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Lietuvos vyriausybė gražiai 
pagerbė žymųjį dailininką An-> 
taną Žmuidzinavičių. Vilniaus 
spauda praneša valdžios nuta
rimą :

“Už įžymius nuopelnus ta
pybos meno ugdymo srityje ir 
didžios meno vertės kūrinių 
sukūrimą, ryšium šu 70 me
tų amžiaus ir 45 metų kūrybi
nio darbo sukaktuvėmis, su
teikti dailininkui Žmuidzinavi
čiui Antanui, Jono sūnui, Lie
tuvos Tarybų Socialistinės Res
publikos nusipelniusio meno 
veikėjo vardą.”

Dailininkas Žmuidzinavičius 
nesusidėjo su fašistais, iš Lie
tuvos nebėgo su hitlerininkais. 
Jis yra ištikimas ir darbštus 
lietuvių tautos sūnus. Gerbia ji 
visa tauta, gerbia ji darbo 
žmonių vyriausybė.

Pastebėjau, kad LLD 10 
kuopa (Philadelphijos) teiš- 
rinko vieną delegatą į suvažia
vimą. O kuopa didelė ir veik
li. Ji randasi šalia Brooklyno, 
kur suvažiavimas įvyks.

Labai prašau 10 kuopos vei
kėjus ir narius iš naujo tą da
lyką apsvarstyti. Prastas pa
vyzdys kitoms kuopoms. Žino
me, kad tolimos kuopos nega
lės atsiųsti skaitlingų delega
cijų. Bet artimoms kuopoms 
nėra jokio pasiteisinimo.

Sakiau, 10-ta kuopa yra ge
ra, veikli kuopa. Jos sekretorė 
draugė Šmitienė rašo:

U1O kuopa jau turi 63 na
rius, pasimokėjusius duokles 
už 1947 metus ir jau gauta Še
ši nauji nariai. Draugai ge
rai darbuojasi gavime naujų 
narių. Tikiu, kad iki LLD su
važiavimo bus visi nariai pa- 
simokėję už 1947 metus.”

Tai gerai, tai džiugu. Todėl 
į suvažiavimą lauksime skait
lingos delegacijos.

Ar žinote, kad Jungtinėse 
Valstijose yra apie 6 milijo
nai farmų ? Bet tik 650,000 
arba 10 nuoš. farmų pagami
na daugiau kaip pusę visų že
mės ūkio produktų. Kitos far- 
mos yra smulkios, biednos. 
Tie didieji ūkiai kontroliuoja 
rinką ir kainas.

Fašistams sunku pamiršti 
Tarybų Lietuvos žemės refor
mą. Naujienose vienas pabėgė
lis rašo ir verkia, kaip buvę 
baisu 1940 metais. Girdi:

“Daugiau kaip 30 hektarų 
žemės negalėjo niekas turėti. 
Kas turėjo daugiau, iš to buvo 
atimta ir atiduota kitam, kas 
jos neturi. Krautuvės ir dides
ni namai buvo atimti iš savi
ninkų ir buvo laikoma val
džios žinioje. Taip pat didesni 
ūkiai. . . Gyvenimas buvo bai
sus“ ir nepakenčiamas.” (N., 
vas. 12 d.).

Buvo baisu, tiesa, bet ne 
bežemiams ir ne darbo žmo
nėms.

Tarybininkai gyrėsi ir blofi- 
no, kad jų New Yorko susirin
kime vasario 16 dieną kalbės 
pats miesto majoras O’Dwy
er.

Bet majoras nekalbėjo. Ta
rybininkai publiką apgavo.

Kodėl ponas O’Dwyer ne
kalbėjo?

Majoras buvo apsiėmęs kal
bėti, matyt, neištyręs, kas mi
tingą rengia, koks jo tikslas 
ir kas jame kalbės. Kaip tik 
sužinojo, atsisakė dalyvauti.

Ponas O’Dwyer 
kalbėti su Hitlerio 
ku dr. Grinium.

atsisakė 
pensinin-

Bute drą-Kongreso Atstovų 
šiai kalbėjo ir balsavo prieš 
kryžiavojimą austro komunis
to Eisler tiktai vienas Mare-
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N. Y. VALSTIJOS TEISMAS 
ATMĖTE RENDAUNINKŲ 
SKUNDA PRIEŠ DEWEY

Streikavusieji Demokratai Seimelio Nariai Reikalausią, kad 
Teismas Panaikintą Gubernatoriaus Dewey Biudžetą

tai ir darbiečiai seimelio 
nariai galį kreiptis į teismą, 
kad atmestų gubernato
riaus Dewey’o $671,000,000 
lėšų sąmatą (biudžetą). Tą 
sąmatą užgyrė vieni repub- 
likonai seimelio nariai peY 5 
minutes, kuomet demokratų 
atstovai nedalyvavo. Demo
kratai tyliu sėdėjimu strei
kavo, protestuodami, kad 
republikonai su policijos 

seimelį. Valstijos konstitu- i ginklais uždarė duris ren- 
cija sako:

“Seimelio durys visuomet 
turi būti atdaros, apart to
kių atsitikimų, kur visuo
menės gerovė reikalauja 
slaptybes.”

