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Dalykas eina apie du aus
tru, šiuo metu atkreipusiu j 
save Amerikos žmonių dėme
sį.

Vienas jų, neseniai pribu
vęs mūsų krasta n, važinėja 
pullmanais, gyvena poniškai, 
brangiuose koteliuose ir'labai 
gerbiamas “aukštojoj draugi
joj.”

Kitas — sėdi kalėjime, at
skirtas nuo pasaulio, nuo laik
raščio ir nuo knygos.

Vienas iš jų yra Kurt Schus- 
chning’as, kitas — Gerhart 
Eisleris.

Schuschningas 1934 m., bū
damas Austrijos premjeru, 
masiškai šaudė Viennos dar
bininkus, ruošdamas kelią 
Austrijos okupacijai.

Eisleris visą savo subrendu
sį gyvenimą paaukojo kovai 
už darbininkų klasės reikalus, 
— kovai,prieš fašizmą.

Schuschningas, — išsimau
dęs Viennos darbininkų krau- 
juje, — yra palaimintas aus
trų monarchistų ir Vatikano; 
jis darbuojasi reakcijos nau
dai. z

Eisleris — mylimas vokie
čių darbininkų veikėjas. Jis 
nieko nenori daugiau, kaip tik 
to, kad jam būtų leista išvyk
ti Vokietijon ar Austrijon, kur 
jis galėtų darbuotis vokiečių 
atnacinime.

Bet jam tai daryti neleidžia
ma, nes reakcininkai, Schus- 
ckningo sėbrai Amerikoje, ap
šaukę Eislerį “sovietiniu šni
pu,” , “Amerikos komunistų 
vadu” ir kt., pasimojo šį tau
rų vyrą “pamokyti.”!...

ši analogija ne mano — pa
ėmiau iš Josepho Starobino 
straipsnio, tilpti si o Daily Wor- 
kery (vas. 16 d.). Bet ji ati
dengia kiekvienam, norinčiam 
matyti, tą kryptį, kurią pasi
rinko tam tikri mūsų krašto 
valdžios pareigūnai.

Persekioti anti - fašistus, 
garbinti fašistus, — jų sieki- 
masis. Tokia akcija veda šalį 
į reakcines pelkes.

Visa tai privalo 
akis ir tiems, 
dar vis

atidaryti 
kurie ligi šiol 

nematė.

Vincas Andrulis rašo man: 
chicagiečiai jau pradėjo rinkti 
atstovus į Tretįjį Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mą.

Be kitų, Suvažiaviman at- I 
stovais atvyki: dainininkai:; 
Stogis, Kenstavičienė ir Abe- ’ 
kienė; taipgi Leonas Prusei- 
ka, Julė Skeberdytė ir kiti.

Laiško autorius
gal ta proga Newarko (N. J.) 
organizacijos norėtų surtiošti 
dainininkams koncertą? Jis 
būtų galima suruošti tuojau 
prieš arba po suvažiavimo.

Paminėtieji dainininkai — 
patys žymiausi Amerikos 
tuviuose.

Newarkieciams vertėtų 
sinaudoti šia gera proga.

Beje, esame tikri, kad 
čiame Suvažiavime šie daini
ninkai sutiks dainuoti.

Paskutinė Suvažiavimo se
sija (sekmadienio vakarą) bus 
su koncertine programa.

lie-

pa-

pa-

Girdėjome, kad klerikalų-

vi
jo 
ir

socialistų mitinge, įvykusiame 
vas. 16 d. (New Yorke), pa
bėgėlis pabėgo su virš šimtu 
dolerių surinktų aukų. Aukos 
buvo renkamos pabėgėliams, 
na, tai rinkėjas, sakoma, be 
ceremonijų pasiėmė tai, “kas 
jam priklauso” ir marš per 
duris!. . .

Vasario 21 d. Brooklyn© 
lietuviai turės retą svečią: 
New Yorko miesto tarybos na
rį Petyą Cacchionį.

Mr. Cacchione kalbės masi
niame mitinge, ruošiamame 
Ukrainiečių Salėje Williams- 
burge.

Šis žymusis vyras giliai pa
žįsta New Yorko miesto ir 
sos šalies reikalus, todėl 
kiekvienas žodis svarus 
reikšmingas.

Pasinaudokite šia reta pro
ga; dalyvaukite masiniame 
mitinge.

Bus ir koncertinė programa..

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

DEWEY’O POLICIJA SULAIKĖ RANDAUNINKŲ ATSTOVUS
SOVIETAM SKIRTA 
DAR 25 M1LI0NA1 
IŠ LEND-LEASE?

Washington. — Valstybės 
department© v a 1 dininkai 
pranešė senato lėšų komisi
jai, kad Amerika turi pa
siųsti Sovietam dar $25,- 
000,000 vertės LendtLease 
reikmenų, kurie buvo žadė
ti, bet sulaikyti.

Tuo tarpu valstybės de
partment nariai nepaten
kinti, kad Sovietai dar ne
atsiliepė į kvietimus susi
tarti dėl karinių Lend- 
Lease paskolų atsiteisimo 
Amerikai.

Spekuliantai Anglų 
Kariai Vokietijoj

London. — Anglų kariuo7 
menė Vokietijoj iki šiol 
praspekuliavo apie $100,- 
000,000 vertės Anglijos pini
gų. Dabar Anglija pagami
no skirtingus savo kariuo
menei pinigus, kurie, girdi, 
negalėsią būti iškeisti į vo
kiečių markes.

Tūkstančiai Italy Vykr 
Į Argentiną

Roma. — Italijos užsienio 
reikalų ministerija pranešė, 
jog šiomis dienomis bus pa
sirašyta sutartis su Argen
tina dėlei tūkstančių italų 
priėmimo Argentinon apsi
gyventi. (Čilė taipgi pagei
dauja tūkstančių italų.)

‘J Prancūzai Pradeda Naują 
Ofensyvą prieš Viet Namą

Paryžius, -r- Francūzai 
i pradėjo * naują ofenšyvą 
i prieš Viet Namo kovūnus 
! tarp Haiphongo ir Hanoi 

primena:! fiestų, Indo-Chinoje.
(Tautinė,Indijos valdžia 

nutarė griežtai varžyti 
Francijos lėktuvų apsistoji
mus Indijoje, nes tie lėktu
vai veikia^ prieš Viet Na- 
mą.)

Chiang Kai-shekas Prašo Leist 
Jam Juodojoj Rinkoj Parduot 
Pašalpinius VNRRA Dalykus

Washington. -V Chinijos 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų , valdžia prašo UNRRA, 
Jungt. Tautų pašalpinę or
ganizaciją, leist juodojoj 
rinkoj parduot $200,000,000 
vertės maisto ir kitų reik
menų, kuriuos LTNRRA 
siunčia varguoliams chi- 
nams sušelpti. Chiang Kai-

Sovietai Reikalauja Perimt Atominius 
Amerikos Fabrikus j J. Tautę Rankas

s-
Marshallas Pateisina 
Achesono Pareiškimą 
Prieš Sovietus

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius, gene
rolas Marshallas pateisino 

i savo pavaduotojo Deano 
Achesono pareiškimą ato
minėje senatorių komisijoj, 
kur Achesonas sakė, kad 
užsieninė Sovietų politika, 

; girdi, “agresinga (užpuoli- 
i kiška) ir vis plačiau sie- 
i kianti.” Marshalas, atsiliep- 
: damas į Sovietų protestą 
prieš tą “šiurkštų ir prieši
šką šmeižtą’’, sako, kad A- 
chesono pareiškime, girdi, 
“nėra priešingumo Sovie
tam.) o tik atvirumas.”

Amerikonai Varto ja 
50,000 Lenkų Bėglių 
Kaip Sargus

Berlin.—Amerikonai nau
doja 50,000 lenkų (daugiau
siai fašistų) pabėgėlių, kaip 
sargus kariniams savo įren
gimams saugoti Vokietijoje. 
Tų lenkų algos iki šiol bu
vo paliuosuotos nuo bet ko
kių taksų. Dabar nutarta ir 
jie aptaksuoti; todėl gal 
daugiau lenkų grįšią namo.

ANGLAI IR AMERIKONAI 
STOJA. UŽ VOKIEČIU 
PILIETYBĘ AUSTRIJOJ

di-London. — Keturių 
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministrų pavaduotojų kon
ferencijoje F. T. Gusevas, 
Sovietų atstovas, siūlė už
draust Vokietijos piliečiaihs 
bet kada tapti Austrijos pi
liečiais ir panaikint vokiečių 
gautą ten pilietybę po 1933 
m. Anglijos ir Amerikos at-„ 
stovavi priešinasi šiam pa
siūlymui.

shekas tikisi juodojoj chinų 
rinkoj gauti $500,000,000 už 
tuos reikmenis. Tatai, gir
di, sustiprintų Chinijos val
stybės iždą.

(Chiang Kai-sheko valdi
ninkai iki' šiol be leidimo 
pardavinėjo pašalpinius UN 
RRA dalykus juodojoj rin
koj, o pinigus patys sau pa
silaikė.)

Demokratas kongresma- 
nas Sol Bloom, buvęs kon
greso- užsieninių reikalų ko
miteto pirmininkas, pareiš
kė: “Tai būtų tikra baise
nybė” leisti juodojoj rinkoj 
pardavinėti UNRiRA pašal
pą, siunčiamą chinų varguo
menei !

Gromyko Siūlo Greit Sunaikint 
I

Jau Gatavas Atomines Bombas
Įsteigta atominė tarptau

tinė komisija veiks Jungtim 
Tautų Saugumo Tarybos 
žinyboje, ir jokia šalis ne
galės vetuoti - atmesti ko
misijos daromų veiksmų dė
lei atomų jėgos kontrolės. 
Tačiau pęnkios didžiosids 
valstybės, nuolatiniai Sau
gumo Tarybos nariai, turės 
teisę vetuoti bausmes, ku
rias komisija skirtų bet ku
riai tų valstybių už taria
mą atominės sutarties lau
žymą.

Amerikos ir Anglijos at
stovai dar neatsiliepė į tuos 
Sovietų siūlymus; sako, rei
kią laiko juos gerai išnag
rinėti. ,

(Dabartinės atominės ko
misijos dauguma yra užgy- 
rusi amerikinį planą, kuris, 

taipgi privalo pervest visus be kitko, palieka Amerikai 
savo atominius fabrikus i teisę gaminti sau atomines 
tarptautinės komisijos ži- I bombas, iki visuose kituose 
nybai, inspekcįjai ir kontro- j kraštuose bus pilnai paža- 
lei. . ' i bota atominė jėga.)

Lake Success, N. Y.—So
vietų atstovas Andrius Gro
myko davė 12 pataisymų 
(amerikiniam) planui, kurį 
Atominės Jėgos Komisija į- 
teikė Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybai. Svarbiausi 
sovietiniai pataisymai yra 
šie: /

Greitai uždrausti atomi
nių bombų vartojimą, už
ginti jų dirbimą ir sunai
kinti jau gatavus ir dar ne
užbaigtus atominius gink
lus.

Kai tik bus padaryta ir 
užgirta sutartis dėlei atomų 
jČgos kontrolės, tuojau 
tarptautinė atominė komisi
ja turi perimt į savo globą 
visus esamus atominius fa
brikus. Reiškia, Amerika.

Demokratiniai N. Y. Seimelio 
Nariai Sustreikavo prieš 
Republikonų Sauvalių

Demokraty ir.Darbiečių Atstovai Protestuoja, kad Gub. 
Dewey Vartoja Savo “Smogikus” prieš Ramius Piliečius
Albany, N. Y. — Repūb- 

likono gubernatoriaus Tho- 
mo Dewey’o policija apsupo 
New Yorko valstijos seime
lio rūmus ir neleido nė vie
no randauninkų,. delegato 
vidun įeiti. Gubernatorius 
pranešė, kad jis, pagal rei
kalavimą republikonų sei
melio vadų, pašaukė valsti- 
jinius policininkus prieš 
tūkstanti randauninkų de
legatų. Tuos delegatus su- 
siuntė 174 organizacijos iš 
New Yorko ir kitų valstijos 
miestu. L- 4,

Demokratai ir darbiečiai 
valstijos seimelio nariai pa
smerkė republikonus už 
ginkluoto^ policijoj vartoji
mą prieš ramių piliečių pa
siuntinius, atvykusius rei
kalauti geresnės rendų kon
trolės ir lėšii gyvenamiems 
namams statyti. į

Demokratų ir darbiečių 
atstovai sakė, gubernato
rius Dewey ir jo republiko
nai daro “Talmadge’aus ir 
Hitlerio, žygius”, vartodami 
valstijos policininkus, kaip 
kokius “nacių smogikus.”

Protestuodami priešu tą 
republikonų smurtą, demok
ratai ir darbiečiai seimelię 
nariai “ąustreikavo sėdėji
mu” ir atsisakė dalyvauti 
svarstymuose ir balsavi
muose dėl gubernatoriaus 
reikalaujamų pinigų skyri
mo valstijinei valdžiai.

Tuomet vieni patys re
publikonai užgyrė Dewey’o 

reikalaujamą lėšų sąmatą 
(biudžetą).
Randauninkai Kreipiasi į 

Teismą
Randauninkų delegacijos 

komitetas išgavo iš valstijos 
aukščiausio teismo įsakymą, 
kad republikonai seimelio 

davė tam

vadai paaiškintų, kodėl jie 
uždarė publikai seimelio 
duris. Delegacija 
teismui skundą, kad repub
likonai sulaužė konstitucinę 
piliečių teisę kreiptis ’į sei
melį su reikalavimais. — 
šiuos žodžius berašant, gau
ta žinia, kad teismas jau 
atmetė randąuninkų skun
da.

Delegatai, susirinkę Chan
cellors salėje, svarstė toles
nius žingsnius kovai dėl 
rendų kontrolės ir dėl lėšų 
skyrimo iš valstijos iždo gy
venamiems namams statyti.

Republikonai seimelyj tuo 
tarpu nutarė vėl dovanoti 
160 milionų metinių taksų į- 
vairiem bizniam ir atmetė 
reikalavimus pakelti algas 
mokytojam ir valstijos tar
nautojams ir skirti daugiau 
lėšų vaikams aprūpinti.

Streikas Atomines Medžia
gos Kasyklose'

Mainierių streikas ura- 
niumo kasyklose vakarinėse 
valstijose sustabdė tos 
sprogstamosios a t o minės 
medžiagos gaminimą.

ORAS.—Būsią šalta.

Kongresmanai Nutarė 
Teisti Austrą Komu
nistą Eislerį

Washington. — Kongreso 
atstovu rūmas 370 balsu 
prieš 1 nutarė traukti teis
man austra-vokieti komuni
stą Gerhartą Eislerį už tai, 
kad Eisleris, girdi, “panie
kinęs kongresą”, kuomet jis 
nesutiko po priesaika at
sakinėti į klausimus kong
resinio komiteto, tyrinėjan
čio “neamerikinius” judėji
mus. — Eisleris tik tada at
sisakė prisiekti, kai komite
tas atmetė jo prašymą duo
ti tris minutes laiko, kad 
Eisleris pirma galėtų pada
ryt bendrą pareiškimą.

