadėjo daly
vauti visuose trijuose suvažia
vimuose. Išrinkti W. Yurkevi- 
čius, Frank Pūkelis ir Julia 
Stigienė, dabartinė užrašų raš
tininkė ir viena iš mūsų veik
liausių draugių. Raportuota, 
Rad į kuopą gauta naujų narių.

Komisija rengiasi prie dide
lio parengimo, kad pagelbėti 
padengti delegatų kelionės lė
šas. Parengimas įvyks vasario 
22 d., Washington© gimimo 
dienoje. Kviečiame visus lietu
vius dalyvauti.

W. Yurkevičius.

savo

visus 
įvyks

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokią vyną ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas* . •

411 Grand St. Brooklyn

Hartford, Conn.
Padėkos Žodis

Širdingą ačiū visiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems, kurie dalyvavo šerme
nyse ir laidotuvėse mano mo
teries, Agnės Ramanauskas. 
Taipgi širdingas ačiū visiems 
už suteiktas gėles dėl Agnės. 
Tai buvo didelis reginys, kuris 
pasiliks mums atmintyje.

Toliau, dėkojam Moterų 
Kliubo narėms: M. Mulerankie- 
nei, L. Žemaitienei, M. Berno
tienei, kurios pagamino valgius, 
kada grįžom nuo kapinių. Taip
gi ir kitoms draugėms, kurios 
pagelbėjo prie stalų, ir gerai, 
sutartinai atliko dadbą.

Ačiū Laisvės Chorui už sve- 
tanę, kurią suteikė visai dykai. 
Taipgi drg. Valaičiui už atsi
sveikinimo prakalbėlę ant kapi
nių. Abelnai visiems ir visoms, 
kurie prisidėjo su pagalba 
mums šioj liūdesio valandoj.

F. Ramanauskas.

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

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

BIZNIERIAI, SKELBKITftS 
LAISVĖJ

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) ,

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus Užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Paikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

6C.0-GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

i
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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-86&S
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Miami, Florida
Dabartiniu laiku Miami ne

apsakoma daugybe svieto. Iš 
paskutinių pranešimų, tai ant 
Miami Beach paprastom die
nom maudosi žmonių tarpe 10 
ir 12 tūkstančių, o sekmadie
niais tarpe 18 ir 20 tūkstančių. 
Tai matot, kiek daug to margo 
svietelio suvažiavusių iš žiemi
nių valstijų pasišildyt ant šil- 
k>s saulutes.

Ir šiaip Miami mieste didelis 
susikimšimas. Tarp to daugu
mo randąsi nemažai mūsų idė
jos draugių. Ypatingai daug 
svečiuojasi žymių draugių mote

rų veikėjų. Chicagos Ziksienė, 
iš Cleveland© bent 4 — Skle- 
rienė, Stonkienė, M. York ir 
kita draugė, kurios pavardės 
neatmenu. Na, iš Detroito — 
Daukienė ir Greblieųė. Drau
gės detroitietės viešėjosi dau
giau mėnesį laiko. Jos visos la
bai malonios ir rimtos. Taipgi 
iš Detroito lankosi draugai Ta
mošiūnai.

Draugė Ziksienė, chicagietė, 
dar žada pabūt iki pavasario.

Iš West Webster, N. Y., lan
kėsi trumpų laiką d. Orlaus
kas, žymus biznierius ir darbi
ninkiško judėjimo rėmėjas. Iš 
Wilkes Barre, Pa., svečiuojasi 
Vincas Valukas, visuomenės 
gerai žinomas dainininkas ir 
abelnai veikėjas. Vincas Valu
kas taipgi žada pabūt iki pava
sario.

Joseph Garszva i
i; Undertaker & Embalmer i
I; Manager
į; JOHN A. PAULEY :
■; Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

Lietuvių Kuro Kompanija
• Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
.... I" mw

Mums labai malonu susitikt 
su minėtais draugais ir drau
gėmis. Su visais mūsų idėjos 
draugais ir draugėmis malonu 
susitikt.

Taipgi šiuos žodžius rašant 
mus aplankė brooklynietė Ka
tarina Raibikauskienė, Laisvės 
skaitytoja ir abelnai darbinin
kų judėjimo rėmėja. Draugė 
Raibikauskienė dabartiniu lai
ku svečiuojasi pas savo sesutę 
M. Liaudanskienę.

Smagu susitikt su lietuviais 
iš visur suvažiavusiais, bet 
kuomet atvažiavo svečiai iš mū
sų tėviškės Pittsburgh, Pa., Juo
zas ir Barbora šimkai, tai iš- 
tikrųjų jaučiausi kaip namie. 
Draugai šimkai svečiavosi apie 
mėnesį laiko. Tai tiek apie sve
čius.

Miami Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas turėjo šokius 22 d. sausio, 
tai svečių ir vietinių gyvento
jų susirinko ant šokių apie 3 
šimtai, o gal ir daugiau.

žieminių valstijų biznieriai 
ir šiaip šiek tiek pasiturinti 
žmonės suneša daugybę pinigų 
į Floridą laike žiemos. Krautu
vės prisigrūdę, mieste negalima 
niekur prieit, o ypatingai de- 
partmentinės krautuvės ir val
gyklos. Taipgi visokių kitokių 
biznių įstaigos prisigrūdę. 
Žmonės perka visakias dovanas 
dėl savųjų ir siunčia į žiemius, 
mokėdami labai aukštas kainas 
už menkos vertės dalykėlius. 
Pinigai į Miami iš žieminių 
valstijų ritasi visu smarkumu 
žiemos laiku. Bet paskutinėm 
dienom oras labai atšalo. Sau
lutė labai skaisčiai šviečia, bet 
pats oras pusėtinai šiurpus. 
Šiuos žodžius rašant, jau žy
miai pradeda eit šiltyn.