Skundą teismui įteikė 
Ewart Guinier, CIO Valdi
nių Darbininkų Unijos sek
retorius^ - iždininkas New 
Yorko valstijoj.

Pranešama, jog demokra-

Albany, N. Y. — Aukš
čiausio valstijinio teismo 
teisėjas Harry Schirick at
metė skundą, kad republi- 
konas gubernatorius Dewey 
ir jo sėbrai seimelyje per
žengė New Yorko valstijos 
konstituciją, kuomet jie ap
statė seimelio rūmus gink
luotais valstijiniais polici
ninkais ir taip užkirto kelią 
rendauninkų delegatams į

dauninkų pasiuntiniams.
Republikonų vadai seime

lyje skelbė, kad tuo tarpu 
nieko neįleis vidun, apart 
laikraščių reporterių. Bet 
jie įsileido agentus banki
ninkų, nekilnojamojo turto 
savininkų, alkoholio kompa
nijų ir kitų. Tie agentai ra
gino seimelį užgirti jų kom
panijų pasiūlymus, kuomet 
valstijiniai policininkai vijo 
šalin rendauninkų atstovus.

Kulkosvaidžiai Nukirto Andai-Amerikonai
\z laŽmogžudį Pamišėlį

Chicago. — Policija, pa- 
galiaus, užklupo ir ugnim iš 
kulkosvaidžių nušovė pami
šėlį žmogžudį Elmerį H. 
Pierce, iš Milwaukee. Jis 
viešai girdavosi žmogžudys
tėmis.

Rolandų Karo Laivai 
Užblokavo Indonezus

Batavia, Java. — Holan- 
dijos karo laivai užblokavo 
indonezų respublikos uos
tus. Per blokadą negali a- 
merikonų laivas Behrbann 
įplaukt i respublikiečių uos
tus ir iškraut atgabentus 
reikmenis. Holandai sten
giasi badu priverst indone
zus užleist jiem turtingiau
sias žibalu, guma ir eina 
vietas.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ LAIS
VĖ NEIŠEIS, nes tai na- 
cionalė švente — Jurgio 
Washingtono gimtadienis.

Peiping. — Chinų komu
nistai nušauna gana daug 
tautininkų lėktuvų.

Savinasi Žibalo 
Įmones Austrijo j

London. — Sovietų atsto
vas Keturių. Didžiųjų užsie
ninių ministrų pavaduotojų 
konferencijoj sako, imt į 
karinius atlyginimus Cis- 
terdorfef žibalo versmes Au
strijoj. Tūlos žibalo versmės 
pirmiau priklausė ameriko
nam ir anglam, bet naciai 
1938 m. perėmė jas į savo 
nuosavybę. Amerikos ir 
Anglijos delegatai reikalau
ja neliest žibalinių įmonių 
Austrijoj, nes jos, girdi, ir 
dabar tebėra anglų-ameri- 
konų nuosavybe. Bet esą 
parodymų, kad kai kurias 
žibalo versmes ten ameriko
nai ir anglai nupirko iš na
cių tik po Vokietijos sumu
šimo. I

Sulaikytas Chinijos 
Šmugelninky Laivas

Tokio. — Tapo sulaikytas 
Chinijos valdžios laivas, 
kuris gabeno narkotiškus 
svaigalus, cukrų ir ginklus 
į Japoniją; areštuoti visi 47 
laivo įgulos nariai.

Ginčas Tarp Amerikos ir Sovietų 
Dėl Vokiečių Turtų Austrijoj

London. — Amerikos ge
nerolas Mark Clark, kalbė
damas keturių didžiųjų tal
kininkų užsieninių ministrų 
pavaduotojų konferencijoje, 
sakė, jog galima būtų imti 
į karinius atlyginimus tik 
tokias Vokietijos piliečių

antonio.
Kiti kongresmanai pasidavė 

isterijai, išsigando. Reikia tvir
to proto ir didelės drąsos to
kiame atsitikime pūsti prieš 
audrą.

nuosavybes Austrijoj, ku
rias vokiečiai turėjo 1938 
rų. kovo mėnesį arba iki 
1945 m. rugpjūčio 2 d. So
vietų atstovas Feodoras Gu
sevas pareiškė, jog talkinin
kai turi teisę skirti į kari-' 
nius atlyginimus visus Vo
kietijos piliečių turtus Aus
trijoj, įgytus pirm 1938 m. 
ir iki pat vokiečių išvijimo, 
apart tokių nuosavybių, ku
rias vokiečiai prievarta iš* 
plėšė iš Austrijos piliečių.

Anglijos Kuriniai Laivai Lauže 
Albanijos Nepriklausomybę, Sako 
Albanų Atstovas Jungt. Tautom

Lake Success, N. Y?—Al- gintų už tų minų padarytus 
banų atstovas Hysni Kapo nuostolius, 
griežtai atmetė kaltinimus 
iš anglų pusės, kad Albani
ja prikaišiojus minų į jūrų 
rankovę tarp Korfu salos ir 
Albanijos krantų. Minos ten 
apardė du karinius Angli
jos laivus ir užmušė 44 ang
lų jūreivius.,Tai buvę ne al- 
banit, o keno kito minos.