Franko Monarchis
ts! Sveikino “Būsi
mą Ispanų Karalių”

Madrid, Ispanija. — 3,000 
monarchistų trukšmingai 
sveikino čia staptelėjusį bu
vusiojo Ispanijos karaliaus 
sūnų Jame. Jie šaukė: “Te-< 
gyvuoja karalius Jame III!” į 
Sveikino jį ir diktatoriaus 
Franko pasiųstas atstovas 
generolas P. Alsono. Tūks
tančiai monarchistų praei
dami bučiavo Jame’ui ran
ką, priklaupdami.

FRANCUOS PREMJERAS 
REIKALAUJA UŽDRAUST , 
POLICIJAI STREIKUOTI

Paryžius. — > Socialistas 
Francijos premjeras P. Ra- 
madier ragino seimą išleist 
įstatymą, kuris uždraustų 
policijai streikuoti. Policija 
praeitą penktadienį streika
vo išvien su kitais valdžios 
tarnautojais, reikalaujan
čiais algų pakėlimo. Tebėra 
užstreikuoti visi Paryžiaus 
laikraščiai.

Republikonai ir Demokratų Vadai 
Reikalauja Tokių Karo Jėgų. kad 

Kitos Šalys Bijotų Priešintis .
Washington. — Republi

konų senatorių konferencija 
22 balsais prie 19 pasiūlė, 
kad kongresas numuštų tik 
puspenkto biliono dolerių 
nuo prezidento Trumano 
reikalaujamų 37 bilionų ir 
pusės metinėms valdžioms 
išlaidoms. Pirmiau • republi- 
konai siūlė nuimti 6 bilio- 
nus nuo prezidento pagei
daujamos sumos. Dabar re
publikonų vadai sen. Taftas 
įr Vandenbergas atranda, 
jei 6 bilionais būtų suma
žintos valdžiai lėšos, tai ne-, 
užtektų, girdi, pinigų kari
niams reikalams. Demokra
tų senatorių vadas Barkley 
ir jo bendrai sutiko su re-

LĖŠŲ STOKA GALI 
SUSTABDYT RENDU 
KONTROLIAVIMĄ

Washington. — Jeigu se
natas ši penktadienį nubal
suos atimt $9,000,000 iš 
Kainų ,Administracijos, tai 
tuojau žlugs rendų ir cuk
raus kainų tvarkymas dėl 
lėšų stokos, kaip įspėjo kai
nų administratorius Mc
Cullough.

Republikonų vadovauja
mas, kongreso atstovų rū
mas ne tik atmetė valdžios 
reikalavimą skirt Kainų 
Administracijai daugiau lė
šų, bet nutarė atimti ir pir
miau skirtus $9,000,000.

'ML
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Nuvirtus Traukiniui,
Užmušta 21

O
Altoona, Pa. — 13 kelei- j '

i vių ir 8 traukinio įgulos na
riai tapo užmušti, kuomet 
traukinys, važiuodamas ge
ležinkelio pasisukimu, nu
virto nuo bėgių ir nusirito 
nuo 150 pėdų aukščio kran
to. 124 kiti asmenys buvo 
sunkiai sužeisti.

Green Gina Darbininkų 
Teisę Streikuoti

f

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green, kalbėda
mas senato komitetui dar
bo reikalais, smerkė visus 
sumanymus, a t k r e i ptus 
prieš darbininkų teisę strei
kuoti ; reikalavo atmesti 
tuos sumanymus. , ’

*

Anglai Kreipiasi į J. Tautas > j 
Ir Ameriką dėl Palestinos

London.— Anglų užsienio * 
reikalų ministras Bevinas • 
pranešė savo seimui, kad 
Anglija rudenį paves Jungt. 
Tautų seimui spręsti ginčus 
tarp Palestinos žydų ir ara- . 
bų. Tuo tarpu Bevinas vėl 
šaukė Ameriką padėt ang
lams “nešti tą naštą” — 
tvarkyti Palestinos dalykus.

•3:

••

publikonais ir pareiškė, jog 
reikia palaikyti tokias stip
rias |
jėgas, kad visi kiti kraštai 
jaustųsi priven
su Amerika *___ ____ ,
kuomet yra vedamos opiau
sios tarptautinės* derybos.”

ginkluotas Amerikos Ims) Lili 1 r n IĮ
sti skaitytis 
“šiuo laiku,

Anglai Atideda Trijų žydų 
Korimą

Jeruzalė. — Anglų ko- 
mandierius gen. MacMillan 
įsakė atidėti korimą trijų 
žydų teroristų, kurie nu- 
smerkti už tai, kad turėjo 
ginklų.

čiaTakeda, Japonija 
sudege 250 namų.

-t b 
J..'-i
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Po tokia antrašte telpa 
savaitraštyj “Saturday Eve
ning Post” (š. m. vasario 
15 d.) straipsnis, parašytas 
Edgar Snow’o. Mr. Snow 
yra vienas padoresnių ir to
liau numatančių Amerikos 
žurnalistų. Jįs į gyvenimą 
žiūri praplėstomis akimis ir 
nori, kad ir kiti mūsų kraš
to gyventojai taip darytų.

Edgar Snow parašė kele-Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under tlje Act of March 3, 1879.

Reikalauja Panaikinti Atomų Bombas
Tarybų Sąjungos atstovas Andrius Gromyko Jung

tinių Tautų Saugumo Taryboj sakė kalbą. Jis įrodinėjo, 
kad kol nebus panaikintos atominės bombos ir kol jų? 
gaminimą nesulaikys Jungtinės Valstijos, tol nebus gali
ma rimtai dirbti nusiginklavimo reikalams. Jis sakė:

Reikia tuojau uždrausti naudoti atomines bombas, 
kaip ir kitus barbariškus ginklus — nuodingas dujas, li
gų perus ir 1.1., nes tie ginklai yra taikomi prieš civilius 
žmones. Reikia panaikinti visas atomines bombas, kurios 
yra pagamintos, bėgyj 90 dienų po to, kai nusiginklavimo 
sutartis bus pasirašyta. Reikės bausti tuos, kurie laužys 
tą nutarimą ir bandys slaptai gaminti atomines bombas.

Kalbėdamas apie Mr. Barucho pateiktą amerikinį 
planą atominės bombos klausime, jis sakė, kad tas planas 
yra vienpusiškas, vedąs prie to; kad atominės energijos 
gaminimą palikti tik Amerikos rankose. Jis sakė, kad ga
tavų bombų turėjimą tūli politikieriai naudoja tam, kad 
jų pagalba išręikalanti kitų šalių nusileidimų. Kad rei
kalavimas atsisakyti nuo vienybės tarpe penkių didžių
jų valstybių (veto teisių) yra prieštaraująs Jungtinių 
Tautų taisyklėms.

Mr. H. Wallace, buvęs vice-prezidentas irgi sako, kad 
Amerikos planas yra vienpusiškas. Jis sako, kad tūli ma
no, jog tik Amerika težino apie atomų energijos pasiga- 
minimą, bet jie klysta. Buvęs karo ministras Stimson 
jau virš metai laiko atgal sakė, kad toji slaptybė negali
ma išlaikyti.

Mr. Wallace nieko nesako apie Tarybų Sąjungoje 
progresą toj srityj, nors jau Amerikos mokslininkai pir
miau kelis kartus sakė, kad ji gali pasigaminti atominę 
jėgą, bet jis sako, kad jau keturios kitos šalys^ra daug 
progreso padarę.

Kanadoj gamina plutoniumą ir yra pasiekę progresą 
80 nuošimčių linkui pasigaminimo atominių bombų. Ang
lijoj stato fabriką, kuris gamins tas bombas.Francija 
ir viena Skandinavijos šalis jau toli nužengę pirmyn ta
me reikale. Todėl Mr. Wallace sako, kad nesąmoninga 
būtų politika laikytis atominės bombos slaptybių. Jis 
pataria, kad reikia susitarti su kitomis šalimis ir nutar
ti, kad atominė jėga būtų naudojama tik civilių žmonių 
gerovei.

tį straipsnių tuo reikalu,— 
“Kodėl mes nesuprantame 
Rusijos?” yra pirmasis. Mr. 
Snow skaitomas paminėtojo 
savaitraščio redaktoriaus 
padėjėju. Bet jo straipsniai 
“Saturday Evening Posto” 
redakcijoj sukėlė nemažai 
skandalo. Tūli redakcijos 
nariai buvo griežtai nusi
statę neleisti tiems straipsx 
niams jų savaitraštyj paši- 
rodyti, nes jie esą “perrau- 
doni.” Tik po ilgų ir aštrių 
ginčų jie buvo nutarta dėti 
laikraštin. Ir tai padaryta 
su vyriausiojo redaktoriaus 
prierašu, padarytu pavyda- 
le/‘atviro Stalinui laiško”, 
kuriame jis, redaktorius, 
daug maž šitaip pareiškia: 
mes talpiname mums nepa
lankius straipsnius savo sa- 
vaitraštin, tai ir jūs, bolše
vikai, talpinkite savo spau- 
don jums nepalankius 
straipsnius... Be to, vyriau
sias redaktorius visaip aiš
kinasi, kad nei jis nei jo ko
legos nesą bolševikai, kad 
Mr. Snow’o rašiniai spaus
dinami tik kaipo informaci
ja.
/ Ką gi Mr. Snow’as ten ra
šo? Jis rašo, jis ragina, kad 
amerikiečiai bandytų su
prasti Tarybų Sąjungą, kad 
jie susipažintų su josios vi
suomenine santvarka, kad 
jie geriau pažintų visą Ta-

Išpūstas Baubas Apie Komunistus
Chicagoj pilietis A. N. Spanel skundė Hearsto du 

• laikraščius ir jo kolumnistą Westbrook Pegler ant $6,- 
000,000 už tai, kad jis buvo apšauktas “komunistu” ir tas 
pakenkė jo bizniui.

Pistrikto teisėjas Shaw skundą atmetė, sakydamas, 
kad “komunistu” išvadinimas žmogaus dar nėra šmeiž
tas. Bet apeliacijų teisme teisėjas E. A. Evans, palaiko
mas teisėjų Otto Kerner ir Walter Lindley pareiškė, kad 
patsai pavadinimas žmogaus “komunistu” nėra šmeižtas, 
bet kada tas daroma piktais sumetimais, kuomet spaudoj 
išpučiamas baubas prieš komunistus, tai toks pavadini
mas tada gali kenktf žmogui. *

Iš to darosi aišku, kad visa ta nešvari kampanija 
prieš komunistus, tas raudonbaubių skandalas yra tam, 
kad sukelti preš juos žmones.

" ‘ Tūlų Žmonių Isterija!
Kada žmogus pradeda savimi nepasitikėti, arba jo 

reikalai yra labai blogi, tai jis netenka lygsvaros—įpuo
la į isteriją. Tą galima dabar pasakyti apie komercinę 
spaudą ir tūlus radijo komentatorius.

Wall stryto imperialistai neriasi iš kailio. Jie ir ra
minasi, kad tik “Amerika turi atomines bombas”, ir tuo 
pat kartu jau siūlo panaikinti visus, miestus, .kraustyti 
fabrikus į kalnus, žodžiu — grįžti į laukinio-urvinio žmo
gaus gyvenimą! Kodėl? Todėl, kad jie jaučia, jog atomi
nės jėgos “nuosavybė” nėra amžina, kad kitų šalių mok
slininkai ją, jeigu dar nežino, tai greitai žinos.

• Tos pat isterijos pasekmė yra puolimas ir ant austro 
rašytojo Gerhart Eislerio. Jis, esą, ne vien komunistas, 
bet ir “Kominterno agentas”, nors Komįnternąs jau 1943 
metais likviduotas; girdi, jis ir “Sovietų agentas” ir “bai
sus žmogus”, kuris “norėjo nuversti Amerikos vMdžią.” 
Tik didžiausias isterikas gali kalbėti apie nuvertimą 
valdžios Amerikoj; tik žmogus, kuris nepasitiki nei pats 

.sayiini, neigta tvarka, kurioje gyvename, gali taip kal
bėti; tik politinis ubagas, kuris neseka mūsų šalies politi
nio gyvenimo, galį daryti tokias išvadas. /

Kas dėl apšau'kimo Eislerio “Sovietų šnipu”, tai 
į Hearsto ir kita reakcinė spauda gavo didelį antakį iš 
I Tarybų Sąjungos atstovybės Washingtone. Atstovybė pa- 
(skelb£, kad tie prasimanymai yra “fabrikacija ir melas be 
jbkio pamato.”

Kaip tai skirtingai atsinešama linkui dviejų austrų, 
kurie yra mūšų šalyj! G. Eisleris, kuris kovojo prieš hit- 
lerizmą yra areštuotas ir laikomas, kaipo “baisus žmo
gus”! Gi JKurt Schuschnigg, klerikalas fašistas, kuris 
Austriją geruoju perdavė Hitlerio vergijon, tai mūsų ša-

rybų šalį ir josios vadus.
Teisingai Mr. Snow nuro

do, kad šiandien mes net ne
suprantame paties žodžio 
“komunizmas”. Paklausk 
vidutinio amerikiečio, ką tai 
reiškia, tai jis negalės tau* 
atsakyti, o kuris galės — 
klaidingai. Websterio žody
nas (iš kurio semiamės iš-- 
mintį), komunizmą aiškina 
esant nihilizmu, anarchiz
mu, etc., — perdėm klai
dingai !

Fašizmą Amerikos vado
vai supranta ir aiškina vie
naip, o Tarybų Sąjungos va-

Frank Kingdon, liberališkas 
radijo komentatorius. Kada jo 
samdytojai; Inkograph • Co., 
paklausė: “Ar jums patinka 
ar nepatinka Kingdono pro
gramos -— ir dėl ko?’* —- tri
mis dienomis gauta 7,026 laiš
kai, užgirią jo programas, Tik 
tas ir sugrąžino j j j programą.

lyje varinėja, kaipo gerbiamas svečias. •
Mr. Drew Pearson, kuris nuo velionio Roęsevelto 

užsitarnavo melagio vardą, paskelbė, būk W. Z. Foste- 
ris “pabėgo iš Amerikos”; sako,„kad Sovietai “fortifikuo- 
ja Norvegiją” ir rengiasi, atominėmis bombomis sunai
kinti mūsų šalį. Visi tie prasimanymai, nuogąstavimai, 
išmislai neturi nieko su tikrove. Vis tai raudonbaubių 
isteriškas klyksmas.

dovai — kitaip, visiškai 
priešingai. Tas pats su de-
mokratija, su josios ap- 
sklembimu, ir su daugeliu 
kitų pavadinimų. Kadangi 
Taryb. Sąjungos vadai tuos 
pavadinimus supranta vie
naip, o Amerikos vadovai— 
kitaip, tai net ir padaryto
sios Jaltos, Postdamo ir kt. 
sutartys ne tą patį reiškia: 
Tarybų Sąjungos vadai ta
tai aiškinasi savaip, o Ame
rikos vadovai — kitaip!