REKORDAI
“Visokių Rūšių”
Artlficialės Gėlės 

Pasveikinimų Kortelės 
Dabar — Specialiai — Dabar 

‘*Kol Dar Jų Yra” 
VALETAI

Vertės $5.00, Tik $1.50
Pas

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

Floridoj gyvent dėl gero oro 
tai šimtu nuošimčių gerai, bet 
kultūriniai, tai bent aš taip 
jaučiuosi, žmogus turi būt gy
vas grabe, žinoma, gal ne visi 
taip jaučiasi. Kurie toliau ne
sigilina į gyvenimą, tik į šiltą 
orą, tiems gal gerai.

Norėčiau paminėt, koki vai
siniai medžiai čionai auga, o 
koki ne. Čionai nėra obuolių, nė 
grūšių, nė slyvų, nė vyšnių, nė 
pyčių. Čionai auga tik citriniai 
.vaisiai. Taipgi auga ir kitokių 
tropiškų vaisių, kurie skaitomi 
labai vertingais dėl vitaminų. 
Tai yra avokados, mangos ir 
kitoki, kurių dar vardų neži
nau. Kurie tų vaisių turi savo 
sodneliuose, tiems gerai, bet 
kuriems reikia pirkti, tai kai
nos neapsakomai aukštos, tie
siai negalima įpirkt. \

Paskutiniu# laiku labai daug 
apiplėšimų turime Miami mie
ste, o daugiausia apie Miami 
Beach. Mat, kuomet važiuoja iš 
žieminių valstijų ponai į Flo
ridą, tai laikraščiai juos labai 
išgarsina, o kuomet jie atva
žiuoja į Floridą, tai Floridos 
laikraščiai irgi gerai išgarsina, 
įdėdami ponų paveikslus ir nu
rodo kokiam .viešbutyj apsisto
ja.

Abelnai viską gražiai išpa- 
sakoja. Tai vagiliam labai len
gva pasinaudot proga, nes jie 
tik to ir laukia. Nevisuomet 
publikacija išeina ant gero.

Šiaip, nieko nauja. Mūsų 
draugijų, LLD ir LDS kuopos 
dar vis auga po biskį.

Tai tiek šiuo tarpu.
Z?. K. Sliekienė.

Los Angeles, Cal.—Spaus
tuves darbininkas O. P. Pa- 
rzyje^a prisipažino užmu
šęs švedų laikraščio leidėją 
Alfredą Haiją.

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 ,

' i ■ ............... !- ................................... —

MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
svarų bonkose.

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

Laisves Adm.

ir Stone Avė.
Broadway Line

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

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO
• TUNERIS

Perbudavoja pianus iš di
desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus patąisy- 
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123
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CLEVELANDO ŽINIOS HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Korletiečių Parengimas
Tik keletas dienų, laiko liko 

iki įvykio, kuris bus nepa
prastai įvairus, kurį rengia dvi 
kuopos bendrai, tai Moterų 
LDS 138 kp. ir LLD 57 kp. Tai 
bus žaislų, kortavimo ir šokių 
vakaras. Vieta visiems paran
ki ir gerai žinoma, Sochsen- 
heim salėje, 1400 E. 55 St. 
Bus sekmadienį, vasario 23 d.

Rengimo komisija rūpestin
gai dirba dėl sutaisymo gerų 
ir dailių dovanų prie kiekvie
no stalo, taipgi ir prie įžan
gos tikietų.

Taigi, Cleveland©, Corletto 
ir Collinwoodo lietuviams pri
mename,/ kad gerai įsitėmytu- 
mėte, jog Corlettas ir seniau 
padarydavo gražius ir gerus 
parengimus, o šiemet, tikimės, 
bus dar įvairesnis ir dovanų 
bus daugiau.

Šio parengimo pelno dalis 
yra skiriama LLD suvažiavi
mo parėmimui ir 400 metų 
lietuvių literatūros atsiradimo 
minėjimui.

Mylintiems šokius, muzikan
tus turime geriausius, kurie 
grieš lietuviškai ir angliškai, 
taipgi bus skanių valgių ir gė
rimų, bus iki valios. Prasidės 
2 vai. po piet. Taigi, prašome 
publiką nevėluoti.

Visus užkviečia,
Rengimo Komisija.

Kliubietės dalyvaukite susi
rinkime šį ketvirtadienį, vasa
rio 20 d., 7 :30 vai. vak., Sach- 
senheim svetainėje, 1406 E. 
55 St. Įvyks ALM- Kliubo Su
sirinkimas. Turėsime apkalbė
ti daug svarbių reikalų, bus 
skaidomas laiškas., iš Detroito 
Moterų Pažangos Choro. Pa- 
žangietės pasižada atvažiuoti 
į Clevelandą į mūsų, parengi
mą, kuris įvyks 11 dieną ge
gužės. Didžiulė Sachsenheim

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
vasario 20 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Draugės, būtinai dalyvaukite, 
nes turėsime aptarti kaip pasek
mingai surengti Koncertą ir Šokius, 
kovo 8 d., 7 v. v. — Sckr. Mattes.