Savo skunde Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai 
Anglija reikalauja, kad Al
banija atsiprašytų ir atly-

d. įteikė Saugumo Tarybai 
skundą, kad Anglijos karo 
laivai toje vietoje slankiojo 
Albanijos pakrantėmis ir 
laužė jos nepriklausomybės 
teisę. Kodėl Saugumo Tary
ba iki šiol nekreipė dėmesio 
i Albanijos skundą, bet 
svarsto Anglijos daromus į- 
tarimus, kurie įteikti Sau
gumo Tarybai tik šiemet 
sausio 16 d.? — statė klau
simą Albanijos delegatas.

CHINU TAUTININKAI i “SABOTAŽAS” TARP 
GAUDO KAIRIUOSIUS ! CHINIJOS LAKŪNU 
STUDENTUS

Peiping, Chinija. — Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
valdžia prilipdė prie Uni
versitetų sienų įspėjimus, 
kad policija areštuos visus 
tuos studentus, kurie laiko
si kairiųjų pažiūriu. Dau
giau kaip 1,000 tautininkų 
žandaru ir kareiviu, važinė- 
darni trokais ir automobi
liais, naktį darė kratas, gir
di, ieškodami chinų komuni
stų kareivių, persirengusių 
civiliais drabužiais.

Trumano Medalis Arabijos 
Karaliui “už Nuopelnus”

K

Washington. — Prezid. 
Trumanas įteikė Nuopelnų 
Legiono medalius atsilan
kiusiam Saudi Arabijos ka
raliui Ibnui Al Sandui ir jo 
sosto įpėdiniui Amirui Saud 
Ibnui, sako, “už patarnavi
mus talkininkam kare prieš 
fašistu Ašį.”

(Saudi Arabijos karalius 
neseniai davė leidimus Ame
rikos žibalo kompanijoms 
išnaudoti daugumą žibalo 
versmių tame krašte. Tatai 
nepatiko anglam.)

Buvęs Vokiečiu Oficierius 
Liudija prieš Kesselringą

Venecija, Italija,.— Buvęs 
nacių SS bataliono vadas 
liudijo, kad feldmaršalas 
Kesselring įsakė sušaudyti 
335 italus. Kesselringas “bu
vo nacių komandierius Itali
joj. Anglai teisia jį kaip ka
rinį kriminūlistą.

SVARSTO, KAIP UŽDARYT 
ŽYDUS VOKIETIJOJE

London. — Anglija, Jung. 
Valstijos ir Franci j a svars
to būdus, kaip galima būtų 
pastoti kelią benamių žydų 
bėgimui iš Vokietijos į Pa
lestiną. Siūloma geriau sau
goti Vokietijos sienas ir 
griežčiau tikrinti žydų po
pierius.

Sudegė Motina su 4 Vaikais 
Garaže ? Name

Chicago. — Sudegė Lula 
Nona Hoover’ienė su ketu
riais vaikais per gaisrą gą* 
raže, kuris buvo pertaisytas 
į gyvenamąjį namuką.

PRIEŠ VALDŽIA
Chi-Peiping, Chinija. — 

ang Kai-sheko tautininkų 
lakūnai nepasitenkinę savo 
viršininkais, sukčiais gene
rolais ir politikieriais, kaip 
rašo New Yorko Times 
korespondentas. L a kūnai 
piktinasi, kad Chiang Kai- 
sheko valdžia nestabdo pi
lietinio karo prieš komunis
tus. Lakūnai paskleidė lape
lius* tarp tautininkų oro jė
gų, raginančius tik “lėtai 
veikt” prieš komunistus.

Amerika Siūlo Nekliudyt 
Japoną Audimu Pramonės

, Tokio. — Cliffordas S. 
Strike, amerikonų komisijos 
pirmininkas dėlei karinių 
atlyginimų iš Japonijos, 
siūlė talkininkams, kad pa
liktų japonams visą audimų 
pramonę ir tiek kitų fabri
kų, kiek reikia Japonijos ū- 
kiui.

(Australijos valdininkai 
sako, Amerika sauvališkai 
elgiasi su atlyginimais. Au
stralija nori gauti fabriki
nių įrengimų iš Japonijos.)

Prancūzai Užėmę Jau Visą 
Viet Namo Sostine Hanoi

mandieriai praneša, kad jie 
nušlavė jau visus Viet Na
mo respublikos kovūnus, 
kurie iki šiol gynė dalį Ha
noi miesto, vietnamiečių 
sostinės. Taigi francūzai 
užkariavę jau visą Hanoi.