Apie Tarybų Sąjungą dau
gumas Amerikos žmonių 
turi mažiausią nuovoką. 
Štai, įdomi iš Mr. Snow’o 
straipsnio ištrauka:

“Pasak Princętono Uni
versiteto patyrimais, du iš 
trijų amerikiečių nežino, 
kad rusai gali privačiai 

^turėti namus, baldus, auto
mobilius, etc., taipgi neži
no, kad ten farmeriai gali 
dirbti individuališkai savo 
žemės sklypus. Tas pats ty
rimas atidengė, jog apie 64 
nuošimčiai suaugusių ame
rikiečių nežino, kad Rusi
joje algos nėra visų darbo 
žmonių lygios, — kad vieni 
gauna didesnes, kiti ma
žesnes algas; 83 nuoš. ame
rikiečių nežino, kad dau-, 
gumas rusų nepriklauso 
Komunistų Partijai. Septy
ni iš devynių amerikiečių 
nežino, kad Rusija pasiga
mino daugumą karo me
džiagų, kuriomis Raudono
ji Armija naudojosi karo 
metu, ir tik vienas iš dvie* 
jų amerikiečių težino, kad 
pasibrėžtasis Tarybų Są
jungos vyriausybės sieki- 
masis yra padaryti Rusiją 
socialistine šalimi. 38 Ame
rikos balsuotojai nežino, 
kokia Rusijoje yra vyriau
sybė.” ’ ., /
Tai, tiesiog, skandališka

padėtis. _
Mr. Snow .pareiškia, jog 

rusai kur kas daugiau žino 
apie Ameriką, negu Ameri
kos žmonės apie Rusiją. Au
torius įrodinėja, kad mes 
privalome daugiau pažinti 
Tarybų Sąjungą, netgi, jei
gu mes ir norėtume prieš ją 
kariauti. Kaipgi pagaliau 
gali prieš šalį kariauti, jos 
nepažindamas? Mr. Snow 
nurodo, kokią, klaidą padarė 
Hitleris, kai jis pradėjo ka
rą prieš kraštus, jų nepa
žindamas !

Vienas turėtų būti aišku: 
juo daugiau Amerikos žmo
nės Tarybų kraštą, jos san-. 
tvarką, jos žmonių siekimą- 
si ir t.t., pažintų, juo jie 
labiau ją pagerbtų ir pa
mėgtų.

Komercinė spauda, radijo 
vedėjai ir kt. informacijos 
įstaigos tai gerai žino, dėl 
to jos slepia tikrąsias ži
nias apie Tarybų Sąjungą. 
Monopolistinis kapitalas, 
kurio, kontrolėje yrą žinių 
perdavimo priemones, daro 
viską, kad juo mažiau Ame
rikos liaudis apie Tarybų 
Sąjungą teisybės patirtų.

Diena iš dienos čia ir ten 
būbnijama visoki melai, vi
sokį prasimanymai apie ko
munistus, apie Tarybų Są
jungą. Kviečiami talkon vi
soki darbininkų judėjimo 
atmatos, visoki renegatai, 
trockistai, Budenzai, Krav- 
čenkos ir jietns panašūs me
lagiai, persivertėliai, dole
riui atsidavėliąi. Na, ir jų 
plepalai, jų “mokslas”, jų 

“informacijos” tampa duo
na ir druska vidutinio ame
rikiečio.

Dėl to toks tamsumas, 
toks atsilikimas viešpatau
ja mūsų krašte!

Mr. Snow’as, mūsų nuo
mone, gerai padarė parašy
damas tokį straipsnį. “Sa
turday Evening Post” skai
tomas milijonų žmonių. Jei
gu nors dalelė jų tą straip
snį perskaitys, tai gal pra
dės protauti, galvoti ir ieš
koti žinių apie tą šalį, kuri, 
'pasak Churchillo, esanti už
dengta “geležine uždanga” 
— tai irgi pikto imperialis
to piktas prasimanymas! .

100,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
NELAIMĖSE!

. New York Timesas' pa
skelbė statistinių davinių, 
rodančių, kad praeitais 
(1946) metais Amerikoj vi
sokiose nelaimėse žuvo 100,- 
000 žmonių.

Be to, 10,400,000 asmenų 
buvo lengviau ar sunkiau 
sužeista. '

Visokių medžiaginių nuo
stolių Amerikos žmonės 
nelaimėse turėjo '$5,600,- 
000,000.

Visos tos skaitlinės su
teikia nemažai medžiagos 
kiekvienam. Kddėl tiek 
daug nelaimių Amerikoje į- 
vyksta? Kodėl tiek daug 
žūsta žmonių nelaimėse? 
Ar tai įvyksta dėl perdi de- 
lio skubėjimo, ar tai dėl 
perdidelio neatbolnumo?

Skeveldros
Anądien suminėjau ske

veldrose keletą mūs spaudos 
bendradarbių. Šiandien pri
sieina suminėti- kitus. •

Žvelgiant pereitų metų 
Laisvę, mes randame vieną 
gausiausi jos bendradarbį- 
Jcną Kaškaitį. Jis, be raštų 
sveikatos patarimais, be 
straipsnių už sukėlimą gau
sios paramos tiriamosios 
medicinos ir vėžio ligos in
stitutui Vilniuje, davė tris 
ilgus - ilgus rašinius: (1) 
Važiavimas ir 'Suvažiavi
mas, tai įspūdžiai iš buvu
sios demokratinių Amerik. 
lietuvių konvencijos Pitts- 
burghe; (2) Ąkimirka Peki
ne, tai platus peržvalginis 
atpasakojimas knygos apie 
Chiniją,»jos žmones ir jų 
kovas; (3) Per Teksu ir 
Kalifornijos Kraštą, — ke
lionės įspūdžiai. Iš šių raši
nių skaitytojas galėjo suži
noti daug tų dalykų, kurių, 
jei ne Kaškaitis, niekas ki
tas nebūtų papasakojęs.

Tie, kurie kritikavo gro
žinės literatūros ir įspū
džių rašytojus, kurie teigė, 
jog tikrąją apšvietęgalima 
imtis tik iš politinių- straip
snių ir iš įvairumų puslapio, 
šiandieną gąl ir patys jau
čiasi kalbėję ne į tašką. 
Jiems jau buvo duota visa 
eilė pastabų. Juk'ir iš paties 
Kaškąičio įspūdžių būtų ne 
dešimtys straipsnių labai la
bai tikę įvairumų pusla
piui. Tiek jis įvairių dalykų 
pripasakojo - prirašė. Tik 
įspūdžių kritikai to nepaste
bėjo...

Mums tik džiaugtis ten
ka, kad turime Kaškaįtį!

Man vis knieti geismas 
sužinoti, ką beveikia tie bu
vę rhūsų spaudos bendra
darbiai, kurie šiandieną 
mūsų spaudos skiltyse nebe
sirodo. ^Seniau rašinėdavo 
Elena Jeskevičiūte, Pijus 
Sakalauskas, Johanna Bon- 
džinskaite, Pranas Balsys, 
O dabar: šių vardų nebema-

Lietuvai Pagelbos Teiki
mo . Komitetas baigia savo 
darbą su sausio mėnesio pa
baiga. Komiteto skyriai lie
tuvių apgyventose kolonijo
se taipgi sparčiai. eina prie 
užbaigos darbo.

LPTK per savo trijų me
tų gyvavimo laiką daug ir 
labai daug pagelbėjo nuvar
gintai Lietuvos liaudžiai. 
Be abejonės, Komitetas pa
teiks atokaitą per spaudą. 
Amerikos demokratiniai lie
tuviai gali didžiuotis savo 
darbu.

Kolonijų skyriai jau savo 
darbą baigia. Tūli skyriai, 
baigdami, turi savo paren
gimus, kuriuose išduoda sa
vo raportus skyrių komite
to nariai.

Detroito skyrius turėjo 
savo parengimą, kuriame 
buvo išduotas raportas. Ži
noma, raportas dar nebuvo 
pilnas, nes nebuvo įtraukta 
parengimo pelnai. Trumpoj 
ateityj komitetas ir knygų 
peržiūrėjimo komisija pa
teiks pilną raportą spaudoj.

Kiek man yra žinoma, tai 
detroitiečiai gana puikiai 
pasidarbavo. Pinigais aukų 
gavo virš 13 tūkstančių do
lerių. Drapanų nusiuntė 30 
tonų! Didelės aukos ir dide
lis darbas atlikta gerų žmo
nių!

Priseina tarti keletas žo
džių apie vietinio skyriaus 
darbuotojus. Pirmininku 
buvo A. Gotautas, vice-pir- 
mininku J. Nausėda,, finan
sų rast. M. Ginaitienė, nut. 
rast. M. Batulevičius, iždi-

%
tyti. Ir ne tik jų nebematy
ti.. Tokių pranykusių yra ir 
daugiau. Tik niekas nepasa
ko, kodėl jie pranyko.

Skaitau “Tėvynės” šių 
metų pirmame numeryj ko
respondenciją iš Detroit, 
Mich. Ten sakoma, jog Pi
jus Grigaitis pareiškė, kad 
“Lietuva nėra niekam nei 
parduota nei atiduota...Lie
tuvos nepriklausomybė nėra 
pasikeitusi...” x

Po šimts pypkių, tai kam 
tie alasai dėl Lietuvos va
davimo, kam tie aukų kau- 
lijimai? Ponai, sustokit!

* St. Jas—nis. 

Sen. Homer Capehart, Indi
anos republikonas, ištikimai 
tarnauja savo klasei, šalies gy- 
ventojy mažutei mažumai. 
Būdamas milionieriu induęt- 
rialistu, jis įteikė bilię, reika
laujantį sunaikinti darbininkų 
reikalavimus mokesties “nuo 
vartų ligi vartų” (portal-to- 
portal). Jis baugina, kad tos, 
mokestys sugriausiančios šalies 
ekonomiją. Tačiau, kokios ki
tokios kalbos galėtum iš jo 
laukti?

Washingtop. — Prėzid. 
Trumanas sugrįžo į Wash- 
ingtoną po susįžeidusios sa
vo motinos aplankymo 
Grand View, Missouri. • Ji- 
inai,\94 metų senutė, išsisu
ko kulšį.

ninkė O. Litviniertė. Šie as
menys su keletą draugijų 
delegatų dirbo daug ir labai 
nuoširdžiai."

Beje, pradžioj, kada ko
mitetas susiorganiząvo, abu 
Alvinai buvo komitete, bet 
jie turėjo išvykti į Calif or- 
niją. Nuvykę ten, jie daug 
gerų drapanų prisiuntė De
troito skyriaus bazarui. Iš- 
tikrųjų, tai buvo puiki tų 
draugų auka.

Na, Pažangos Moterų 
Kliubo narės labai daug 
darbo įdėjo į aukuotų dra
panų sutvarkymą. Juk 30 
tonų drapanų sutvarkyti, 
tai pusėtinas darbas. Daug 
kartų teko man nueiti ton 
vieton, kur jos darbavosi. 
Jos taip pasišventusiai ėjo 
ir dirbo! Tūlos, galima sa
kyt, neapleido nei vieno kar
to prie to darbo. Garbė 
toms draugėms!

Taipgi yra garbė drau
gijoms ir pavieniams auko
tojams, už jų aukas dėl su
vargusios Lietuvos liaudies, 
kuri turėjo ištvermės per
nešti tą baisų karą.

Bendras Fondas irgi ne
snaudžia . Jų vietos skyrius 
lanko tūlas pabėgėlis Vy
tautas Beleckas, “neseniai 
atvykęs iš Europos”. Jie 
taip garsina savuose plaka
tuose, kuriuose kviečiama 
lietuviai ateiti ir pamatyti 
’’Įdomų Lietuviškų Paveik
slų.” ,

Štai, ką sako kvietime:
“Kam dar nėra aiški bėg

lių padėtis? Kodėl jie ten 
atsidūrė bei kodėl negrįžta 
dabartinėn Lietuvon, prašo
me pasinaudoti šia proga, 
nes čia ne tik pačių pergy
venusiųjų tuos žiąurumus 
žodžiu, bet ir filmų vaiz
dais būsite perkelti į mūsų 
kenčiančią LietuVą ir D. P. 
gyvenimą.”

Taip, ten nuėję galite ma
tyt apie pabėgėlių padėtį ir 
jų gyvenimą kaipo D. P. — 
“dangaus paukščiai.” Mat, 
jie dabar tokiais ir nori lik
ti : nei sėti nei piauti, o taip 
sau gražiai gyvent.

O kas link “mūsų ken
čiančios Lietuvos”, tai kaip 
jie gal parodyt paveikslus, 
kuomet ten “tik burliokai 
gyvena”? Juk jų ten neleido 
nutraukti paveikslų.

Jie kalba apie bolševikų 
terorą 1941 metais. Bet apie 
smetoninį terorą nei gu
gu. Prie to, bus greičiau
siai jų pačių teroras su pa
galba Vokietijos fašistų ant 
Lietuvos liaudies. Bet jie 
bando mums Įpasakoti tik 
bolševikų biaurumus, o jie, 
mat, yra D. P., dangaus 
paukščiai.

Taipgi jje džiaugėsi, kad 
jie turį filmą, kurią rodę 
San Francisco UNO konfe
rencijos metu, taipgi Wash
ingtone Kongreso ir senato 
nariams ir net Argentinoj.

Na, kodėl nenuvežt į Ma
skvą ir neparodyt užsienių 
ministrams kovo mėnesį7

O dar gal popiežius nėra 
matęs? Vyrai, susirūpinkite 
tuom!

Adv. Stephany Masis yra 
kandidate į R e c o r d e rs 
Court Jeisėjus. Nominacijos 
įvyks 17 d. vasario.

Adv. Masytė yra; gabi sa
vo profesijoj. Ji taipgi ge
rai kalba ir rašo lietuviškai. 
Dalyvauja demokratiniame 
lietuvių judėjime visą laiką.

Nuo savęs patariu detroi- 
tiečiams balsuoti už šią ga
bią lietuvaitę nominacijų 
laiku.

Pr. Jo—nis

---------------------- 2-ras puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtad., Vasario ; 20, 1947
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TONIGHT’S
Secretaries vs. Directors 
Treasurers vs. Presidents 
Trustees vs. Auditors.

So was I. 
old trouble. 
Trinidad to 
to take an

is doing her part in 
to keep

NEWARK, N. J 
like this reporter 
around to finishing the Siety
no Chorus personality com
mentary last week. Before I 
knew it the dead-line flew by 
and nary a line did I put down 
on paper. .

Now I want to talk about 
the very successful party we 
put on last Sunday. The Lith
uanian Hall in Harrison was 
easily filled to capacity. After 
the games we danced and sang 
while those who did not join 
in the < more active sport, sat 
around and talked and made 
merry. And in between, we 
ate’ herring and potatoes, cof
fee and home-made “pyrago.” 
Our guests asked for more 
such parties. So next month 
we will do this again.

I want to thank the cooks, 
Mrs. Skučas, Mrs. Shimkus, 
Mrs. Rogers and Mrs. Mitkus 
for the excellent slacks they 
prepared, and fiob Žukauskas, 
Ed. Skučas, Harry Mitkus, 
Ann Stellman and ©oris Den- 
ecka for all the little odd serv
ices they performed. My hat’s 
off to. Walter Žukas for sell
ing the most tickets. (Thanks, 
teacher!) And, we enjoyed 
the preview the Men’s Octette 
offered of their new number 
“The Winter Song.”