(40-41)

CLEARWATER, FLA.
LLD 45 kp. susirinkimas įvyks 

vasario ‘23 d., 2 vai. dieną, 518 Mc- 
Clennan St. Visi St. Petersburgo 
nariai atvažiuokite ir naujų narių 
atsivežkite, ta pačia proga susipa
žinsite su dd. Zablackais ir Pakal
niškiais. — V. J. Stankus, kp. org.

(41-42)

PATERSON, N. J.
Paskaita; Lietuviškos Knygos 

Kelias, paminėjimui 400 m. pirmos 
spausdintos lietuviškos knygos. Ren
gia LLD 84 kp. Vasario 23 d., 3 v. 
dieną. 62 Lafayette St. Paskaitą 
skaitys K. Petrikienė, iš Brooklyn, 
N. Y. Įžanga veltui. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti, iš
girsti įdomią paskaitą ir taipgi bus 
aiškinama ir lietuviškos literatūros 
klestėjimas iki šių dienų. (40-41)

' CLEVELAND, OHIO
Žaislų vakarėlį rengia bendrai 

Moterų LDS 138 kp. ir LLD 57 kp. 
Socksenheim salėje, 1400 E. 55th 
St. Vasario 23 d. Parengimo pelnas 
bus skiriamas kuopų naudai ir dalis 
bus skirta LLD suvažiavimui ir 400 
m. pirmos-Lietuvių Knygos paminė
jimui. Pradžia lygiai 2 vai. dieną, 
tad nesivėluokite, dalyvaukite visi. 
Taipgi bus skanių valgių ir gėrimų, 
ir gera muzika grojant lietuviškai ir 
amerikoniškai šokius. — Kom.

(40-41)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks va

sario 21 d., 7:30 v. v. Šv. Jurgio sa
lėje, 180 New York Avė. Nariai, ma
lonėkite dalyvauti susirinkime, pa
siimti knygą “Prisikėlusi Lietuva.” 
Užsimokėkite duokles už šiuos me
tus, taipgi turime ir daugelį svar
bių dalykų aptafti. — V. J. Kasper, 
sekr. (40-41)

t ______________________

MONTELLO, MASS.
Vienybės Pašalpinė Draugija ren

gia metinį* bankietą, vasario 22 d. 
Liet. Taut. Namo salėje, Maine ir 
Vine Sts. Įžanga $1.50. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
— Kviečia Komisija. (40-41)

BALTIMORE, MD.
Vasario 23 d., įvyks svarbios pra

kalbos. Bohemian Hall, Gay ir Pres
ton Sts., 2 vai/dieną — lygiai! Bus 
krutamieji paveikslai “Deadline for 
Action” ir “Leningrad Music Hall.” 
Įža/iga 40c (su taksais). Kalbės Al 
Lannon,., narys Nacionalio Kom., 
Komunistų Partijos, J. V. Taipgi 
bilš ir kiti kalbėtojai kaip tai: Herb 
Kransclorf (Baltimore „City Chair-v 
man), Jean Frankfeld (Member, 
City Committed”) ir Jacob Green, 
seaman, Trade Unionist. Kviečiame 
visus ‘dalyvauti. Rengėjai: Balti- 
morės Komunistų Partija, 201 W. 
Franklin St; (40^41) 

svetainė jau paimta ir komisi
ja ruošiasi iš anksto, kad tin
kamai prie visko ^prisiruošti.

Antras labai svarbus klau
simas, tai apkalbėsime būsian
tį nacionalį Amerikos lietuvių 
moterų suvažiavimą, kuris 
įvyks kovo 28 d., Brooklyn. N. 
Y. Taipgi yra ir daugiau klau
simų, kuriuos reikia visoms 
bendrai* apdiskusuoti. Tad 
prašome visas kliubietes daly
vauti susirinkime.

Ligoniai Jau Sveiksta
Draugė K. Romandienė ser

ga nuo 8 d. gruodžio, 1946 
m., dar ir dabar iš stubos ne
išeina. Bet jau sveiksta, bes
tingąs nuimtas nuo kojos ir 
jau; pradeda vaikščioti po bis- 
kį. Draugė Romandienė yra 
mūsų kliubo pirmininkė ir 
mes laukiame jos atsilankant 
į kliubo susirinkimtfs. Drau
gės, katrom laikas pavėlina, 
atlankykit ligonę, ba tokia li
ga, tai labai ilga ir nuobodi. 
Jos adresas—562 E. 117th St.

Antras ligonis, tai Dominin
kas Litvaitis, gyvenantis 1439 
E. 173 St. Draugas turėjo sun
kią operaciją ant skilvio. Ligo
nis sveiksta ir džiaugiasi, kad 
bus gerai. Litvaitis yra Vil
nies skaitytojas ir LDS narys.

Išvažiavo j Floridą
Marijona Machutienė ir 

Amelija Stankuvienė nuvažia
vo busu saulėton Floridon pa
viešėti. Taipgi ir Clevelande 
gerai žinomas K. Valaika iš
važiavo. Draugai Valaikai iš
važiavo su mašina. Gavau at
virutę nuo Valaikų iš Dayton 
Beach, Fla., kad 'Floridoj la
bai malonus oras, leidžią lai
ką ir pinigus.

Linkėtina draugam Vaini
kam laimingai sugrįžti.