STREIKUOJA HAWTHORNE, 
N. J., MOKYTOJAI

JAU KELIOS VALSTUlO' 
IŠLEIDO ĮSTATUS PRIE 

UNIJŲ PRIPAŽINIMU
CIO Pirmininkas Murray Ragina Kongresą Atmest Bilius 

Prieš Unijas, o Suvaldyt Pelnagrobiųs Monopolistus
Nashville, Tenn. — Ten

nessee valst. seimelis 64 
balsais prieš 25 užgyrė su
manymą uždraust pripažint 
unijų teises darbavietėse. 
Valstijos senatas 26 balsais 
prieš 7 priėmė tą sumany
mą. Kai gubernatorius pasi
rašys jį, tai šis bilius taps 
Įstatymu su tokiais pos
mais:

Uždrausta atmest darbi
ninką todėl, kad jis nėra u- 

I nijos narys. Lygiomis teisė- 
! mis turi būti priimami ne- 
unijistai, kaip ir unijistai. 
Už šio įstatymo sulaužymą 
kaltininkai bus baudžiami i- 
ki 11 mėnesiu ir 29 dienu 
kalėjimo ir $500 piniginės 
baudos.

Hawthorne, N. J. — Su
streikavo visų keturių čio- 
naitinių. mokyklų mokytojos 
ir mokytojai, reikalaudami 
pridėt daugiau algos. Mies
telio valdyba buvo nutarus 
pakelt daugumai mokytojų 
algą $300 per metus, o ki
tiems mažiau.

Anglijoj pradeda dirbti 
dalis fabrikų, kuriuos buvo 
uždarę šalčiai ir anglies 
stoka. ,

New York. — Maistas vėl 
brangsta.

Warn

zonoj ir Arkansas valstijoj. 
Georgijos senatas priėmė 
pasiūlymą prieš unijinių 
dirbykįų pripažinimą ir

tuoti. Tos rūšies prieš-uni- 
jiniai biliai yra įnešti ir 
New Yorko ir North Caro
lines valstijų seimeliams.

Washington. — CIGf uni
jų generalis pirmininkas

senato komisiją darbo rei
kalais, kad atmestų bilius, 
siūlančius uždraust pilną 
unijų pripažinimą fabrikuo
se ir aprėžt streiko teisę. 
Murray smerkė tuos politi
kierius, kurie šaukia su- 
varžyt unijas, girdi, kaip 
“monopolijas.” Murray ra-

Panašūs įstatymai prieš į gino vietoj to suvaldyt tik- 
unijų pripažinimą jau išleis-1 ruosius monopolistus, trus- 
ti Virginijoj, Floridoj, Ari-' tus-pelnagrobius. , *

Kiek Pakilo Kapitalo 
Pelnai, Lyginant sn 
Darbo Mokesniu

Washington. — CIO pir
mininkas Ph. Murray įspėjo 
senato komitetą, kad tie po
litikieriai, kurie reikalauja 
Įstatymais uždraust unijų 
pripažinimą, tai artina nau
ją didžiulį nedarbo krizį. 
Nes jeigu tokie įstatymai 
būtų išleisti, tai būtų kapo
jama darbininkam algos, 
kurie tad mažiau galėtų iš
pirkt dirbinių. Kartu Mur
ray nurodė, jog kur darbo 
algos pakilo 10 iki 31 nuo
šimčių, tai geležies-plieno, 
maisto, audimų fabrikantų 
ir mėsos kompanijų pelnai 
pašoko aukštyn 17i9,118,119 
ir 163 nuošimč. Jis reikala
vo pažabot ųelnagrobius.

Ablavos Australijoj, 
Girdi, prieš Šnipus

Australijos valdžia pradė
jo ablavas prieš tariamus 
tūlų kraštų karinius šnipus. 
Bus daromi naujų rakieti- 
nių bombų bandymai; todėl, 
girdi, reikią apsaugot jų 
sekretus.

Žydai Susprogdino
Anglų Žibalo Liniją

Jeruzalė. — Žydai terori
stai susprogdino didžiulį 
Irako Petroleum kompani
jos vamzdį, kuriuo anglams 
plaukė žibalas iš Irako į Pa
lestinos uostamiestį Jąffą.

Chiango Armija, Sako, 
Laiminti Mūšius

l

Nanking. — Chinijos tau
tininkai skelbia, kad pasku
tiniu laiku jie Shantungo 
pussalyje. atstūmę chinų ko
munistų kariuomenę 
mylių atgal, užėmę komuni
stų centrą Lini ir atgrie
bę angliakasyklas. Dabar

pasiruošimus numušt komu
nistus nuo Tsinan-Pukow 
geležinkelio.

Ore Susidūrė 2 Kariniai 
Lėktuvai; žuvo Lakūnas

Guam. — 
vienas i 
merikos 
lėktuvu 
Antram
muštas sparnas, bet jo lakū
nas išliko gyvas.

Ore susikūlė 
kitą du kariniai A- 
lėktuvai. Su vienu 

žuvo ir lakūnas, 
lėktuvui buvo nu-

ORAS. — Snigsią.

Chiang Kai-shekas Visuomet 
Pinigavosi iš UNRRA Pašalpų
Shanghai, Chinija.— Chi

ang Kai-sheko Chinijos val
džia visuomet pardavinėjo 
maistą, drabužius ir medi- 
kalius reikmenis, kuriuos 
tarptautinė UNRRA orga
nizacija siuntė žmonėms su
šelpti, kaip liudija vienas 
UNRRA pareigūnas Shan- 
ghajuje. “Iš UNRRA at
siunčiamų plūgų Chiang 
Kai-shekas kalė sau kar
dus, — sako tas UNRRA 
atstovas. — Bet kad jis

JĮ tuv.