The . Directors took x two 
from the Presidents1 two weeks 
ago, but could not repeat the 
performance when they bat
tled the top-place Treasurers 
who took three straight from 
them. The Trustees tried hard 
to get a clean sweep from the 
Prexies, but again they were 
stoipped when Charlie Sipa- 
witz, a first year bowler rolled 
a 157, the highest in his 
re er.

cided upon. John Orman, Se
cretary of the National Activ
ities and Youth Committee 
from New York, will be pres-

Newark Sietynas Preparing 
for Out-of-town Doings

EDITORIAL NOTE: When Gerhart Eisler was about to be sworn 
in as a witness (against himself) before thho House Committee on 
Un-American Activities, he wanted to make a statement before tak
ing the oath. Although this procedure had bedn permitted before, it 
was denied to Eisler and the German anti-fascist was cited for “con
tempt of Congress” and a number of other charges. The press reported 
that Eisler refused to be sworn. Later, after Eisler was led away from 
the Committee chambers, his attorney distributed copies of the state
ment to the press. Eisler’s statement, however, was not published in 
most papers. We feel that the American people should have the chance 
to hear what Eisler has to say about himself.

tain Jonas Semaška by means 
of a firing squad show$ this 
intelligence:

“ ‘Dr. Padalskis, Rapolas 
Skipitis, Jurgis Savaitis, Dr. 
Dagys and others of the same 
type can point to the above as 
proof of what could happen to 
them if

The
“Stulgis 
for the

The case of Gerhart Eisler 
is a case of hysteria. Any sen
sible person looking at the 
facts- thus far presented sees 
little that all the accusations 

jean be based on. But the case 
will serve its purpose. The 
case will heat the internation
al atmosphere at a time when 
a cooling of tempers and hon
est sober judgement is neces
sary.

Another matter regarding 
the freedom of the press is 
vividly portrayed to us. When 
Gerhart Eisler was refused 
the right to make a statement 
before the House Un-Americ
an Committee before he was 
sworn in, which had been the 
practice until now, his lawyer 
handed out copies of that 
statement. The freest press of 
the world felt free not to print 
it, although they did print all 
the accusations and distortions 
of Eisler’s sister and Budenz 
made against him. Stool pe- 
geons and followers of Trots
ky who are so far gone in 
their hatred for the USSR that 
they resemble the Nazis, were 
invited and , their statements 
were flashed to all papers in 
the country.

BRIGHTON, Mass. — Lith
uanian American young peo
ple are invited to attend the 
conference of Lithuanian Am
ericans which will be held on 
Washington’s Birthday, Feb
ruary 22nd, at the Brighton 
Lithuanian Club Hall, 24 Lin
coln Street, here. The confer^ 
ence will begin at 3 p.m.

This first post-war Lithuan
ian American youth confer
ence is being sponsored by 
the Massachusetts LDS Dis
trict Committee and plans for 
future organizational activi
ty will be discussed and de-

By GERHART EISLER

Let me tell you how it hap
pened that I am here in the 
United States 
you 
ical 
the

Chorus, our next assignment 
is Elizabeth February 22nd 
and then Philadelphia on 
March 8! This is an appeal 
for all our members: You 
can’t affbrd to miss a single 
rehearsal. It’s been years since 
we have done any traveling 
and those bus rides used to 
be a lot of fun. We’re plann
ing to get to many more cities 
in Penn, N. Y. and Conn, this 
year.

A second bus is being or
ganized for the jaunt down 
to Philly. If any reader would 
like to come with us, all you 
need do ris come down to 
Chorus’ rehearsal Wednesday 
night and put down your de
posit. Or, better still, join the 
Chorus and ride half price. '

Whose birthday will we 
celebrate next Wednesday? 
If we can’t find one of our 
own, let’s use George Wash
ington’s. Mrs. SkucasV started 
a fine precedent on her birth
day by treating the Chorus to 
m a r s h m e 11 ows.

• Post-script to Brooklyn LDS 
Lodge 200. We are working 
on that 
Week-end 
you 
plan 
nis.

To us it appeal’s that the 
Gerhart Eisler case is very 
flimsy and all we know about 
it is what we read in the pa
pers. There seems to be a 
great lack of evidence to sub
stantiate any of the charges 
that have been made against 
Mr. Eisler and the case will 
fizzle out on that account.

BROOKLYN, N. Y. — An 
intereting mass meeting is be
ing arranged in the Ukrain
ian National Home, 218 
Grand Street (near Driggs 
Ave.) in Brooklyn, by the lo
cal Lithuanian Communist 
Club, on Friday, Feb. 21st, 
starting at 7:30 p.m. One of 
the speakers is Peter V. Cac- 
chione, a members of the New 
York City Council. Roy Miza- 
ra, Editor of Laisve, will also 
speak. “Deadline for Action,”1 
a moving picture prepared by 
the United Electrical Workers 
Union; will be shown. Admis
sion is free and all Lithuan
ians are welcome, reports the 
Committee. There will, also be 
a musical program.

After the conference, there 
will be az social with refresh
ments and dqncing and all 
will be on the “house,” the 
bill being footed by the LDS 
District.

, Active Lithuanian Americ
ans are expected from Wor
cester, Brockton, Norwood, 
Cambridge, South Boston, Dor
chester, 'Bridgewater, Stough
ton arid other cities in Mass
achusetts.

Budenz told
1 am not a genuine polit- 
refugee, and I came to 
United States to boss all 
Reds.

What are the facts? 1939, 
shortly before the outbreak 
of the war, I with many thou
sands other anti-fascist refu
gees got arrested in Paris. The 
men of Munich who ruled 
France at that time, and were 
leading France into disaster, 
arrested us because we were 
genuine anti-fascists.

In their prisons and con
centration camps, especially 
in the infampus camp of Ver- 
net, we were beaten, starved, 
abused, and not a few of us 
were killed. Then the Nazi 
armies started to overran 
France. Added to all the mi
sery we suffered the danger 
arose that we would be ex- 
trad icted to Hitler Germany, 
in order to be tortured and

Ellis Island. Those of us who 
were Yugoslavs, Hungarians/' 
Czechs, were allowed to pro
ceed with the next boat to 
Mexico. Those of us who were 
Germans or Austrians had to 
remain in Ellis Island, and 
were not allowed to travel to 
Mexico. There existed an em
ergency law, directed against 
German Bundists and Italian 
Fascists, prohibiting their de
parture from the United States 
to any Latin-American country 
during the war, in order to 
continue from there their 
harmful activities in favor of 
the fascists.

who seem to want to kindle 
the flame that will destroy 
not only the United Nations, 
but world peace as well. Just 
before each big four, big three, 
or another big conference 
where important and rather 
touchy matters are to be dis
cussed, a new spy scare is 
brought up to fan a dying 
ember into a flame of hatred. 
There was the Canadian Spy 
Case which, it appears, has 
alb but fizzled and now there 
is the Gerhart Eisler case.

Last week, when we were 
ready to come out with, this 
column, the presses of Laisve 
broke down. That is some
thing that one must contend 
with at times, but it is un
avoidable. Therefore, the story 
of the bowling in Brooklyn 
will cover the past two weeks.

There is one outstanding 
feature that holds the atten
tion of the bowlers here is 
the new winning streak of the 
Treasurers. After losing three 
straight to the Secretaries on 
January 30th, and placing 
their first place standing in 
jeopardy, they came back to 
win the next six, trampling 
their then dangerous oppon
ents, the Auditors, and the 
Directors in the process. The 
comeback is not due to any 
one player, but to greatly im
proved bowling of John Or
man and the comeback of Al 
Dobinis. Orman, who has an 
average of 102, had three over 
145 games out of the last six, 
and the remaining three were 
well above average, too. Al 
Dobinis, who had been in a 
shupp for quite a number of 
weeks, generally after a slow 
first game, has come back hit
ting in the’170’s, and 180’s. 
Amelia Burba, a duck pin 
bowler when she lived in Con
necticut, is finding conversion 
to the ten pins a bit difficult.' 
But she 
helping 
place.

Four 
place and Tour 
third place, The Trustees have 
not been hitting on all cylind
ers in the last two weeks. Out 
of the last six games, they 
won three. Both Bill Malin 
and Helena Incas bowling a 
bit inconsistently. Helena

have to travel 
Martinique to Mexico 

The 
us in 

they 
to make absolutely 

would leave for 
way of the

they return home.’ ” 
Draugas continues: 
should be thanked 
reminder. However, 

Dr. Padalskis, Rapolas Ski
pitis, Jurgis Savaitis, Dr. Da
gys. . . already knew a long
time ago that. . . death awaits 
them. That’s why they are 
not returning. And they won’t 
return. It is better to die by 
one’s self than to stick your 
head into a hangman’s noose.” 

This shows how Draugas 
nibbled at our bait. Our state
ment which was cited by the 
Draugas was made with^the 
intimation that the crimes of 
the above mentioned persons 
were at least as great as the 
crime of Captain (or Major?) 
Jonas Semaška who deserted 
to the Nazis iq, face of the 
enemy’s attack and served 
them so well in the battle
field that he won the Iron 
Cross, Second Degree, and la
ter the Iron Cross, First De
gree.

The Draugas, whose writer 
presumably knows more about 
the activities of Padalskis, Ski
pitis, Savaitis, Dagys and 
others during the war than 
perhaps we e'ver will, says 
that they certainly would meet 
the same fate and the same 
fate means they would be 
tried for treason as war crim
inals and, if found guilty, 
punished.

This is the sort of element 
that is being used today to 
collect more than three quar
ters of million dollai’s of Anf- 
erican money for “dynamite 
(why not for atom bombs?) 
to blow • bolshevism 
skies” just as Hitler

At last, the American gen
eral consul in Marseille 
granted me and other refu
gees, among them Commun
ists of different countries, tran
sit visas. But we were told we 
would not be allowed to go 
on shore in the United States,, 
which was perfectly all right 
with us.
- Those among us, who were 

Communists, were advised by 
‘men who knew the immigra
tion laws of the United States, 
jnot to write into the applica
tion forms for a transit visa 
įthat we were Communists, be
cause that would have made 

[jt technically absolutely im
possible for the American gen
eral consul to grant us even 
a transit visa.

In the choice between death 
at the hands of the Nazis and 
not to write in these applica
tion forms that we were Com
munists, I and other 
munists of different 

hChose the latter. But I 
denied in the United 
that I am a Communist. I am 
proud to be one. '

* What would everyone of 
you have done in such 
tuation? What would a 
enz have done? Well, 
be he would have gone 
to the Nazis as a solution. 
Ill any case, I do not think 
there would be a jury in this 
country who would call this 
pe'rjury and declare me guilty.

Gov’t Had Facts for Years

bowled a 156 in one game, so 
Bill Malin fell down, and 
when Bill rolled 144 last 
week, Helena went down to 
100. They gave up two to the 
Secretaries on February 6th 
and took two from the Prex
ies last week in this fashion.

There is a triple tie for 
third place as we go to press 
this week (keep your fingers 
crossed when that 
“press” is mentioned) 
Auditors, Presidents and 
Secretaries have each 
20 and lost 22 games. 
Auditors wbn only one game 
out of the last six. Three of 
them were given up to the 
Treasurers and two to the 
Secretaries.

The Secretaries have been 
going to town almost as well 
as the Treasurers. The Secs 
won four out of the last six 
games, giving one up to the 
Auditors when Pop Navikas 
and Al Purven as bunched 
good scores last week while 
Amelia Young fell down to a 
low 86. Her other two games 
were in 
bracket, 
took the 
help of 
146 average 
fore, it was George Kazoke- 
vich who turned the tide in 
the Secretaries’ favor while 
the Trustees did poorly ex
cept for the second game 
whenz Helena rolled 145.

Was Forced to Remain in USA

This law, unfortunately. did 
not make any distinction bet? 
ween German 
anti-fascists and 
had to stay two 
months in Ellis 
not only I, but other German 
anti-fascists too. till the Am
erican authorities decidėd 
what to do with us.

Finally, I was released from 
Ellis Island on bail with the 
right to stay in this country 
for sixty days. During these 
sixty days I asked again for 
permission to go to Mexico. 
But. again this was refused. 
And so I had to stay here dur- • 
ing the war, whether I liked 
it or not, and as a refugee in 
the ordinary sense of the 
word.

During that time my transit 
visa was changed into, a visit* 
or'visa. On May 25, 1945, I' 
repeat, on Mav 25. 1945. at 
once after the downfall of the 
Hitler regime. I with seven
teen other German antl-fasc-. 
ist refugees applied to the 
State Department for- permis- v 
sion to return to Germany. 
This was refused. Time and 
again we repeated our plea .• 
without success. We applied, 
to all other embassies of the 
occupying powers — for a 
long time without success.

Then, at last, the Soviet go
vernment granted me and 
other German anti-fascists a 
transit visa through Russia in 
order to proceed to Berlin or » 
Leipzig where I lived and, . 
worked before Hitler came to a 
power.

The State Department ' 
granted me bn July 31. 1946, • 
an exit permit. Before it was 
granted the FBI-questioned me 
for many hours. Unfortunat- J 
ely, because of ptrikes and ir
regular passenger service, it 
was only in October that I 
was able to get a place 
boat. I was to sail on Oct. 18, 
1946. \ ’

My baggage was already 
cleared and partially on the 
boat, when on Oct. 16, I found 
out by accident that my exit 
permit was cancelled, with
out any reason given. But I 
found out soon that Budenz 
and your Committee had been 
the reason.

Well, gentlemen, that is 
the story how it happens that 
I am in this country. All K 
told you is a matter of offi
cial record, all documents are 
in my possession, and all the 
authorities, the FBI. the State 
Department, and the Immigra
tion authorities know that it 
is so.

They know that I came here 
by accident, that I did every
thing possible not to stay here 
and to go to Mexico, or as 
soon as this was possible, to 
leave for Germany.

visa through the 
States. The reason 
condition was that 
boats went only to Martinique 
and from Martinique no com
munication with Mexico ex
isted.

We would 
from 
via the United States 
French did not want 
Martinique, and so 
wanted 
sure that we 
Mexico by the 
United States.

For months we tried in vain 
to secure a transit visa 
through the United States. 
The American general consul 
blocked at first our journey 
to Mexico by refusing us tran
sit visas. The French authori
ties threatened to send us 
back to Vernet, which meant 
into the hands of the Gestapo.

The Mexican general consul 
in Marseille, a Catholic, I 
shall never forget his human 
attitude towards us, did every
thing to convince .the Amer
ican general consul in Mar
seille to grant the transit visa. 
He emphasized that the pres
ident of Mexico, President 
Cardenas; had invited us per
sonally, and that the Amer
icans did not hav6 the right 
to practically nullify this in
vitation of the Mexican gov
ernment, using geography as 
a blockade against the human 
attitude of the Mexican people.

maximum of harmony and 
necessary 

between nations, there is a

Mexico Offers Asylum

In these critical days there 
came help. The former pres
ident of Mexico, General Car
denas, sent to many of us, my
self included, an invitation to 
come to Mexico as a sanctu
ary. The diplomatic represen
tatives of Mexico in France? 
intervened strongly in our be*e 
half. ' • t

Also many decent America 
ans demanded from Vichy thcę 
right for refugees of all creeds 
and political opinions to leave 
France. Maybe even Budenz 
wrote at that time articles in 
support of us, anti-fascist re
fugees in France — I did not 
look through the files of the 
Daily Worker of those years.

As a result of this pressure, 
1 and many others were sent 
from Vernet to another con
centration camp near Marseil
le, in order to prepare our de
parture for Mexico. The Mex
ican. general consul in 
seille, Mister Bosquez 
me and other refugees Mex
ican substitutes for a passport.