Kliubietė.

Los Angeles, Cal.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

nares, sausio mėnesį, buvo ne- 
pamjnėta, kad įstojo draugė 
Marė Lapčniene. Draugai La
penai, atvykę iš Cleveiando. 
pirko sąvo stubą W. Holly
wood© ir mano pasilikti pasto
viais gyventojais mūsų kaimy
nystėje.

Pakvietimas
Kaip jau žinote, mūsų, Mo

terų sApšvietos Kliubo, susirin
kimai įvyksta kiekvieną pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
435 S. Boyle Avė. Todėl ne
pamirškite kovo 2 d. Būtinai 
skaitlingai dalyvaukite susi
rinkime nuo 1 vai. po pietų. 
Apart kitų reikalų, bus ren
kamos darbininkės dėl kovo 9 
d. parengimo ir aptarsime, ko7 
kius pasiūlymus galėsime nu
siųsti moterų suvažiavimui, 
kovo 28 d.

Draugės, kurios platinate 
tikietus dėl kovo 9 d., ku
rioms bus mažai, galite gauti 
pas valdybą daugiau. Taipgi 
parengimo dienoj stengkites 
visos atsiteisti už tikietus, kad 
valdyba ir komisija galėtų pri
rengti raportą.

M. Alviniene, koresp.

Draugiškos Išleistuvės
Vasario 14 d., draugų P. ir 

N. Petrulių stuboj buvo su
rengtos išleistuvės Juozui ir 
Petronei Richardam. Drau
gai Richardai išvyksta gyventi 
ant ūkės į Jurcipą, Calif., apie 
80 mylių nuo Los Angeles.

Išleistuves rengė Lietuvių 
Moterų Kliubas, bet lėšas ir 
vietą davė Petruliai. Tik drau
gei Richardienei buvo įteikta 
graži dovanėlė nuo Moterų 
Apšvietos Kliubo. Richardienė 
buvo narė per kiek laiko Mo
terų Kliube ir-veikė sulyg iš
galės, taipgi ji yra narė ir 
LĮJ) 145 kp.

Draugai Richardai, gyven
dami Los Angeles 'per eilę 
metų, buvo gerai žinomi drau
gai ir prigulėjo prie keleto 
mūsų organizacijų, LDS ir 
kliubuose. Todėl draugai ir 
draugės kalbėdami išreiškę 
■gerus linkėjimus^ jų naująim 
^gyvenime. Draugė Richardie
nė, priėmus dovanėlę nuo ren
gėjų, draugiškai pareiškė, kad 
ji lipkusi prigulėti mūsų orgar

REIKIA OPERATORIŲ
_ Viena Adata Siuvama Mašina, prie

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

La Resista Corset Co.
305 RAILROAD AVE. (Arti Myrtle AvC.) BRIDGEPORT, CONN.

(42)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BINDERY DARBININKAI
V

• 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 savaite, nuolatinis darbas.

KREIPKITĖS

WILSON JONES CO.
122 E. 23rd ST., NEW YORK

i
2-ros LUBOS

(46)

Žinios iš Lietuvos
KLUBAI — SKAITYKLOS 
ĮSIRENGĖ Į RINKIMINĮ 
DARBĄ

Kupiškis. — Pradėjo pa
sirengimą rinkimams į LT 
SR Aukšč. Tarybą Kupiškio 
apskrities klubai - skaityk
los. Parinkta rinkiminė li
teratūra, rengiami apylin
kių agitatorių pasitarimai, 
teikiamos konsultacijos rin- 

rkėjams.
Subačiaus klubas - skai

tykla išleido specialų sieni
nį laikraštį, skirtą rinki
mams. Kupiškio ir Skapiš
kio valsčių klubuose, skai
tyklose įrengti agitaciniai 
punktai. Čia rinkėjaį gali 
gauti rinkiminę literatūrą, 
pasiklausyti agitatorių aiš
kinimų. Kupiškio agitatorė 
drg. Kristinaitė rengia val
stiečiams pokalbius, aiškina 
partijos politiką, pasakoja 
apie svarbiausius vidaus ir 
užsienio gyvenimo įvykius.

10,000 METRŲ AUDINIŲ 
VIRŠUM METINIO

Kaunas. — Džiugiai su
tinka rinkimus ‘‘Litekso” 
fabriko kolektyvas. Jis jau 
įvykdė metinį gamybos pla
ną ir davė šaliai papildomai 
10 tūkstančių metrų vilno
nių audinių. Įmonės pirmū
nai - spartuoliai jau įvykdė 
po pusantros ir dvi metines 
normas. Puikiai dirba pre- 
suotoja Survilaitė, vynioto- 
ja O. Smirnovaitė, audėja 
Temeiša ir kiti, įvykdę ir 
viršiję savo metinius užda
vinius jau Spalio revoliuci
jos metinių išvakarėse. Da
žytojas Speškus, sutikęs 
Didžiąją revoliucijos šven
tę reikšmingais gamybiniais 
laimėjimais, rinkimų garbei 
vykdo trečiąjį metinį užda
vinį.

PAS ŠIAULIŲ 
GELEŽINKELININKUS v

Šiauliai. — Geležinkelio 
mazgX) cechuose bei tarny
bose dešimtys • agitatorių 
aiškina rinkėjams “Rinki
mų į Lietuvos TSR Aukšč. 
Tarybą nuostatus.”