I

slaptai nepaspėjo v gana 
greitai perdirbti tas pašal
pas į ginklus” (karui prieš 
komunistus), tai Chiang 
Kai-shekas dabar atvirai 
prašo leist jam parduot juo
dojoj rinkoj $200,000,000 
Vertės UNRRA siuntinių, 
kurie dar bus nugabenti chi- 
nams.

i

Roma. — Italam skirta 
tik po pusę svaro duonos 
dienai.
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Ką Reiškia Marshall’o Atsakymas?
Valstybės sekretoriaus pagelbininkas, Mr. Dean 

Acheson, kongresinėj komisijoj išvadino Tarybų Sąjun
gos užsienio politiką “užpuolikiška ir siekiančia svetimų 
žemių.” Spauda, kuri nenori taikos, kuri nori kenkti 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos bendradarbiavimui, kuri 
nori ardyti tuos santykius, kurie buvo įgyvendinti Roose- 
velto laikais, tą pareiškimą plačiai naudoja.

Tarybų Sąjunga prieš tai užprotestavo. Generolas 
Marshall atsako, būk Mr. D. Acheson kongresin. komisi
joj galėjo taip kalbėti ir tai nėra kitos šalies šmeižtas. 
Aišku, kad tokis nusistatymas yra žalingas taikos reika
lams, būsimai užsienio ministrų kon
ferencijai Maskvoje ir nusiginklavimo reika
lams. Jeigu mūsų šalies valdininkai pasivėlins visokius 

i ’ užmetimus daryti kitoms šalims, tai kodėl tada to negali 
daryti Tarybų Sąjungos valdininkai? Jeigu Mr. Acheso- 
nai tai darys, o iš kitos pusės tarybiniai valdžios žmo
nės, tai vietoj bendradarbiavimo ir rimto darbo nusigin
klavimui eis aštrios diskusijos ir trukdysis nusiginklavi
mo darbas.

Kas to nori? To nori ponai Dulles, Vandenbergai ir 
Mr. McKellarai, kurių pastarasis statė provokacinius 
klausimus ponui D. Achesonui. Mr. McKellar yra pareiš
kęs:

“Aš meldžiuosi prie Dievo, kad neįvyktų tarptautinis 
susitarimas atominės bombos klausimu.”

Argi tai neaišku, kad tai nusistatymas žmogaus, ku
ris nori karo, nori baisaus apsiginklavimo, nori, kad 
mūsų šalies piliečiai neštų baisią apsiginklavimo naštą, 
kad vėliau milionais mirtų karo laukuose! Ir ne dyvai, 
kad jis state provokacinius klausimus. Bet stebėtis rei- 

• kia, kad valdžios žmonės, vietoj subarti jį už tokius kur
stančius klausimus, tai patys prte tos žalos prisideda.

Kalbėti apie kitų šalių agresijas nelabai .daug yra 
pamato, kada mūsų šalies politika yra viena iš agresy- 
viškiausių visoje istorijoj. Mūsiškiai valdonai nori visame 
sviete turėti karo bazių, nori laikyti ginkluotas jėgas, 
kur tik karo laiku įkėlė koją.

Jie Pamiršta Darbininkus
Kongresinėj komisijoj, kur svarstomi prieš-darbinin- 

kiški biliai, ponai F. A. Harley ir R. Taftas varosi už 
padarymą tų bilių įstatymais nesiskaitydami su Ameri
kos darbo liaudies protestais. Jie mato didelių turčių 
reikalus, bet pamiršta dešimtis milionų mūsų šąlies dar
bininkų, kurie viską pagamina ir visiems gyventojams 
uždirba pragyvenimą.

Jie taip gali elgtis todėl, kad iki šiol darbo masės 
dar neišsijudino į griežtą kovą prieš tuos anti-ameriki- 
nius bilius. Vienok taip ilgai nebus. Darbo unijos jau 
kelia protestą, prie to prisidės ir visa demokratinė liau
dis.

Į Albany, New Yorko valstijos sostinę, atmaršavo 
-I { apie 1,000 delegatų nuo 174 organizacijų, reikalaudami, 

kad valstybės viršininkai imtųsi žygių gyvennamių rei
kale. Republikono gubernatoriaus T. Dewey ginkluota 
policija pastojo kelius į valdiškus namus, kad delegatai 
negalėtų įteikti savo reikalavimų; gatvės pilnos ginkluo
tos policijos. Kaip tas primena Hooverio laikus!
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I Del Tų Baisių Nelaimių
Kasdien šiurpulingos žinios purto mūsų šalį. Tai ke

li lėktuvai susikulia ir dešimtimis žmonių netenka gyvas- 
| ties, tai dažnai įvyksta busų ir traukinių nelaimės.