But there were new diffic
ulties. No boat left from Mar
seille directly to Mexico at 
that time. And very įew 
French boats sailed at all, be
cause the British captured the 
boats of Vichy France.

The Franch authorities did 
not want to grant us exit per
mits to leave for Mexico, ex
cept under the condition of 
having ascertained also transit

United 
for this 
French

The FBI, the Justice De
partment,’ the Immigration 
Authorities, the State Depart
ment, they all knew about 
these facts for many years. 
They didn’t do anything about 
it, they granted me at the end 
of July, 1946, an exit permit. 
Apparently they are not con
vinced, like Bddenz, the so- 
called Christian, is, that a 
German anti-fascist had ra
ther to die from the hands of 
the Nazis than to violate the 
red tape of the immigration 
laws of the USA, which, at 
times, have very inhuman as
pects. Its red tape was res
ponsible for the death of so 
many innocent people in Eu
rope who could have been 
saved.

Finally, in the middle of 
May, 1941, I and many others 
left from Marseille with the 
French- boat, “Winnipeg,” for 
Martinique. And despite the 
Budenz lies, as refugees in 
the most ordinary sense of the 
word. Alas, as it so often hap
pens in times of war, some
thing new happened to us. We 
were not very far from Mar
tinique when our boat was 
captured by a Dutch Jeruiser 
and brought to Trinidad in the 
West Indies. /

Again we came into a con
centration camp, where we 
were carefully screened by 
the British military authori
ties. They v^ere not interested 
in whether someone was a 
Communist, Social Democrat, 
or a Catholic, all they wanted 
to know was whether we are 
genuine German anti-Fascists. 
Those recognized as such wėre 
allowed to leave.

But again the 
No boat from 
Mexico. We had 
American boat for New York 
and change there for Mexico. 
I, aš many others, took 
a boat. And so I arrived 
the SS “Evangeline,’’ on 
13,1941, in the port of 
York. ?

I and a group of political 
refugees who were heading 
for Mexico were brdught to

In the February 7th issue
the. Chicago Draugas writes: understanding
“Frank
the bolsheviks executed Cap- gToiip. of our American peopl

1 1 1 A 1 • 1 1
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arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

............... —Paraše Petras Cvirka— .. . ' ■
(Tąsa)

Tokiu būdu vieną kartą Frankas vos 
neužėmė vyresniojo prižiūrėtojo vietą: 
prakiuro špižiaus liedinimo ceche didžiu
lis katilas. Ištirpinto metalo lava žiežir
bomis pradėjo veržtis ant grindų, ant 
mašinų. Reikėjo įpult į ekspliozijos sky
rių, užsukt kranus, prasibraut, peršokt 
pro verdančią, tekančią metalo košę ir 
'paleist vandens ir garo rezervuarus. Nie
kas nenorėjo eiti ir niurnėjo prieš bosą. 
Tada šoko prie negro žoržo ir liepė at
likti šitą pareigą. Nė vienas nenorėjo ro
dyti nereikalingos, gal pačiam fabrikan
tui ir bosui naudingos drąsos, kuri galė
jo baigtis mirtimi. Antrame ekspliozijos 
skyriuje suliepsnojo medinės mašinų da- 
dalys. Kas turi eiti, jeigu ne negras žor
žas! Iš ypatingos meilės juodiesiems 
žmonėms, kuriuos fabrike statė prie pa- • 
čių krosnių, prie verdančio metalo, bosas 
ir visi prižiūrėtojai žoržą visuojnet siun
tinėjo į ugnį. Jeigu kas iš darbininkų 
bandydavo užstot juodukus, bosas saky
davo: — Nieko, vyre, jie iš Afrikos, prie 
ugnies pripratę... suodžių jie nebijo, 
juodi... Ir, — žoržai, — bėk, Blekai, — 
bėk, Tommi, — lįsk! Negras nebijojo 
laukinių žvėrių: antilopės, tigro, leopar
do, kuriuos jaunystėj jis smaugė ir ty
kojo budria akimi Afrikos džiunglėse, 

' bet jis bijojo baltojo žmogaus, — boso, 
savo šeimininko, kuriam pasirodžius jis 
kaleno iš baimės dantimis. Bosastjuodu
kus vadino beždžionėmis, krokodilais, 
juodaisiais šunimis — sanavabič; savo 

’draugų kompanijoje jis sakydavo: — 
Amerikoje viskas orai t, bei jeigu aš sė
dėčiau Baltuosiuose Rūmuose, — pada
ryčiau, kad visi juodukai turėtų dirbt 
juodą darbą, o baltieji — baltą. Pamaty
tumėt — Amerika būtų pirma šalis vi- 

' same žemės rutuly. Negras nors juodas, 
bet kantrus ir geras darbininkas.

Bosas buvo viso šimto procentų ame
rikonas- ir patrijotas.

Ir tuo metu, kai metalo lava vis la
biau pradėjo sunktis iš katilo, išsigandę 
darbininkai žiūrėjo vienas į antrą, —bo
sas prilipo prie negro. Jis stūmė jį pulti 
į eskplozijos skyrių* ir atlikti herojišką 
darbo pareigą. Ugnies ir metalo pelenai, 
svilinanti kaitra ir šokinėjančios geležies 
kibirkštys Afrikoje įpratusiam negrui 
galėjo būti tik smagi pirtis.

— Bėk, juodasai, bėk, sanavabič... Ne
gras abejojo, blaškėsi. Niekuomet jis dar 
nepuolė žvėries tuščiomis rankomis. Te
gul bosas pašaukia gaisrininkus, tegul 
jis pats veržiasi; žoržas turi žmoną ir 
keturis mažus, juodus vaikus. Jo žmona 
taip pat juoda, ne tokia graži gal kaip 
boso, ir vaikai neturi laiko mokytis kole
dže: jie Bruklino gatvėse valo jankiams 
batus ir pardavinėja Afrikos vaisius. Jų 
visų juoda oda, bet jie myli viens kitą 
ir taip pat nori gyventi, žoržo veide bai- 

’ mės grimasa. Baisus yra liūtų šauksmas 
džiungėle, baįsus tigrų ir leopardų,' bet 
kur kas baisesnis baltojo pono balsas. 
Žoržas šoko į įkaitusių pelenų, krintan
čios, varvančios geležies ir ugnies cechą. 
Jis bematant dingo ugnyje, šnypščiančio 
metalo liūtas jį sugriebė savo rankomis.

, Žoržas klaikiai riktelėjo. Trumpai, spie- 
} giančiai, mirštančios Afrikos balsu. Jo 

-* tėvų tėvai • išgyveno Ugandoje, tropikų 
gelmėse gaudė laukinius žvėris irunirė 

■■ gilioje senatvėje, bet tokios staigios, 
trumpos mirties niekas negalėjo geriau 
sugalvot kaip Amerika, kur viskas garu, 
elektra, mašinomis. i

Juodojo draugai nors ir baltą odą tu
rėjo, bet jie buvo taip pat tos pačios lie
jyklos darbininkai, jie taip pat gyveno 
Ugnyje ir tarp pavojų. Keli iš jų puolė 
Jbosą, parbloškė ant žemės. Kita dalis, 
paslaugioji bosui, visi tie, kurie norėjo 
pasidaryti viršininkais, šerifais ir fabri
ko šefais, stojo už bosą. Atvykusi gaisri
ninkų ir polismenų grandinė juos išsklai
dė.

Žoržą ištraukė tik po kelių valandų, 
kai ugnis buvo užgesinta. Jis juodomis, 
suanglėjusiomis rankomis laikė misitvė- 

r pęs^galvą. Pusė žoržo buvo suvirusi į 
‘metalą ir balti kaulai kyšojo iš suaugu
sios, dar garuojančios lavos. Negras bu
vo pratęs prie Afrikos karščių. Jis mie
gojo amžinu miegu ramiame, vėstančia- 
fee, karštyje.

Bosas grįžo namo labai įsiutęs. Jam

sugadino gerą nuotaiką to negro klyks
mas ir jo balti kaulai. Boso žmona, pa
dėdama į stalą šiltą viralą, sakė: — O 
aš maniau, kad tų juodukų ir kaulai juo
di. ,

Paskum, vakare ji vėl savo vyrą pa
klausė:

— Maikl, argi gali būti, Jkad’ tikintieji 
negrai taip pat į dangų eis? Misijonieriai 
taip jiems aiškina. Tai baisu, Maikl, su 
tokiais sėdėti, juk jie visuomet dvokia ir 
suodini.

Bosas skaitė bibliją, ėjo kas sekmadie
nį į evangelikų bažnyčią ir buvo didelis 
tikėjimo šulas. Jis atsakė savo žmonai: 
— Ne, Dora... Misijonieriai jiems tai sa
ko, betgiegrai visi į pragarą eis, nes jie 
velnio padermės.

Boso žmona nusiramino. Ji lengviau 
atsikvėpė. Ji taip pat manė, kad Dievas, 
jeigu ir panorėtų kokį negrą įsileist į 
dangų, tai pakankamai turės geros va
lios ir vietos jiems įtaisyt atskirą nuo 
baltųjų kampą. Dievas galėjo pasimo
kyt iš Amerikos sutvarkymo; čia juodie
ji traukiniuose, saliūnuose taip pat buvo 
•atskirti nuo baltųjų.

Fabriko savininkas, misteris Kukas, tą 
pačią valandėlę užmiršo apie nelaimingą 
jo liejykloje atsitikimą su negru. Kur 
kas jis labiau rūpinosi padarytais nuos
toliais eksplozijos skyriuje. Tačiau ta-- 
tai menkniekis, — kelių šimtų, kelių tūk
stančių dolerių spragelė. Savo dukrelei 
jis pasakė:

— Normą, saugokis karščio... Naujor- 
ke labai tręšku. Tu žinai, kad nesveika 
perdaug vaikščioti saulėje... Palauk, ki
tą savaitę mes išvažiuosime į vėsius van
denis.

Kas, kad verkė juodoji moteris suži
nojusi apie $avo žoržo mirtį! Jis buvo 
juodas, bet vis dėlto^eras tėvas ir geras 
vyras. Kam verkt, kam laistyt ašaras, 
ar maža Naujorke ir visame pasauly 
baltų ir juodų rauda... Jeigu ne fabrike 

.būtų žuvęs žoržas, jį būtų gal nulinčia- 
vę. Ko rūpintis, juk jis turėjo žinot di
džiąją tiesą: — visose Amerikos mokyk
lose nuo San Francisko iki Aliaskos, mo
kė vaikus, kad Abraomas Linkolnaš pa
naikino negrų vergiją.’

Tą dieną liejyklos skyrius fabrike ne
dirbo. Mašinas pataisius, rytojaus dieną 

' darbininkai, kaijx paprastai, susirinko į 
darbą. Kaip paprastai kramtydamas gu
mą vaikštinėjo bosas, ir jeigu būtų bu
vęs čia vėl žoržas, jis būtų šokęs ir pra
dėjęs jį kumščiuoti. Bosas neturėjo kur 
savo pyktį išlieti. Jis pranešė, kad už su
gaištą darbo dieną ir už sugadintas ka
tilų dalis, kas įvyko per liejyklos darbi
ninkų neapsižiūrėjimą ir nestropumą, — 
fabriko administracija nutarė kiekvie
nam iš algos sulaikyt po dešimtį dole
rių. Spėjo bosas išeit, sulaukus pietų 
pertraukos, — krosniakuris užlipo ant 
cementinio bloko, tas, kuris dėl-savo stai
gaus if atkaklaus būdo buvo draugų va-** 
dinamas Karštu Plienu, ir pradėjo kal
bėt, kalbėt, kalbėt.

Jis kvietė eiti visus į gatvę, mesti dar
bą. Pasakė jis, kad negrą įkišo į ugnį bo
sas, kad viršininkų kaltė, kad' darbinin
kai neturi žiūrėt kūno spalvos, kad darbo 
žmonių vienybei jų dąntys ir ausys ne
sąs kylys. Turi būti pašalintas bosas; tu
ri būti išaiškinta jo kaltė ir jis pasodin
tas į kalėjimą. Turi algas visiems išmo
kėti ir kiekvienam dar pakelti. Tegyvuo
ja, jis sakė, Amerikos socialistų partija. 
Tegyvuoja, kuri jungia baltuosius, juo
duosius, raudonuosius ir geltonuosius 
brolius, smaugiamus kapitalistų jiems 
įtaisytame pragare.

Iš cecho į cechą, iš skyriaus į skyrių 
bėgo Karštas Plienas apsuptas pietau
jančių darbininkų. Vis daugiau ir dau- 
g i a u j a m ' a t s a k ė> — tegyvuo
ja, ir labai daug buvo tokių, kurie paėmė 
už rankų abejojančius, pačiupo su savirdi 
rūbus, maistą, ir urmu išsiveržė į aikš-

Frankas iš pradžių nesusigriebė. Pas
kum jis apsisprendė: agitatorius, be abe
jo, bedievis, socialistas. Tačiau, kai jis - 
reikalavo pakelt atlyginimą, juk tai gra
žus sumanymas. Bet ar trukšmadjapt, 
pykinant bosą ir viršininkus tatai galima 
pasiėkti.?!

(Bus daugiau)
I .. •

Trumpmenos

Iki' šiol Massachusetts vals
tijoj prieš rinkinius, arba ,prieš 
primerinius balsavimus, bal
suotojai turėdavč užsiregis
truoti ne mažiau, kaip už 20 
dienų prieš balsavimus.

Dabar jau pakeista. Dabar 
gubernatorius Robert F. Brad
ford, vasario 7 d., paskelbė, 
kad balsuotojai turi užsiregis
truoti ne mažiau, kaip 32 die
nos prieš

šių 
šiol

uz-

balsavimus.

pirmojoj savaitėj 
buvo 29 mirimai.

Vasario
Lowellyj
Kaip kada siekia net iki 32 
mirimų mūsų mieste. Tai, ži
noma, nėra didesnis mirtingu
mas, negu kitur, palyginus 
miesto didumą su kitais. Bet 
vistiek ne mažas skaičius žmo
nių išmiršta kas savaitė. Tiesa, 
gimimai dažniausia viršija mi
rimus.

Kas man nuostabiausia, tai 
tas (apie tai jau buvau rašęs 
pora metų atgal), kad kiek
vieną savaitę čia įvyksta net 
po keletą mirimų
įkandimų. Nežinau, ar ir kitur 
taip yra? Ir tai daugiau^ą, 
vaikų nuo to žūsta. ,

Nesuprantu, kodėl šunes ne
gali būti sutvarkyti, arba būti 
užginta juos mieste laikyti, 
kuomet jie žmones ir vaikus 
taip pavojingai apkramtė ir 
į kapus nuvaro po keletą kas 
savaitę!

Kas nors miesto tvarkoje 
negerai 1 Kas nors miesto sei- 

tuomi didžiai 
būdus 
Gana

Kiek vėliau kita jauna mer
gina tapo žiauriai užpulta ir 
po išniekinimo, nužudyta, 
dviejų merginų vardai iki 
neatidengti,.

Dabar, vėliausia, buvo
pulta, tai Kristina Romanows
ki, 26 metų mergina.