Kelio distancijos darbuo
toja komjaunuolė Borisov- 
skaja vadovauja rateliui, 
kuriame mokosi 30 žmonių. 
Pirmųjų dviejų užsiėmimų 
metu klausytojai buvo su
pažindinti su tais nuostatų 
straipsniais, kurie ’ skirti 
rinkiminei sistemai ir rin
kėjų sąrašams. Ratelio pro- 

nizacijose ir mano dalyvauti 
visuose mūsų parengimuose, 
nežiūrint, kad ir ant ūkės gy
vens.

Juozui ir Petronei Richar
dam linkiu geros kloties nau
jame gyvenime.

M.AJvinienė.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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

T. C. ASSHETON •
UPPER KING STREET, R. F. D. 4, 
GREENWICH, CONN, ar SKAMBINKITE 

Byram Kivcr 9232 ar N. Y. Address
11 W. 42nd St., Room 378. PEnn 6-8280.

(«9)

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

METALO VERPĖJAI 
(25)

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

Puikiausios Darbo Sąlygos 
$1.75 iki $2.10 į Valandą.

50 Valandų Savaitė. 
Rąžykite Ar Telefonuokite į

NAGEL METAL SPINNING 
MFG. CO.

400 East 1st St.,
DAYTON, OHIO 

HEMLOCK 2659 ar FULTON 8351. 
(4«)

PATYRĘ 
RANKINIAI KOMPOZITORIAI 

MIEHLE VERTICAL
ir

KLUGE 
PRESSMEN

Kreipkitės

REMINGTON RAND, INC.
686 MAIN STREET 
HOLYOKE, MASS.

(44)

STATINIŲ DARYTOJAI
Reikalingi patyrę vyrai, taisymui ąžuolinių 
statinių (bačkų). Gera Alga. Patenkinančios 

darbo sąlygos.
Kreipkitės J 

Personnel Dept.
9-11 A.M.—1:30 P.M.—4 P.M.

P. .BALLENTINE & SONS
Ferry & Freeman Sts., Newark, N. J.

(4«)

PROSYTOJAI (RANKINIAI)
Patyrę prie Vyrukų Koatų 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
Matykite Mr. Fischer -
Levine & Ganz

18 W. 18th St., N. Y., ll-tos lubos • 
____________________________ (44) 

grama numatyta 8 užsiėmi
mams.

Vagonų depo daugiausia 
dirba jaunimas, kuris pir
mą kartą dalyvaus rinki
muose. Jaunieji vagonų 
darbuotojai su noru lanko 
ratelį ir su susidomėjimu 
klauso agitatoriaus drg. 
Vesnino pokalbių apie rin
kimų įstatymą.

Rateliai “Rinkimų nuos
tatams” nagrinėti organi
zuoti garvežių depo,-signa
lizacijos bei ryšių distanci
joje ir kitose tarnybose. ' / ____ _/

Vokiečių komunistai nori, 
kad būtų sujungti keturi 
Vokietijos ruožai, kurie iki 
šiol paskirai talkininkų val
donu.
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BRONX, N. Y
Vasario 8-tą d. draugai Ba- 

leišiai surengė vestuvių pokilį 
savo sūnui Karoliui, kuris ap
sivedė su svetimtaute mergina, 
iš profesijos mokytoja. Daly
vavo tik jų artimi giminės ir 
draugai. Vaišės buvo gana 
turtingos, kaip valgiais, taip 
ir gėrimais, jokių kitų pagra- 

; žinimų, kaip tai kalbų, nebu
vo. Bet kuomet svečiai įsilinks
mino, tai drg. Baleišienė pra
nešė, kad šis vestuvių pokilis 
yra dvilypis: jų sūnaus ir jų 
pačių 25-kių metų vedybinio 
gyvenimo atžymėjimas. Sve
čiai pustebo, bet ir čia nebuvo 
pažymėta draugų Baleišių 
nuopelnas jų organizacijų vei
kime, kur jie yra daug nuvei
kę, kaip New Yorke, taip ir 
Bronxe.

Draugų Baleišių sūnus Ka
rolis tarnavo antram pasau
liniam kare ir likosi paliuo- 
suotas su pasižymėjimu. Jo 
gyvenimo draugė — svetim
tautė ir, kaip Karolis, taip ir 
daugelis lietuvių jaunuolių 

• nepaiso tautybės, bet apsiveda 
su ta, kurią įsimyli. Baleišių 
sūnus, nors apsivedė, bet eina 
į mokyklą savo moteries ir tė
vų padedamas, siekiasi į pra
silavinusių žmonių eilęs.

Ir tai nuostabu, kad man 
rašant draugų Baleišių 25-kių 
metų vedybinio gyvenimo ♦su
kaktį neteko sužinoti, nuo ku
rio krašto iš Lietuvos. Tačiau 
turiu priminti, kad esą karšti 
rėmėjai dabartinės Tarybų 
Lietuvos, Laisvės skaitytojai, 
LDS 159 kuopos narys ir mū
ši! judėjimo rėmėjai. Teko 
skaityti jo gautą laišką iš Ta
rybų Lietuvos nuo jo giminių. 
Laiške kalba 
apie dabartinę 
vą. Jauni jų 
mokslus, pilni 
tuo Baleišiai 
tenkinę.