Viena iš pastarųjų tų nelaimių, tai Pennsylvanijos 
gelžkelių kompanijos traukinio nusiritimas į pakalnę ne- 
toli Altoona ir “Horseshoe curve”—patkavinjo užsisuki
mo. Keliosdešimts žmonių užmuštų ir apie 150 sužeistų! 
\ Tik pagalvokime: žmogus sveikas nueina į stotį, nu
siperka bilietą ir iškeliauja savais reikalais, o čia gelžke- 
lio nelaimė nutraukia jo gyvenimą, išplėšia jį iš jo arti
mųjų !

Kodėl tiek daug nelaimių įvyksta? Todėl, kad gelžke
lių, busų ir lėktuv. kompanijos nesirūpina, idant jų valdo
mos susisiekimo priemonės būtų tvarkoj..

. Žinoma, prižiūrėjimas bėgių, traukinių, kad jie būtų 
tvarkoj arba pravedimas tiesių kelių vietoj dabartinių 

Y “pasagos užsisukimų” ir “benningtonių užsisukimų”,^yra 
surišta su išlaidomis. Bet ar išlaidos turėtų statyti ke
leivių gyvastį į pavojų? 1

Sudaryti padėtį, kad visai išvengus nelaimių, prie 
I dabartinės technikos pasiekimo, gal dar .pilnai negalima.. 

Bet jeigu būtų kreipiama daugiau atydos, tai tos nelai
mės būtų žymiai sumažintos. Čia reikalingas ir vyriau- 
sybės prižiūrėjimas ir įsikišimas į važiuotės reikalus.

KAS KA RAŠO IR SAKO
LA GUARDIA APIE 
PABĖGĖLIUS

Buvęs New Yorko mies
to majoras F. LaGuardia 
rašo apie pabėgėlius, kurie 
yra anglų, amerikiečių, 
francūzų zonose Vokietijoje 
ir dar vienur ar kitur. Jis 
rašo, kad UNRRA stovyklo
se jų yra 700,000, kurių tar
pe 55,305 pasidavę lietu
viais, o kitose stovyklose 
dar apie 300,000 įvairiausių 
tautų.

LaGuardia sako, kad ka
da virš 5,000,000 žmonių 
grįžo iš Vokietijos, kurie 
ten buvo nacių atgabenti, 
tai šie atsisakė, reikšdami 
politinius skirtumus. Jis pa
žymi, kad bėglių tėvynės 
karo laiku buvo nacių oku
puotos ir “daugybė iš išvie- 
tintų žmonių bendradarbia
vo su nacių okupacinėmis 
jėgomis, kaip Lenkijoj, taip 
Latvijoj, Estijoj ir Lietu
voj.“ Aišku, kodėl jie dabar 
nenori grįžti į tas šalis, iš 
kurių pabėgo.

MALDOS Už URBONA
VIČIŲ - KMITĄ

South Bostono klerikalų 
Darbininko r e d a k torius, 
kun. Kmitas-Urbonavičius, 
vasario 19 d. šventė savo 50 
metų kunigavimo jubiliejų. 
Ta proga popiežius prisiun
tė jam svekinimą, pareikš
damas, kad jis, popiežius, 
meldžiasi už Urbonavičių. 
Bostono arkivyskupas Cu
shing tą dieną atnašavo 
mišias, taipgi už Urbonavi
čių.

Matyt, aukštoji katalikų 
hierarchija nujaučia, kad 
kun. Urbonavičius - Kmitas 
yra giliai paskendęs grie- 
kuose, dėl to dar jam gy
vam esant už jį meldžiasi,

Mūsų nuomone, kun. 
Kmito-Urbonavičiaus “sep
tyni griekai didieji” glūdi 
tame, kad jis savo laikraš
tyj pravedą pernelyg ne
žmonišką, reakcingą politi
ką; kolioja visus demokra
tinio nusiteikimo žmones, 
be mieros meluoja apie Ta
rybų Lietuvą, ir 1.1.

APIE KANADOS LIETU
VOS SŪNŲ IR DUKTE
RŲ DRAUGIJĄ

Kanadoje gyvuoja Sūnų 
ir Dukterų Kanados Lietu
vių Savitarpinė Pašalpos 
Draugija. Ji buvo įkurta 
prieš 35 metus, vadovau
jant V. Jusaičiui.

Tai sukakčiai Atžymėti, 
ši draugija dabar skelbia 
vajų naujiems nariams gau
ti. D r a u g i ją sudarančių 
kuopų nariai savo narių 
susirinkimuose kelia vajaus 
klausimą rimtai. Vienas 
pirmosios kuopos vajiųin- 
kas rašo Liaudies Balse:

“1946 metais draugija iš
mokėjo dėl 80 ligonių apie 
$4,000 pašalpomis. Padali
nant lygiomis, kiekvienam li
goniui išeina po $50. žfiioma, 
tikrenybėje buvo kitaip, vie
nas gavo mažiau, o kitas 
daug daugiau.

“Antro skyriaus narys į 
metus moka j pašalpos fondą 
$6.00. Už tokią mažą sumą 
narys nelaimėje gali gauti 
pašalpos iki $250 per metus 
laiko. Ar galima rasti geres
nį apsidraudimą? Bankan 
padėjęs $6.00, gausi 9 centus 
į metus. Koks didelis skirtu
mas.