Einant jai iš 'darbo, 11 vai, 
naktį, ant Western Avenue, 
prisivijo ją apie 18 metų vai
kėzas ir smogė į žandą. Mer
gina parpuolė, bet vėl greit 
pašoko ant kojų. Vaikėzas už
puolikas vėl griebė Kristiną, 
bet ši spiegdama stojo į griež
tą kovą savo išsigelbėjimui. 
Užpuolikas bandė ištraukti jos 
pakietą, bet Kristina kovojo, 
nepasiduodama ir Jklykdama, 
pakol artimesni 
išgirdę, sutrukdė 
nimą.

Mergina gerai
užpuolikas, pabūgęs, spruko 
nieko nelaimėjęs.

gyventojai 
tą pasikėsi-

atsilaikė, o

nuo sūnų

melyje turėtų
susirūpinti ir surasti 
ž m o n i ų a ps a ilgoj i m u i.
jau ligos daugybę žmonių iš
marina !

Trumpu laikų čia įvyko net 
trys žiaurūs 'užpuolimai ant 
jaunų mergelių. Viena jaunuo
lė — aukštesnės mokyklos stu
dentė, buvo užpulta einant ša- 
lygatviu, netoli jos namų, po
ros vyrukų, per spėką įtrauk
ta į automobilįų, nuvežta į ne- 
tolihią priemiestį, išžaginta ir 
vėl atvežta į tą patį šalygat- 
vį, iš kur buvo pagriebta, li
ko išstumta ant šalygatvio 
pusgyvė.

O užpuolikai su mašina nu
dūmė savo keliu. Jie ir šian
dien dar nesurasti.

kad Dievas geriau 
O tų piktadarysčių

viskas pridengta dievybes žo
džiu. Ne tik bažnyčiose, bet 
jau ir per radiją mes n\eko 
geresnio veik negalime gaišti, 
kaip tik maldas ir maldas 
kiekvieną sekmadienį. Išrodo, 
kad tik melskis, vok ir vėl 
melskis, 
padėtų.
plinta ir plinta vis daugiau! 
Daugiau svietai meldžiasi, 
daugiau ir griešija.

Daugiau maldų, daugiau 
supuvimo senam pasaulyje, o 
padoresnio išauklėjimo žmo
nijos visai nėra.

Pasaulis žmoniškai išsiauk- 
lės tik prie geresnės santvar
kos, kur materialistinis sam
protavimas viešpataus, o ne 
dvasines dogmos. Bet iki tam 
laikui reikia didelio persiauk
lėjimo.

Organizuotai darbuokimės 
toje kryptyje ir švieskimės do
rybėje, skaitydami padoresnę, 
pažangią spaudą.

J. M. Karsonas.

Detroit, Mieli

rodo, 
puolė 
fice,” 
grobė

uz-
Of-

Sausio 24 d., Forge Village 
miestelyje prieš pat 10 valan
dą ryte, keturi ginkluoti plė
šikai įšoko į “Abbot V^orsted 
Co.” raštinę, kur jau buvo pa
gaminta algų išmokėjimui 
$31,000. Banditai pasigriebė 
ir paspruko savo keliais. Nieks 
jų nesulaikė. Nieks ir neban
dė.

Gi išvakarėse to įvykio 
tų pačių darbas), 
“Railway Express
Lynn, Mass, ir ten pasi- 
$11,200. Nieks ir čia 

jų nesulaikė ir niekas neban
dė.

Banditai — jauni žmonės, 
veikia labai atsargiai, skubiai 
ir gerai organizuotai.

Vasario 10 d. dalis tų ban
ditų tapo suimti sulyg vienos 
nežinomos moteries pranešimu 
telefonu Lowellio policijai. Su
lyg nurodymų policija veikė ir 
surado.

Vienas jaunas banditas, 21 
metų amžiaus, sūnus buvusio 
policisto, Warren T. Dewan, 
sulaikytas po $70,000 kauci
jos. Ir kiti jauni veteranai, 
taipgi iš Lowellio artimo prie
miesčio — Tewksbury. v

Negaliu suprasti, kodėl taip 
d,ėdasi tokioje šalyje, kur vis
kas bažnyčių globojaiha, kur

Kas Veikiama Detroite Pami
nėjimui Lietuvių Spaudos

Jubiliejaus
Kadangi tūlas laikas atgal 

nekurje draugai pavedė man 
padaryti pastangas paminėji
mui 400 metų jubiliejaus nuo 
pasirodymo pirmutinės knygos 
lietuvių kalba, žygiai tame 
reikale likosi padaryti.

Galutiną nuosprendį pada
lys organizacijų atstovai ir 
taip visi lietuviai, spaudos my
lėtojai, LLD 52 kp. susirinki
me.

Dabar, kada jau yra gau- 
tos šiokios tokios informacijos, 
pagal kurias galima pradėti 
dirbti, tai belieka paties dar
bo atlikimas. Jau atsikreipta 
iki šiolei ypatiškai į gerai ži-. 
nomus draugus spaudos mylė
tojus, į organizacijas, kad iš-
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rinktų atstovus. Bet gaila, kad 
dėl laiko stokos, negalėjau su
spėti visur laiškus pasiųsti.

Šiuomi atsišaukiama viešai, 
per spaudą, j tuos lietuvius, 
kuriems rūpi lietusių spauda^ 
kurie yra palaikytojai lietuvių 
spaudos ir organizacijų, ku
riems rūpi platinimas apšvie- 
tos, kad vienokiu ar kitokiu 
bų.du galėtų prisidėti prie to 
jubiliejinio paminėjimo, ar tai 
su gerais patarimais arba su 
geru j^arbu. Visi lašeliai sudė
ti į krūvą pripildys indą.

Vasario 23 dieną, 11 vai. 
ryte, Draugijų svetainėj, 4097 
Porter, atsibus pirmutinis vie
šas susirinkimas klausime pa
minėjimo 400 metų lietuvių 
spaudos jubiliejaus. Dalyvaus 
jau išrinkti atstovai iš organi
zacijų, taip lygiai ir visi pavie
niai lietuviai — spaudos mylė
tojai ir palaikytojai.

Bus išduotas raportas, kas 
jau yra atlikta ir ką toliau 
darysime.

Geri pasitarimai atneš daug 
naudos.

J. Danta.

London. — Anglija žada 
įsigabent iš Vokietijos tūk
stančius pabėgėlių kaip dar
bininkų. Tai daugiausia fa
šistiniai bėgliai.

London. — Mirė anglų 
gamtamokslininkas R o b . 
Newstead, 87 metų amžiaus.

PHILADELPHIA, PA

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Philadelphijos Moterų Kliubas

Šeštadienį 8 Kovo-March
SALĖJE 414 GREEN ST., PHILA., PA.

Nepaprastai puikią programą duos ,
SIETYNO CHORAS, iš Newark, N.J.

Direguo jamas Walter Žuko.
Dainuos visas choras ir bus solų, duetų ir 

kvartetų. Taipgi dainuos garsusis Vyrų Qktetas, 
direg. Simelevičiui.

Po Koncerto bus šokiai. Taipgi bus užkandžių 
jr gėrimų. ' .

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 ■

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienąy 
ar naktį/ greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū-

- sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

i 411 Grand St. Brooklyn

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. EVergfeen 2-9141

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
-• '____________________ ■ -■ ■ ............................................................................................................ J 

GREEN STAR BAR & GRILL
' * LIETUVIŠKAS KABARETAS

♦

Kąs nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Gr«en 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. 4-869d

MMMfi
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ST. PETERSBURG, FLA HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

»

Elizabeth, N. J
Kas Link Susirašinėjimo per 

Laiškus

LDS 33 Kuopos Susirinkimas 
Vasario 12 d.

Iš komiteto ir komisijų ra
portų pasirodė, kad mūsų kuo
pa gerai veikia.

Komisija išdavė raportą iš 
Lietuvai Pagalbos Teikimp 
Komit. Pinigais surinkta virš 
2,000 dolerių, taipgi pusėtinai 
daug drapanų. Komisija likvi
duota.

gavimui 
Išrinkta 
m’tingo d

Išrinkta komisija 
riaus ir K. čiurlio 
naujų narių į kuopą, 
komisija surengimui
dėl paminėjimo 400 metų su
kakties lietuviškai knygai. Iš
rinkta delegatai į visus 3 su
važiavimus, kurie atsibus 
Brooklyne, N. Y.

Taipgi raportavo kas link 
rengimo koncerto ir baliaus, 
sykiu su rusais, kuris įvyks va
sario 22, 408 Court St. Bilie
tas 75c. Programos išpildyme 
dalyvaus Sietyno Choras ir 
oktetas iš Newark, N. J. Taip
gi bus rusas M. Baiancv iš 
New Yorko. Tdi yra nepapras
tai gabus komedijantas, kuris 
prijuokina publiką. Taipgi bus 
rusai šokikai, šoks puikiausius 
šokius. Taigi, gerbiami Eliza- 
betho ir iš apylinkės lietuviai, 
malonėkite dalyvauti visi, o 
būsite pilnai patenkinti.

Komiteto Narys.

Matthew A.
BUYAUSKAS

Pasirodžius mano antrašui 
per Laisvę ir Vilnį, gavau apie 
50 laiškų iš šiaurės su viso
kiais pasiteiravimais kas link 
saulėtos “sveikos” Floridos. 
Daugiausia teiravosi apie dar
bus. Visiems parašiau atsaky
mus pagal savo, patyrimą..

Kad čia yra daug kas gero, 
tai tiesa, bet daugiau blogo, 
negu gero, tai faktas. Norint 
sveikatą pataisyti ultra violet 
saulės spinduliais, reikia atsi
vežti pilną krepšį dolerių. Bet 
atvažiavęs be dolerių, susira
dęs kokį nors paškudną darbą, 
už labai mažą algą, brolau, 
tu savo sveikatą nė tiktai
nepataisysi, bet visai pagadin
si ir savo nervus suardysi.

žiemos metu tris mėnesius 
Floridoj gyventi, ypač tiems, 
kurie šalčio bijosi, yra labai 
gerai, žinoma, bagotiem. Ta
čiau vasaros laiku karščiai ne
pakenčiami. Naktį ar dieną, 
pavėsyje ar ant byčių, karšta, 
kaip pekloj. Nėra noro valgy
ti, prakaitas rieda per visą 
griešną kūną visais garais, 
nuo ko krinta svoris ir slenka 
plaukai, žmonės pasidaro išti
žę, susnūdę, be jokios energi
jos. Aš nematau, kokia jau čia 
galėtų būti didelė sveikata.

Kas link darbų, tai čia vy
rauja maž daug AF of Labor 
unija, kuri daugiau rūpinasi 
bosų rekalais. Darbininkai nu
stumti į antrą eilę .Vienas jau
nas vyras iš Eastono, gabus 
auto mašinų mechanikas, 
skundėsi man, kad įstojimas į

uniją kaštuoja $50. Gavęs dar
bą. Bet po poros savaičių tokį 
naują unijistą atleidžia nuo 
darbo taip greitai, kaip tiktai 
kitas naujas unijistas ateina, 
užsimokėjęs $50. Taip jie būk 
esą darą ir kituose didesniuo
se miestuose. T^ai tiktai tokios 
unijos floridiškiams darbda
viams labai patinka. Bet gel
bėk tu, Jackau, šventas, nuo 
tokių unijų, kaip CIO.

Didžiumoje Floridos vargšai 
darbininkai, ypač negrai ir 
baltieji, nejunijiniai, dirba vi
sokius darbus pagal sutartį su 
bosais. Jie gauna maž daug 
nuo 40 iki 75 centų per valan
dą. Jeigu bosas turi progą 
gauti jauną stiprų darbininką 
už pigesnę kainą, tai brangiau 
apmokamą n/avaro nuo darbo 
be jokių, ceremonijų.

Vienas valgyklos indų plo
vėjas, lietuvi\. dirbo 7 dienas 
per savaitę už $20. Po savai
tės laiko buvo atleistas nuo 
darbo. Esą, matytum, kiek 
jaunų negrų ateidavo prie du
rų prašyti darbo. Be abejo, 
kitas pasisiūlydavo dirbti už 
daug žemesnę vergišką kainą. 
Iš to atžvilgio Floridos darbi
ninkai per pusę mažiau uždir
ba, negu šiaurėje. O pragyve
nimo produktai kuone bran
gesni, išskiriant ’ apelsinas. 
Darbus beveik visi gauna per 
agentus, kurie atrokuoja pu
sę algos nuo pirmos savaitės 
už savo patarpininkavimą. Pa
gal mano rokundą ir čia dar
bininkas būna perdaug 
skriaustas. Apart to, tokie 
agentus parūpinti darbai 
garantuoti, nes'po poros
vaičių agentas atveda kitą, 
darbininką į jūsų vietą.

Taipgi čia vyrauja visoki

n ti
pe r 
įle- 
sa-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Egzaminaofam Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

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

MEDUS

231 Bedford Avenue

. Laisves Adm

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

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

REKORDAI
“Visokių Rūšių”
Artificialės Gėlės 

Pasveikinimų Kortelės 
Dabar — Specialiai — Dabar 

“Kol Dar Jų Yra” 
VALETAI

Vertės $5.00, Tik $1.50 
t -

Pas

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

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

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

A

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 
Brooklyn/N. Y.

Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

Fotografas-
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-ft 
rikoniškais. Rei-;f 
kalui esant ir^^; 
padidinu t o k i oi 
dydžię, kokio pa- 
geida^jaina. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

ir pavienių.

Stone Ave.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

K. VENCKUS 
lietuvis piano 

TUNĘRIS
Perbudavoja pianus iš di

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

l i. piano Tuning & 
REPAIRING CO.

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

žalingi raketieriški skymai 
darbininkų sąskaitom Ypač 
tie atvažiavę iš šiaurės pusiau 
ligoniai biedniokai, kurių pil
vai priverčia darbą susirasti, 
daugiausia nukenčia. Jų gyve
nimas aršesnis negu šuniškas.

Mano patarimas buvo duo
tasi visiems. Jeigu turi kiek 
sutaupų, atvažiuok ant mėne
sio laiko, pagyvensi, saulutėj 
pasikaitinsi, pasilsėsi ir viską 
pats savo akimis patirsi, ar čia 
galima būtų įsikurti gyventi,

Per visą Floridos valstiją 
randasi toks brudas, kaip ma
žos, rudos skruzdėliukės. Jos 
užpildo kožną pėdą žemės, 
namuose, virtuvėj ėjos eina, li
pa visur kur. Sėdint lauke ant 
pievos ir skaitant laikraštį, 
pajunti per blauzdas slenka 
tuzinais skruzdėliukių, kurios 
užkrečia odą, sukelia niežėji
mą. Vakarais ir nakties laiku 
mažyčiai uodai siaučia visur; 
kurie ir skaudžiai gilia. Yra ir 
visokio kitokio brudo užtenka
mai. Jūros vandenyje yra pil
na visokiais vardais nuodingų 
parazitų, šliaužiojančių ant 
dugno. Užsistojus koja gali 
būti įgiltas ir užnuodintas be
veik gyvatės nuodais.

Rašant šiuos žodžius, esu 
pasirengęs išvažiuoti į Miamės 
miestą. Mano dabartinis adre
sas bus negeras ant visados.