Baigdamas, 
Baleišiam ilgų 
tų gyvenimo.

entuziastiš'kai 
Tarybų Lietu- 
giminės eina 
pasiryžimo, ir 

esą pilnai pasi-

linkiu draugam 
ir laimingu me- 

Svečias.

*-

I Jw

1-

Turėjo Šaunu Balių z

Ką Reiškia Šimtai Pasiūlymų 
Kongresui prieš Darbininkų 

Unijas? Ar Kels Ronda's?
_____

šie yra tiktai pradžia dau-fventojų 
gelio svarbių klausimų, kurie 
bus ekspertų kalbėtojų lietiv- 
viškai ir angliškai aiškinami 
šio penktadienio vakarą, va
sario 21-mą įvyksiančiose pra
kalbose, Ukrainian National 
Home, 218 Grand St., Brook- 
lyno.

štai, ką šiame mitinge gir- 
dėsite-matysite:

Rojus Mizara, 
daktorius, aiškins, 
priešdarbininkiški
daugelį kitų visiems dabar 
pimų klausimų.

Peter V. Cacchione, miesto 
tarybos narys (Councilman), 
išaiškins svarbiausias New 
Yorko miesto ir valstijos gy-

Laisvės 
kokie 
biliai

re- 
tie 
ir 

rū-

problemas tose įsta
tyme! a vystėse ir valdžiose, 
čia bus ir amerikietiškam 
mūsų jaunimui ko pasiklausy
ti. Taigi, skaitantieji šiuos 
pranešimus lietuviškai, pasa
kykite apie šį susirinkimą ir 
jaunimui, pakvieskite atvykti, 

šiame masiniame mitinge 
bus dar du jaunimui supran
tami dalykai: 7

Gros grupė iš Vyturėlio. 2 
sulaukę tokių gražių svečių.

Deadline for Action, unijų 
produkcijos- filmą, įdomi ir 
svarbi kiekvienam.

Taigi, ruoškitės šiame ma
siniame mitinge būti patys, 
kvieskite kitus. Įžanga nemo
kama. Pradžia 7 :30;

Dėkui Moterims
Newyorkieciams dar nei 

reiks išmokėti mažiausia po 
$30 dolerių daugiau už va
žinėjimą į darbą ir iš dar
bo.

Kad važi notes mokestis 
(feras) nebuvo pakelta, už 
tai daug padėkos priklauso 
moterims. Vežinos, nešinos 
mažais vaikais, aršiame Spei
ge, jos dideliu būriu išėjo 
pikietuoti ir nuo šalčio nu
grubusiomis rankomis iška
bas nešioti ties New Yorko 
City Hali, kada salėje vyko 
vieši posėdžiai fėro klausi
mui svarstyti.

Buvusios viduje
vauti organizacijas irgi ne
snaudė. Jos kovingai užpro
testavo, kada fėro kėlimo 
šalininkai su iškabomis su
sikraustė demonstruoti šil
toje salėje už 10 centų f erą. 
Jos pareikalavo ir 5 centų 
fėro palaikymo šalininkus 
įsileisti. Moterys laimėjo. 
Policija ponaičius išvedė iš 
salės ir už parko.

atsto-

ir 
už- 

jurgiečių jaunimo

Valstijos Seimelio Ly
deriai Neduos Miestui 
Paramos

Dvi Apdraudę Firmos 
Sulaikydino Namų 
Statybos Darbus

Grand Paradise Ballroom 
kitos salės faktinai buvo 
kariautos 
ir senimo, taipgi jų gerų drau
gų iš daugelio Brooklyn© lietu
viškojo gyvenimo sričių, orga
nizacijų, profesijų ir kolonijų.

Linksmuose šokėjuose galė
jai matyti veik kiekvieną Aido 
Choro narį, LDS-rį, orkestri- 
ninką, visą pažangųjį jauni
mą, o taip pat nemažai ir iš 
kitų chorų, žodžiu, visą vi
su o m e,n i š k ą j į jaunimą, k u rį 
matome dienraščio Laisvės ir 
kitose vertingose pramogose.

Smagiai baliavojančiuose ir 
net dainuškėlę užtraukian
čiuose — tas pat#. Svietelio iš 
visur, užsipildžiusios šokių ir 
vaišių salės. O rengėjai — ko
misija, valdyba ir kiti drau
gijos veikėjai dar linksjnesni, 
sulaukę tokių gražių svečių 
Jiems linksma, kad jų kvieti
mas • išgirstas ir išklausytas.

Turginės metiniai baliai jau 
įsigyvenę virš 50 metų, tad 
jau galima suprasti, kad ne 
vieno būryje čia linksminosi 
bent trys gentkartės.

Rep.

Praeitą pirmadienį Long 
Island traukiniai vėl pradėjo 
reguliariai kursuoti. Po nušo
kime garvežio ir kelių vagonų, 
iš ėjusių ll-ko& vagonų, pa
taisų būrys dirbo per ištisą 
naktį nukeldinėjant nuo bėgių 
skersai zigzaguotus vagonus ir 
atsteigti bėgius.

No taip greit ir ne taip lai
mingai išėjo su daugeliu va
žiavusių tuose vagonuose. 
Apie 50 asmenų mažiau ar 
daugiau Sužeista. Jie ilgai gy
dysis to pasekmes. Du asme
nys, sakoma, vis dar tebebuvo 
kritiškoje padėtyje.