“Štai, kodėl svarbu prigu
lėti prie šios draugijos ir tuo- 
mi apsidrausti nuo ligos ir 
nelaimės, šios draugijos na
riai turi šimtus draugų, kurie 
nelaimei ištikus aplanko, o

Amerikos Rusiškas Radijo Transliavimas 
Ir Ko Nori Sovietų Gyventojai?

Vasario 17 dieną iš New 
Yorko per Munichą buvo 
atidaryta radijo transliavi
mas rusų kalboj žinių, kal
bų ir muzikos į Sovietų 
Sąjungos žmones, kad juos 
“apšvietus” už tos “geleži
nės uždangos”, kurią išmis- 
lino Goebbelsas, o dabar 
kartoja visa reakcija.

Pirmame bandyme veng
ta užpuolimų, bet tai tik žie
dai, o uogos dar bus vėliau. 
Tas, kas buvo per radiją pa
sakyta, tai Tarybų Sąjun
goj jau seniai paprastos 
mokyklos mokiniams yra 
žinoma apie mūsų šalį. To
dėl amerikiniai korespon
dentai ir rašo iš Tarybų 
šalies, kad “Jungtinių Val
stijų' Balsas” neiššąukė di
delio žmonių susidomėjimo, 
kad jie sakė: “Perdaug kal
bų, perdaug žodžių, o.mažai 
turinio.”

Mr. D. Middleton, kuris 
plačiai kalbėjosi su Tarybų 
gyventojais, štai kokių 
klausimų išgirdo: Ar Jung
tinių Valstijų gyventojai 
nori taikos, kaip mes jos 
norime? Kokia tvarka yra 
Amerikos žemės ūky j, ar 
ten farmeriai žemę randa- 
voja? Ar R e p u b 1 i k o- 
n ų ir Demokratų par- 
tijos turi programoj darbą 
pagalbai negrų? Ar Demo
kratų partija yra pasiren
gus laikytis velionio prezi
dento Roosevelto politikos? 
Koki rusų autoriai yra ži
nomi Amerikos žmonėms? 
Ar Amerikoj spauda išspau
sdina taip žinias, kaip jos 
yra iš Maskvos paduoda
mos? Ar amerikiečiai nori 
vėl atstatyti galingą Vokie
tiją? Kodėl Amerikos/ko
respondentai neatvažiuoja

ir neaprašo musų farmų di
delius atsiekimus?

Socialistų Politinė 
Ubagystė

Socialistų partijos per
gyvena krizį. Žmonės, kurie 
tiki į socializmą, kurie tiki 
į Markso mokslą, tai negali 
būti kapitalistinės tvarkos 
garbintojais ir jos gelbėto
jais. Po Pirmo pasaulinio 
karo išdavikiški socialistai 
Šeidemanai ir Noskės krau
juose paskandino liaudies 
demokratiją ir eilėj šalių iš
gelbėjo kapitalistinę išnau
dojimo tvarką.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro reakciniai socialistų va
dai tą pat daro. Vokietijoje 
Kurt Schumacher hitleriš
kai kalba, kad “vokiečiams 
reikia daugiau žemių.” Jis 
ir jo pasekėjai viską daro, 
kad atgaivinti vokišką im
perializmą. Italijoj dešinie
ji socialistai atskilo nuo 
partijos tik tam, kad kenk
ti komunistų, socialistų ir 
demokratų darbininkų vie
nybei. Amerikoj vadinami 
socialistai eina su tarptau
tine reakcija. Chinijoj so
cialistai neturi visai įtakos, 
bet ir ten sudarė mažytę 
"partiją ir ji jau stojo talkon 
generolui Chiang Kaį-she- 
kui. Visos demokratinės 
grupės Chinijoj veda kovą 
prieš reakciją. • Demokratų 
Lyga ir tai nesutinka su ge
nerolo Chiang Kai-sheko re
akcine ir išdavikiška politi
ka, o socialistai stoja jam 
talkon! Bet tas reiškia jų 
politinę mirtį., Kam brangi 
laįsvė, žmonių teisės, tie 
nuo tokių socialistų šalinsis.

D.M.Š.

Jurgis Washingtonas
įnirusiems suteikia paskutinį 
patarnavimą. O kur kita 
draugiški suėjimai, koncer
tai, paskaitos, perstatymai ir 
kiti apšvietos ir kultūros įvy
kiai ?

“Stokit dabar į eiles tų 
šimtų, kurie jau priklauso ir 
džiaugiasi, kad priklauso šiai 
garbingai organizacijai.”

PIRMIAU LIETUVA JIEM 
BUVO “IŠLAISVINTA”, O 
DABAR RĖKIA — 
“LAISVINKIM”.