V. J. Stankus.

Paskutinis Pakvietimas
—— • >

J Naujos Kartos Lietuvių Kon
ferenciją Mass. Valstijoje
Vasario 22 d. 3 valandą po 

pietų įvyksta Naujosios Kartos 
Lietuvių Konferencija, Lincoln 
Hali, 24 Lincoln St.. •Brighton, 
Mass. Konferenciją šaukia 
LDS 1-mas Apskritis savo Įėšo- 
tnis. Konferencijoje gali daly
vauti LDS nariai ir ne nariai, 
bile pažangūs lietuviai ir lie
tuvaitės. Visiems konferenci
jos dalyviams veltui užkan
džiai, kaip 6 vai. ir vėliau šo
kiai prie puikios orkestros.

Apskričio komisijos pirmi
ninkas A. Vasaris išsiuntinėjo 
į kuopas gražius angliškus 
atsišaukimus, p r i m i n damas 
mūsų jaunimo praeities veiki
mą ir parodydamas, kad atei
tis naujajai lietuvių kartai 
daug kiltesnė yra po vėliava 
LDS (Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo). Lai ši konferen
cija būna istoriniai didelė!

Todėl naujoji karta, nepa-r 
tingėkite ir nepraleiskite šios 
progos. Į šokius kviečiama 
abelnai visa visuomenė, įžan
ga 60c su taksais. Pravartu 
skaitlingai dalyvauti, nes nau
jų pažinčių įgysime. Tai bus 
masinė sueiga.

1

»
Čilės valdžia nori ateivių 

iš Italijos.

SANDĖLIS knygų 
IR ŽOLIŲ

_______ /
Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 

spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
veiksi. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais .....................................

Kantičkos, giesmių knyga ....................
Oficierių Klausimai/\Karcivių Juokin

gi Atsakymai; daug juokų ...........
Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios anysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................ '
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus .......................................
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimą 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais. ..................... f..........................
Duktė Marių, graži apysaka ..............
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du 

brolius ...........*............. ....................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę .... |.....................................
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ........................ .
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadz.inkos ir 

kiloki elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok*. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ..........................v
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ...........................••..............
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1............ ;....... ..............
Kabaląs, laimės rodyklė, su Saliąinono 

nosia ................... . ...............................
Karves Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais .....................................
Keliautojai, j Šventą Žemę, Jcruzolimą 
Lengvas Būdas Išiųol^ti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos,'mispčjimai laimių 

rašant .paikutes, "-aiži.........................
Lytiškos Ligos, Apsisaugoti ....
Nebijok Mirti, ncs.j.iir Jos Neišbėgsi, 

knyg. su pavcįįęšj. ........................
Nedoras Žydas, įdūntŪs skaitymai .......
Neužmokamas ŽicdĄs, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ...............................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ...............
Paparčio Žiedas,/kur jį gali atrasti, ir 

viską paskui žilinti ............................
Paturimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško, gyvenimo ir lyties 
* dalykų ........................................ ............
Pralobo Olišauska Nuopelnai pž Nu- 

smaugimą SavtifeMeilužės, su paveik. 
Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 

ir Kokius Žmones Kankina, su pa
sveiksi. įrąnkių kankinimo ..............

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingų „Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi višas’tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .............. .....................

N6ah Ark’as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius,w ar jis yra tikras 

Kristaus pasekėjas .......... ..................
Trys "Užkeiktos Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3[-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ................ ................................
Stebūklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su. 
paveiks............................................................
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kani 
jie tinkami .................................

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz, $1.A

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bilc 
kokio niežulio. "Uncija ....................
Dvi uncijos ...........................................

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas .....................................
Nervų pastiprintojas ..............................
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusuliu bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo .........
Palangos Trajanka, tinkamus šaknys 

užpilti ant degtinės . .... ..................
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapinti 

lovoje .... ....... ..................... .....................
Vidurių valytojas ,.......................................
Nuo visokių' reumatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) .............
Nuo šlapligčs diabetų .........;....... v..
Gipidos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai ................  /.... I
Nuo ližsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ........   I
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, nugina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilimo ............................................
Norintieji įsigyti bilc vieną iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į: 
i

M. BUKAITIS,
884 Dean St., \Spencorport,

Pailių ........................ :............
vandeninės . ir širdies ligų 
nemalonaus kvapo ...... . .....
surūgusio pilvo (heartburn)
veneriškų ligų ....................

$1.75

75c 
$2.50

15c
10c
25c

$2.25

30c

35c
75c

35c 
25c

25c

LDS 1-mos Apskri
ties pirmininkas.

Chester, Pa

esąs pabėgęs iš Lietuvos 
bolševikų, kuomet Lietu- 
įsisteigė Tarybų Socialis- 
Respublika. Bet kunigė- 

nepasiaiškino, iš kokio

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

(42)

REIKIA OPERATORIŲ
Viena Adata Siuvama JMašina, prie

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

MALE apd FEMALE 
, VYRAI ir MOTERYS i

____ i___ _______

----------------------------- ' - .1 
MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

' ' 1 1 ■ ■ 1 1 1 1 1 ■ ...........

------------ - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i r i

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

Gera alga, 5 dienų savaitė, nuolatinis darbas.

i KREIPKITĖS

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

2-ros LUBOS
(46)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

F——■ ' ' " ! .. ....................... r—................ ..............................

6 POLIŠERIAI
Aplamam nuly ginimui 18 svarų špižinių liejinių. 
Turi mokėti patys nusistatyti ratus.

BUFUOTOJAI NESIKREIPKITE
• 5 Dienų; • 40 vai. savaitė

Nuolatinis darbas tinkamiem vyram pas dideli grožinių 
įrengimų išdirbėją Bridgeporte.

Kreipkitės Feb. 17—21, inch, 8 A.M.—5 P.M.

RILLING COMPANY 
235 WILLISTON STREET 

Bridgeport, Conn.

35ę

35c

30c
15c
35c
25c

35c

25c

35c

15c

25c
35c
35c

25c
35c

50c 
25c

2oc
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50
25c

$1.50

$1.00
25c

50c
$1.60

45c

25c

$1.25
$2.25

60c 
85c 
60c 
60c 
60c
60c

75c

60c 
60c 
60c 
85c 
85c 
75c 

$1.25

$1.25 
85c 

. 60c
85c 

. 85c 
$1.25

60c

N. Y.
(utjv.)

rybų Respubliką.
Leiskime Lietuvai užsigydy- 

ti karo žaizdas, nedraskykime 
Lietuvos žmonių nusistatymo. 
Lai Lietuvos darbo žmonės 
tvarkosi, ’ kaip jiems patinka. 
O tie iš Lietuvos pabėgėliai, 
katrie atsikraustė į mūsų šalį, 
pasivažinės po lietuvių koloni
jas, pasirinks šiltų dolerių, 
pabarškęs ir sustos. Bet jie 
naujos Lietuvos nepagimdys, 
lai būna tikri! *

Ten Buvęs.

METALO VERPĖJAI
(25)'

Patyrusių prie 1-mo, 2-ro ir 8-čio šiltų 
Uždara A. F. L. Dirbtuvė 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
$1.75 iki $2.10 į Valandą.

50 Valandų Savaitė.
Rašykite Ar Telefonuokite j

NAGEL METAL SPINNING 
J MFG. CO.
400 East 1st St., 
DAYTON, OHIO

HEMLOCK 2659 ar FULTON 8351.

ir dar 
išvežę.
ir ne

Vokie-

Vasario 9 d. Chesterio pa- 
rapijonai buvo surengę kuni
gui Barevičiui prakalbas Lie
tuvių Kliubo svetainėje. Pirmi
ninkas Povilas, Monkaitis per
statė kun. Barevičių. Kunigė
lis dar atrodę ne senas, dailus 
ir įsiganęs. Tuoj pradėjo kal
bėti. Pirmiausiai pasiaiškino, 
kad 
nuo 
voj 
tin ė 
lis
krašto Lietuvoje kilęs. *Kun. 
Barevičius karo laiku gyvenęs 
Vokietijoj, dabar atvažiavęs į 
Jungtines Valstijas ir važinė
jąs su Amerikos Lietuvių Ta
rybos prakalbomis.

Pirmiausiai pradėjo plūsti 
Rusijos bolševikus, būk jie su
naikinę Lietuvą, tūkstančius 
lietuvių sušaudę ir tūkstančius 
į kalėjimus sukimšę, 
tūkstančius į Sibirą 
Girdi, nebėra*Lietuvos, 
bėra Lietuvos laisvės.

Toliau sako, kuomet
tija paskelbė karą ir pradėjo 
per Lietuvą maršuoti, tada 
Lietuva vėl buvo atgavusi lais
vę ir vėl pradėjusi laisvai kvė
puoti.

Taip pat kunigėliui užkliu
vo už nosies ir Antanas Bim
ba. Jis sako, kad ponas Anta
nas Bimba, sugrįžęs iš Lietu
vos, nesakęs teisybės Ameri
kos lietuviams, čia kunigėlis 
pripasakoja visokių nesąmo
nių, kurioms kartojant neužsi-. 
moka eikvoti dienraščio 'špal- 
tas.

Užsibaigus kunigėlio pasa
koms, tuoj pradėjo rinkti pi
nigus dėl “Lietuvos išlaisvini
mo.” Kunigėlis sakė: Kaip 
greitai didelę sumą pinigų su
kels Amerikos Lietuvių Tary
ba, taip greitai Lietuva at
gaus laisvę. Iš publikos išrin
ko komisiją iš 5. Iždininkas 
vietinės parapijos klebonas 
kun. Paukštys. Sakė, kunigas 
Paukštys paaukavęs vieną šim
tą dolerių. Iš šviso liko surink
ta $225.

Vieną kitą žodį turiu pri
durti apie sutvertą Amerikos 
Lietuvių Tarybos Komisiją. Jie 
lįs ir į Lietuvių Pašalpinį Kliu- 
bą prašyti aukų dėl smetoni- 
ninkų. Tai nėra klausimo. Mū
sų Kliubas yra nusistatęs už 
dabartinę Lietuvą. Kada buvo 
rinkimas aukų dėl Lietuvos 
pagalbos teikimo nuo karo nu- 
kentėjusiems, Vytauto Lietu
vių Pašaipiais Kliubas paau
kavo šimtą dolerių ir išrinko 
komisiją dėl drabužių rinkimo 
dėl Lietuvos žmonių. Turiu 
pasakyti, kad Chesterio dau
guma lietuvių atiduoda simpa
tiją už dabartinę Lietuvos Ta

Žinios iš Lietuvos
PRADĖJO darbą 
KYBARTŲ ELEKTRINE

Vilkaviškis. — Ligi šiol 
Kybartų miestą iš dalies ap
tarnaudavo geležinkelio sto
ties elektrinė. Šiomis dieno
mis montuotojai užbaigė 
miesto elektrines' įrengimo 
darbus. Kybartai gavo pa
pildomą energijos ir šviesos 
kiekį.

VIRŠYTA METINĖ 
GAMYBOS PROGRAMA

Šiauliai. — Mėnesio planą 
atlikti per 20 dienų — to
kie yra “Verpsto” trikotažo 
ir galanterijos fabriko, ko
lektyvo pasiekimai lapkri
čio mėnesį. Įmonė jau įvyk
dė ir viršijo metinę gamy
bos programą. Artėjančios 
Stalino Konstitucijos dienos 
proga verpstiečiai įsiparei
gojo pagaminti viršum me
tinio plano 3,000 vienetų tri
kotažo dirbinių.

London. — palčiai tebe
laiko suspaudę vakarinę 
Europą.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDĮA) Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks 25 d. vasario, 7:30 v. v., 
135 Hungerford' St. Draugės, visos 
susirinkime laiku, turime daug rei
kalų aptarti. — V. K., sekr. (42-43)

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)

(43)

(45)
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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 I 

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

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

(47)

PROSYTOJA1 (RANKINIAI)
Patyrė prie Vyriškų Koatų 

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

18 W. 18th St., N. Y., 11-tos lubos
z (44)
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DRA1Ų MALIAVOTOJAI X
* Patyrę — Nuolat. "

1 ■ ■

Gera Alga
Viršlaikiai

SUPER ELECTRIC 
PRODUCTS CORP.

Paterson St, ir Summit Ave 
.Jersey City, N. J. , (44)
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Slaugė Gavo Didžiumą Jai Palikto Turto

pa za-
na i ir JO savaitei.

tai

LITUANICA SQUARE
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ŠTAMPŲ PARODA

SUSIRINKIMAI buvo į fe-
7 ikurio’’

Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

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

Pavidis Radio Orchestra
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gegužės 
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mokantieji 
mokantieji
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. Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI . .

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

Flatbush ne už'ilgo gausiąs 
4,200 telefonų, šaukiamasis 
bus ULster 6. Pradės veikti 
apie balandžio 1-mą.

\ k- >

& #MA

ir Alus
D
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Pabėgėliams Aukų Rinkėjas 
Pabėgo su Pinigais

■ -- —6-tas puslapis 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtad., Vasario 20, 1947

Moterys Rinks Delega- 
. les ir Ruošis Laisvės 

©Bazarui
™---------Moterų Apšvietos Kliubas 

pavo susirinkime šio ketvirtą
jį ' dienio vakarą, vasario 20-tą, 

• Svarstys suvažiavimų reikalus. 
Veikiausia, kad šiame susirin
kime rinksis ir delegates į vi
sus tris suvažiavimus — demo
kratinių moterų, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos ir bendrąjį 
Demokratinių Lietuvių.

Visi trys svarbūs. Moterų ir 
LLD suvažiavimų nebuvo jau 

> nuo karo pradžios. O demo
kratinių lietuvių suvažiavimai 

' / prasidėjo karo laiku, šis bus 
trečias.

Moterys, be abejo, visuose 
dalyvaus: į visus rinks delega- 

’ tęs, taipgi rūpinsis svečių de
legatų vaišėmis ir kitkuo.

Taip pat reikia ruoštis Lais
vės bazarui, kuris įvyks jau 

' tik už poros savaičių, 7, 3 ir 
f 9 kovo. Mūsų kliubas visuo

met veikliai dalyvaudavo ba
varuose. Reikia tikėtis, kad 

h dalyvaus ir šiemet. Būtų ge
rai, kad draugės, ateidamos į 
šį susirinkimą, jau atneštų ba
zarui dovanėliu ir bent 
du .

Visos LLD skyriaus 
šiame susirinkime gaus
knygą Prisikėlusi Lietuva. Ją 
parašė Antanas Bimba po su
grįžimo iš Lietuvos. Taipgi vi
sos narės prašomos pasimo- 

• keti duokles už šiuos metus, 
kad mūsų kuopa galėtų Įeiti 
į ^garbės kuopų sąrašą.

S Narė.

Pasiūlė Nekelti Rock
away Rezorto Rendu

KO TIKIMASI IŠ KETURIŲ DIDŽIŲJŲ Suknia™ Didysis 
LIETUVOS KLAUSIMU? KUR LINK' “alas.22 ras Rinks

Artėjant keturių didžiųjų 
talkininkų konferencijai, kuri 
įvyks Maskvoje, vijoki speku
liantai leidžia visokiausius 
burbulus ir apie Lietuvą. Yra 
tokių, kurie šienaujasi iš dar
bo žmonelių sunkiai uždirbtus 
dolerius, būk jais atpirkti Lie
tuvą.