Trečiadienis, Vasario 19, 1947

DIENRAŠČIO LAISVES
Prenumerata 

Jungtinėse Valstijose 
$7.00 Metams 

$3.75 Pusei Metų 
Kanadoj ir Pietų Amerikos 
Valstybėse $8 Metams ir 

$4.00 Pusei Metų 
Europoje ir Kituose Toli
muose Kraštuose $9.00 Me

tams; $4.50 Pusei Metų

New Yorko valstijos seime
lio budžeto lyderiai atmetė 
New Yorko miesto reikalavi
mą grąžinti miesto reikalams 
didesnį nuošimtį miesto sumo
kamų valstijai taksų, kaip to 
prašė miesto majoras O’Dwy
er. Majoras tuo reikalu lankė-, 
si pas gub. Dewey ir pas vals
tijos seimelio vadus.

Lyderiai valstijos finansų 
komiteto Arthur Wicks ir D. 
Mallory Stephens pasakė, kad, 
girdi, “miestui visai nereikia 
tų prašomų $102,000,000.”

Wicks ir Stephens sakosi 
išvadas darą iš miesto iždinin-

buvoNew Yorke priversti 
išeiti į streiką tūkstantis vy
riausių amatininkų, dirbančių 
prie gyvenamų namų projek
tų. Išėjimas tų vadovaujan
čių tūkstančio sustabdė apie 
45,000 kitų statybos darbinin
kų.

Darbininkai reikalavo 7 va
landų darbo dienos, firmos 
nedavė. Streikas pradėtas pir
madienį.

Sustreikavusioji yra nariais 
AFL Metal Lathers Unijos Lo
kalo 4 6-to.

Kom panij os, vyrauj ančios
projektų statyboje, yra Metio-

ko (Controller) Lazarus Jo- politan Life Insurance Co., 
seph raporto, kuriame Joseph septynių bilionų dolerių firma 
pažymi, kad miestas per me 
tus numato gauti 
000 pajamų. Esą, 

įveikiu.
Akyvaizdoje to

■ dorių nepaisymo miesto veika- ■ 
lų, Joseph pareiškė, kad gali 
prisieiti kelti pagrindinių ant 
nuosavybių ' taksų sumą 25 

į centais, kad miestas galėtų iš- 
į si versti. Miesto vyriausybė, ta- 
Į čiau, žada ir toliau kovoti už 
didesnį miestui serą jau sumo
kamų taksų, kad nereikėtų 
daugiau takšnoti miesto gy
ventojus.

ir Equitable Life Insurance

Ankstesniojo Švietimo 
Taryba Prašo Daugiau 
Pinigu Kolegijoms

Aukštesniojo mokslo virši
ninkai įteikė miesto, vyriausy
bei prašymą ateinančio sezo
no budžete' skirti $1,589,398 
daugiau pinigų keturioms ne
mokamojo mokslo kolegijoms 
New Yorko mieste. Viso pa
skyrų reikalauja $18,522,290.

Pakėlimo paskyrų reikalau
ja administracinio štabo algų 
priedams ir padengti padidė
jusias prie to darbo reikmenų 
lėšas dėl pabrangimo medžia
gų ir įrankių.

Lankėsi Laisvės
Įstaigoje

Antradienį Laisvės įstaigoje 
lankėsi A. Zalenka iš Frack
ville, Pa. Jis pamokėjo LLD 
narių duokles, už vieną naują 
narį pridavė mokestį, paau
kavo $2 Apšvietos Fondui. Sa
kė, kad apsimokėjo duokles į 
Piliečių Kliubą, Šv.-Jurgio 
Draugiją. Išvyko atgal.

Rep.

Traukinys nušokęs dėl to, 
kad svičius buvęs atdaras. Bet 
svičiaus prižiūrėtojas Charles 
D. Muller ,gyvenęs 88-43 
199th St., Jamaica, tikrina, 
kad jis svičių buvęs, uždaręs, 
bet neatsimenęs, ar jį užraki
nęs. Muller dirbąs firmai jau 
11 metų.

Traukinio konduktorius sa
kęs, kad jis matęs svičių esant 
atdaru arti privažiavęs, bet 
nespėjęs sustoti. O valstijos 
policijos saržentas Howard 
Heddink, pirmas pribuvęs į ne
laimės vietą, sakė matęs svi
čių atdaru. Apklausinėjami 
gelžkelio tarnautojai ir gal 
pašauks liudyti kai kuriuos 
keleivius.

Praeitų sekmadienį New 
Yorke buvo* 42 laipsniai šilu
mos. Bet spėjikai oro pagal 
paukščių, laikyseną sako, kad 
dar gausime stiprios žiemos— 
jie pastebėję laukines antis 
skrendant pietų link. 

■.............. ................. ....... ...

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO
Į Sovietų Sąjungą 

ir visas kitas šalis, taigi ir į 
L e n k i j ą, čechoslovakiją, 
Vengriją, Austriją, Vokieti

ją, Frąnciją, Rumuniją.
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS Į SOVIETŲ

SĄJUNGĄ
Maisto Pundelis No. 1, 

įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $10.98

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $12.50 

Atneškite arba siųskite 
pundelius pas

HENRY D; MAHLER, INC.
Bronx-500 East 164th St.
Važiuot 3rd Ava. “L.” iki 161 St.
Manhattan —

637 Second Ave.
Tarp 34th ir 35th Streets 

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

$812,000, 
daugiau no

valstijas ly-

v
Emil Brooks, narys AFL Ho

tel & Restaurant Employes 
Lokalo 6-to, sakosi esąs se
niausiu veikiančiu į stalus pa-

nėjo 90-tą savo gimtadienį, het 
vis tebedirba Hotel Pennsyl
vania restaurane, New Yorke. 
... ....... 4- —
PAŠOVĘS TĖVĄ, VAIKINĖ- 
LIS IŠLEISTAS PO KAUCIJA

Joseph Smith, 18 metų, pa
šovęs policistą savo tėvą už 
barnį ant motinos, policisto 
žmonos, tapo paleistas iš ka
lėjimo po $2,500 kaucija.

Tėvas randasi Wyckoff

Susižeidė
Sutiko nelaimė Juozą An- 

drušaitį. Praeitą savaitę eida
mas Union Avė. gatvėje pasly
do ir parvirsdamas labai pavo
jingai užsigavo koją. Greit bu
vo nuvežtas į Greenpoint ligo
ninę h* menama, kad greitu 
laiku turi jam daryti operaci
ją-

Juozo moteris Eva yra Ai
do Choro narė. Ji prašo visus 
draugus ir pažįstamus atlan
kyti jos vyrą Juozą. Lankymo 
valandos yra nuo 2 iki 4 vai. 
Bildingo numeris 1, Ward B-

Burgess Meredith, filmų 
radijo aktorius.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK-RICHMOND 

HILV NEW YORK
LLD 185 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadienį, vasario 19 d., 8 v. v. 
Pas dd. Misevičius, 115 Montauk 
Ave. Nariai, dalyvaukite, galėsite 
pasiimti knygą “Prisikėlusi Lietu
va.“ Taipgi, pasistengkite užsimo
kėti už šiuos metus duokles, nes 
Centras pageidauja, kad nariai tuo- 
jaus, pradžioje metų užsimokėtų. —
V. P. . (40-41)

American Veterans Com
mittee šiomis dienomis atida
rė antrą veteranams patarna
vimų stotį New Yorko mieste., 
Ji randasi Veteranų Adminis
tracijos bildinge, 252 Seventh 
Ave.

Įstaigos vedėju bus Raynard 
I. Jameson, AVC nacionalis 
atstovas New Yorke. Jam pri- 
gelbės Justin Feldman. Užsi
ims teikimu patarimų ir pri-* 
gelbės gauti tai, kas galima 
veteranams gauti iŠ fed erai ės 
ir valstijinės valdžių.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI x
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftJE

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

ir

MOJERŲ ATYDAI 6
Moterų Apšvietos Kliubo labai 

svarbus susirinkimas įvyks šio ket- 
virtadieno vakarų, 20-tą vasario, 
419 Lorimer St. Literatūros sky
riaus narės gaus naują knygą Prisi
kėlusi Lietuva, parašytą A. Bimbos. 
Tapgi moterų, LLD ir demokrati
nių lietuvių suvažiavimai ir kiti 
svarbūs reikalai. — Valdyba.

(41-42)

VYRIŠKI TOPKOUTAI
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $2§.7 5 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg-Tilto) 
Telefonas EV. 7-5559-1-2 

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

I )r. A. I >etrika
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergreen 7-9868 
221 South 4th Street

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

Degtines, Vynai ir Alus

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St
• BROOKLYN, N. Y.

KAPISKAS
BAR & GRILL

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174

'/V. Heights ligoninėje, Ridgewoo- 
de*. Tėvas kasdien reikalavęs 

iB'w PamatYti sūnų 
iea vvkti nas

Kpturi šimtai naujų vagonų 
New Yorko subvėms būsią 
įrengti su fluorescent lempo
mis, padvigubinant juose švie
są. Važiuojąntieji galės pasi
skaityti be akių gadinimo.

Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

ADAM V. WALMUS, DM
f '

DAKTARAS—DENTISTAS

B ULOVA!

į ir sūnus žadė
jęs vykti pas tėvą pirmą die
ną po palkiosavimo.

Sūnus sakėsi negalėjęs iš
laikyti, kad tėvas nuolat barė 
motiną. Jinai kartą jau buvusi 
išėjusi iš namų nepakęsdamą 
bamies, bet abiejų jauname- 
čių sūnų prašoma sugrįžusi. 
Joseph, nuo vaikystės pažeis
tomis kojomis, tėvą pašovė 
gulėdamas lovoje, tėvo revol
veriu.

s —— ■
Charles Wagner, 73 m., bu

vo nuteistas 60 dienų kalėti 
UŽ tattoo adata išmarginimą 
15 metų vaikinėlio. Įstatymai 
draudžia marginti nepilname
čius, nors jie to pageidauja;

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai
Tinkamai Jums Patarnaus 

TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 
J Brooklyn, N. Y.

Jis atlieka raportus visokių 
valdžios taksų ir veda biznių 
knygas.

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

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną.

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

Pavidis Radio Orchestra
Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 

karšti valgiai ir bus didelis pasirinkimas, 
įvairių gėrimų.

Bazaras Bus Laikomas

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

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN 

is . $2473
650 5th Ave., kamp. 19th St. 

BROOKLYN, N.' Y. 
Tel. SOuth 8-5589.

BROOKLYN f

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veatnvių, Susirinkimų ir t.t. Puikua 

■teičius su naujausiais įtaisymais.
KBTURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos -
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

CAMBRIDGE

17 |«w«U . . . $2475

UAWCt

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

'W.I.S