Koks iš tikro yra Lietuvos 
likimas? Ar tikimasi kokių pa
kaitų Lietuvos klausimu iš ke
turių didžiųjų? Jeigu taip, tai 
kokių? Kokios pakaitos Lie
tuvai būtų pageidautinos? Ar 
galima bus tarybininkų čia 
renkamomis aukomis atpirkti

Lietuvos klausimas bus tik
tai vienu iš daugelio, kurie 
bus aiškinami, į kuritfos bus 
atsakyta Lietuvių K. Kliubo 
rengiamose prakalbose šio 
penktadienio vakarą, vasario 
21-ma, Ukrainian National 
Home, 218 Grand St., Brook- 
lyne.

Kalbėtojais gauta:
Rojus Mizara ir
Councilman Peter V. Cac

chione 4.

Pirmu kartu pavyko gauti 
lietuvių masiniam mitingu i- 
prakalboms vyriausi Brookly- 
no piliečių atstovą New Yor
ko miesto taryboje, Cacchione. 
Tai jis pirmasis gavo reikia
mą skaičių piliečių balsų pra
eituose tarybos plikimuose. O 
jis, kaipo kovingas kaunsilma- 
nas, žino visą New Yorko 
miesto ir valstijos įstatymų lei
dyklų ii- valdžios pulsą.

Taigi, šiame mitinge gausi
me labai vertingų informacijų.

Priedams, girdėsime Vytu
rėlio grupę grojant mums taip 
mylimas melodijas ir matysi
me įspūdingą, Elektrininkų 
Unijos produkcijos 
Deadline for Action.

Pradžia 7 :<>(). įžanga nemo
kama.

Laisvės skaitytojus prašome 
kviesti visus kitus lietuvius. Šį 
kartą pas mus naudingai va
karą praleistų ir nekalbą lie
tuviškai, nes Cacchione kalba, 
muzika ir filmą bus supranta- 
mosi ir kitakalbiams.

Rengėjai.

Tarybininky Šurum-Burum Atpirkimui Lietuvos 
'Prasidėjo Melu, Baigėsi Vagyste

Majoras Pasišaukė 
Unijistus Tartis

Gal Dastatvs Jamaica 
Mokyklai Priedą

Būdavo Gaspadiniy 
Darbu

1LGWU lokalai šiomis die
nomis pertenka savo viršinin
kus ir biznio agentus.

Didžiausiojo lokalo, 22-ro, 
perrinkimai vedėjo (mana
ger), kitų viršininkų ir biznio 
agentų įvyks ši ketvirtadienį, 
vasario 20-tą.

Eilinių narių sleitui, kuris 
kovoja už demokratiją" unijos 
viduje ir stoja už rėmimą pro
gresyvių judėjimų, vadovauja 
Isidore Weissberg, eilinių na
rių kandidatas į manadžerius.

Eilinių narių sleite r, taipgi 
yra išstatyti 18 narių i pildo
mąją tarybą (Executive,Board 
Members) ■ 14 narių į biznio 
agentus ir 19 narių Į konven
cijos delegatus.

Buvęs tarybirtinkų traicės— 
klerikalų, socialistų ir dalies 
tautininkų — sušauktas masi
nis mitingas, • įvykęs vasario 
16-tą, Webster Hall, New 
Yorke, baigėsi pritinkamai vi
sai atmosferai. Po visos pro
gramos, po surinkimų aukų, 
vienas iš tam mitingui vadova
vusių ponų užsiveda panelę 
aukų rinkėją ant estrados ir 
užreiškia maždaug taip:

—Ponai ir ponios, kas pa
žįstate tą poną, kuris su šia 
panele rinko pinigus-aukas, 
praneškite man. Panele sako, 
kad tas dėdė buvo su rudu siū
tu (marškinių neminėjo, bet 
turėjo būti taip pat rudi. — 
M. B.). Panelė sako, kad pa
baigus aukas rinkti tąs dėde 
liepė panelei jo palaukti,,o 
pats išėjo su pinigais ir nesu
grįžo.'. .

Užbaigta visai atitinkamai

mitingui, kuris buvo šauktas 
tikslu niekinti Tarybų Lietu
vą ir visą Tarybų Sąjungą, 
joms kenkti.

Mitingas buvo šaukiamas 
remiantis melu, apgaule. Bu
vo garsinama, būk kalbėsiąs 
miesto majoras O’Dwyer. Bet 
nekalbėjo majoras, neigi jo 
atstovas. Jie patys gerai žino
jo, kad majoras nekalbės. Juk 
jie žino, kad New Yorko mies
to majoras nėra tas žmogus, 
kuris kalbėtų su Hitlerio pen- 
sijonieriu Grinium nuo vienų 
pagrindų. Bet garsino kalbė
siant, kad tuomi įsvarbinti mi
tingą, gauti daugiau publikos. 
Tas jiems dalinai ir pavyko, 
ypatingai tarp jaunesniųjų, 
kuriems nesvarbu buvo Gri
nius, bet svarbu majoras.

Apie to viso mitingo eigą 
daugiau matysite Laisvės se
kamose laidose.

' Valstijos seimelio narys 
Max M. Turshen, darbiečių- 
demokratų, pasiūlė šią vasarą 
neleisti kelti Rockaway rendas 
rezorto nameliuose. ' 
sako, kad prie dabartinės sto-!skaitykla, 
kos patalpų tuose nameliuo- ] 
se gyvenančiųjų didžiuma ne- i 
tektų buto, nes neišgalėtų mo
kėti, o kitur išeiti irgi nega
li, nėra kur eiti.

Tuomi labai neapsitenkinęs 
. vietinis vaizbos butas (Cham

ber of Commerce). Jie sako, 
kad yra užtenkamai išgalin-1 
čių ir norinčių mokėti aukš
tesnes rendas, bile tiktai gau
ti pajūryje vietą vasarai.

Be abejo, jie tame turi tie
sos — yra išgalinčių turėti 
dvejus namus ir vienus laiky
ti tuščius vasarą, kitus žiemą, 

f Ne jais darbietis ir rūpinasi.
- Vyriausia jis siūlo neleisti kel- 

F'z^-ti rendas tam, kad vargais 
negalais pajėgiąs pasirenduo- 

vieną kampelį gyventojas 
liktų visai be namų.

Jamaica gyventojai galų 
gale tikisi gauti naują priedą 
prie 131-mos mokyklos, pa
statytos 1926 metais. Priedas 
buvęs planuotas jau pirm mo
kyklos statymo, bet vis negavo 
tam paskyrų. Tikisi jas gauti 
dabar. Lėšuotų $275,000.

Mokykloje dabar susirenka 
16 klasjų vienuolikoje kamba
rių. Priede talpintus! stalava- 

y S^S ’r virtuvė, žaidimų ir susi-
Turshen i rinkimų kambariai, auditorija,

ILGWU Lokahiose Nesi 
laikoma Taisyklių, 
Sako Eiliniai -

New Yorke susirinko iš vi
sos šalies arbatos ragavimo 
ekspertai. Jie posėdžiausią 4 
dienas ir kiekvienas paragau
siąs 150 skirtingų arbatų. Pub
likai duodamos arbatos m i era 
nustatyta 8 uncijų (pusės sva
ro) puodukas. Po tokį ir 
jiems "paduoda. Bet kad pa
tys nepavirstų Į arbatos kubi
lus, jie tik įsiurbia burnon ar
batos šaukštuką iš pilno puo
duko, kad pajustų skonį, o 
paskui išspjauja.

Seniau sakydavo, 
gaspadinės žino ką 
arbatą.

Newyorkietis Lorenzo Cruz, 
) m., nuteistas už pardavimą 

unicijos jaunamečiams.

Warner Bros. Nauja šauni Filmą!
Dane Clark ♦ Martha Vickers 

’ Sidney Greenstreet * Alan Hale
“THAT WAY WITH WOMEN” to

♦ Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj *
Claude Thornhill ir jo Orkestras

Extra asmeniniai
Martha Vickers ir Alan Halet

STRAND Broadway Ir 47 St.

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai
Tinkamai Jums Patarnaus

TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, ' 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių

raidžios taksų ir veda biznių 
ygas.
Pas jį galite kreiptis penk- 
ieniais nuo 7 vai. vakarais. 

Šeštadieniais ir Sckmadic 
is Ištisą Dieną.

Brooklyn o paštas minės šim
to metų sukaktį nuo išleidimo 
pirmos paklijuotos pašto stam- 
pos. Ta proga išstatys štampų 
rinkinį tarptautinėj

I čio štampų parodoj, 
17 iki 25-tos, Grand 
Palace, New Yorke.

New Yorko West Side 
Nori Palaikymo 

V

Rendų Kontrolės
New Yorko West Side, kur 

veik visi gyventojai, kaip ir 
didžiumoje miesto dalių žmo
nes, gyvena randuojamuose na
muose, apklausinėta gyvento
jai, ar jje norėtų rendų kon
troles palaikymo ir toliau. As
tuonios dešimt nuošimčiu, *> « *yra, 80 iš kiekvieno šimto, pa
sisakė už rendų kontrolę. Ir 
rūpestingai įtikinėjo apklau- 
sinėtojus, kad jiems sudarytų 
didelių sunkumų leidimas pa
naikinti rendų kontrolę ar 
bent kiek pakėlimas rendų.

Apklausinėjipią p r a v e d ė 
Young Progressive ^Citizens 
of America.

Patyrimui nusistatymo buvo 
paimta plotas tarp 60th iki 
UOth St. Is apklaustų virš 500 
žmonių buvo ir ne biedniokų, 
gana pasiturinčių žmonių. Ta
čiau ir iš turtingesniųjų dau
gelis sutiko, kad kontrolė yra 
visuomenės gerovei.

Tiktai vienas nuošimtis sto
jo už tai, kad visokia kontro
lė būtų panaikinta visiškai. Ki
ti 19 nuošimčių sakė, kad rei
kėtų leisti kelti rendas, jeigu 
daroma namuose pataisos-pa- 
gerinimai.

Apklaustieji, bendrai paė
mus, buvę iš mokančių viduti
nei ir aukštesnes už vidutines 
rendas: 163 paimta iš mokan
čių po $100 ir daugiau ren- 
dos mėnesiui; 187 
$55 iki $99; 166 
$5(j ir mažiau.

Toks atsinešimas
deralę renclų kontrolę. Ir pa
našus nuošimtis reikalavo pa
taisyti valstijini įstatymą taipt 
kad rendoms lubos būtų griež
tos ir pasiliktų pastoviai. 
------------------------- ------- ----- r

Mūsų skaitytojai raginam1 
remti tuos biznierius, kuri* 
skelbiasi dienrastvi® Laisvėj*

Prieš tūlą laiką Laisvėje 
buvo pripiinta, kad newyor
kietis Alfred E. Norris, miręs 
praeitą lapkritį, savo testa
mente buvo palikęs jį slaugiu
siai Wilmai Deppe, slaugei, 
$17,000, “už gerą priežiūrą.”

Senukas buvo turtingas, tad 
greta palikimo slaugei, dar di
desni turtai buvo palikti šei
mai. Tačiau šeima vis vien už
protestavo prieš išmokėjimą 
slaugei jos dalies ,Jr bandė 
teisme aiškinti, būk, Norris ne
beturėjęs pilno proto.

Slaugė nenusileido. Ji sakė, 
jeigu jūs nesigėdite tampyti 
tėvo vardą po teismą, nepasi-.

tenkinate jo valia, jo 
jums didžiu turtu, tai 
siu man paliktąjį. Ji 
šaukti liudytojus įrodyti, kad i 
jis tebebuvo pilname suprati
me to, ką jis daro. Tad šeima, 
galų gale, pasiūlė jai išmokė
ti $12,500 be teismo nuospren
džio ir slaugė sutikusi tą su
mą priimti. <

Majoras O’Dwyer praeitą 
pirmadienį pašaukė streikuo
jančius AFL unijistus, gyvena
mų namų projektų statybos 
.darbiniAkus — jų, vadovybę-— 
atvykti pas jį pasitarti. Posė
dis buvo šauktas vasario 18- 
tos priešpietį. Pasitarimo pa
sekmės dar nebuvo žinomos.

] streiką pirmiausia išėjo 
tūkstantis statybos mechanikų. 
Su jų išėjimu susistabdo .dar
bas 45,000 su jais ir po jais 
dirbančių kitų. Jeigu streikas 
pasitęstų, už dienos kitos su--* 
stotų dirbę apie 200,000 dau- 
bininkų. Ir ilgam sustotų sta
tyba namų, kuriuose tikisi ras
ti butus 16,375 šeimų — vidu
tinio ištekliaus ir biskį aukš
tesnio už vidutinį.

Paliestais yra East Side, 
Stuyv.esant Town ir Peter Coo
per Village projektai.

Unija dėjo pastangas susi- 
Į tarti, vedė derybas nuo sausio 
7-tos.

Vyriausia ginčijamu klausi- 
paliktu !mu yra va]alldos — jie jau 
avs i turėjo 7 valandų darbo dieną, 
žadėjo i Bosai nori padaryti iki 8 die-

Susidūrus dviem mašinoms 
prie 90th St. ir 2nd Ave., New 
Yorke, viena pasisuko skersai 
šaligatvi ir Įvažiavo tiesiai Į 
vaistine.

VYRIŠKI TOPKOUT AI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po: 

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

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

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

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

Peter
KAPISK
BAR & GRILL

Degtines, Vyn&

BEER & A

Moteriškų drabužių siuvimo 
industrijos eiliniai nariai skun
džiasi, kad viršenybė nesilai
kanti demokratinių nuostatų 
lokalų valdybų perrinkimuo
se.

Tokie skundai pateikti prieš 
lokalų 48-to ir 22-ro viršeny
bę. 1

Nariai 48-jo lokalo,
balsavimai turėjo įvykti 19-tą, 
skundėsi, kad lokalas buvo 
atspausdinęs 500 pavyzdinių 
balotų, bet eilinių narių sleito 
kandidatai nei rėmėjai nebuvę 
gavę nei vieno baloto.

Silvestro Ozzi, lokalo eili
nių kandidatas į lokalo vedė
jus, sakė, kad eiliniams nelei
džiama turėti nei balsų saugo
tojų. Manhattan Center, kur 
pravedama balsavimai, tikė
josi 15 iki 20 balsavimo bū
delių, o viršenybė eiliniams 
leido turėti tiktai 1 balsų sau
gotoją.

New ' Yorko 5th Avenues 
prekybininkai sako, kad mies
to centre reikią statyti 6 iki 
8 augščių stotis automobi
liams pastatyti. Esą, tokia sto
tis, kaipo pagerinimas miesto, 
esanti tiek svarbi, “kiek mo
kyklos ar sveikatos centrai.’*

...............v

Wasyl Tyznikj 61 m. 
žiaus, mirė vasario 18 d. 
muose, 267 Oakland 
Brooklyn, N. Y. .Kūnas
šarvotas namuose. Laidotuvės 
įvyks vasario 21 d., Kalvari
jos kapinėse. Laidotuvių. • pa
reigomis rūpinasi graborius J. 
Garšva, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne.

MOTERŲ ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo labai 

svarbus susirinkimas įvyks šio ket- 
virtadieno vakarą, 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)

■ TONY’S
\ UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

Peter Kapiskas

BROOKLYN

Tel. EVergreen 4-

BULOVĄ
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

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

įvairių gėrimų.

i Bazaras Bus Laikomas

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

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

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

650 5th Avė., kamp. 19th St. 
t BROOKLYN, N. Y. 

Te), SOuth 8-5589.

PATRICIA 
17 . - <2475

UATUCS

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