LDS organas Tiesa rašo:
“Amerikos Lietuvių Tary

ba šaukia nesigailėti pinigų 
‘išlaisvinimui Lietuvos.’ Jinai 
net naudoja iš nacių pinigais 
išleisto ‘Lietuvių Archyvo’ 
paveikslus, kuriuose gali ma
tyti daug nužudytų žmonių. 
Aišku, kad tai pačių nacių iš
skersti žmonės., bet minima 
Taryba drįsta skelbti, kad 
tai ‘bolševikų aukos.’

“Kai naciai buvo okupavę 
Lietuvą, tada tūli tarybinin- 
kai džiaugėsi, kad Hitleris 
‘laisvina Lietuvą.’ O dabar, 
kai Lietuva yra laisva, tai 
jie šaukia, kad reikia ją ‘iš
laisvinti.’ Kokia apgavystė!”

.Taip, apgavystė labai 
bjauri. Ir keisčiausia tai, 
kad atsiranda žmonių, kurie 
dar vis kalbamuosius tary- 
bininkus palaiko, juos re
mia net ir pinigiškai.

Tos rūšies žmonės turėtų 
žinoti, kad kiekvienas jų 
paaukotas klerikalams-so- 
cialistams bei atviriems fa
šistams doleris yra naudo
jamas" lietuvių tautai bjau
rinti, niekinti, juodinti.

Allegan, Mich. — Prieš 
mirdamas Edgar H. Donne, 
70 metų, šykštuolis “pustel- 
ninkas’” užrašė savo $20,- 
000 Gretai Garbo, judamųjų 
paveikslų aktorei. f

Minėjimas’ Jurgio Wa
shington gimtadienio vi
siems primena žmogų, kuris 
vedė Kontinentinę Armiją 
Amerikos kovoje už nepri
klausomybę ir kuris tapo 
pirmas prezidentas šalies, * 
kurią padėjo įsteigti.

Šioje 215-toje sukaktyje 
pasvarstykime Jurgio Wa
sh ingtono tartus žodžius. Jo 
žodžiai nupiešia jo asmeny
bę. •

Kada Antras Kontinenti
nis Kongresas paskyrė jį 
Amerikos Armijos vadu, 
Washingtonas sakė: “Lai 
kiekvienas džentelmenas 
šiame kambaryje atsimena, 
kad aš šią dieną nuoširdžiai 
pareiškiu, kad neesu ver
tas komandos, kuri man į- 
teikta.” Savo žmonai jis ra
šė: “Gal likimas paskyrė 
man "šią rolę. Turiu turėti 
viltį, kad šis mano žygis iš
eis ant gero.”

Pirmais karo metais Wa
shingtonas daug pralošė, 
bet jo drąsumas niekad ne
pasikeitė.

Kada karas užsibaigė, Wa
shingtonas norėjo grįžti į 
savo mylimą Mount Vernon. 
Neturėjo progos. Negalėjo 
apleisti savo pareigų. Šalies 
padėtis buvo labai rimta. 
Nepatenkinta armija stovė
jo apginkluota; pirmosios 
originates valstybės dar ne
sugebėjo įsteigti tikrai tau
tinės valdžios. Žmonės visur 
nusiminę, nerimavo, dauge
lis tikėjo, kad tik monarchi
ja arba militarinė diktatūra 
išgelbės kraštą ir visi pri
pažino, kad Washingtonas 
buvo svarbiausias asmuo 
šioje krizėje. Armijoj šis 
planas buvo rimtai svarsto
mas, ir laiškas buvo pasiųs
tas Washingtonui.

Į tą laišką Washingtonas 
atsakė: “Nesuprantu, kaip

mano laikysena galėjo iš
kelti tą mintį. Tai būtų blo
gas dalykas kraštui.”

Kada paskutinis britas 
apleido kraštą, kada Kong
resas galutinai padarė tin
kamus įstatymus apsaugoti 
kareivių teises, tada WashA 
irigtonas “trumpam laitui 
tapo privatis pilietis ant Pb- 
tomac Pakrančio...” Bet 
negalėjo užmiršti viešų da
lykų.

Buvo sušauktas valstijų 
seimas ir tuoj įvyko Konsti- 
tucijonališkas seimas 1787 
m. Washingtonas visuorhet 
skaitė save kareiviu, ne ni- 
plomatu, ir ^įis lankė Kons- 
titucijinį Seimą nenoromis.

“Įsteigiame pavyzdį, ku
rį išmintingai ir teisingai 
žmonės galės pataisyti.”

Rašant Konstituciją, bu
vo siūloma, kad prezidento 
negalima antru kartu išrin
kti.

Jis nenorėjo būti pirmu 
prezidentu, bet kada Alex
ander Hamilton įrodė jam, 
kad pasisekimas naujos val
džios priklauso nuo jo, jis 
pasidavė. Pirmoje inaugu
racijos kalboje Jurgis Wa
shingtonas xsakė:

“Šventosios laisvės ug
nies užlaikymą ir respubli
kinės valdžios likimą reikia 
giliai ir galutinai apsvarsty
ti...”

Per du terminus Wash
ingtonas išsireiškė ne vieną, 
bet kelis kartus apie tiky
binės laisvės idealą, kuris 
yra tautos pagrindas.

Rugs, mėn., 1796 m. Wa
shingtonas išleido garsųjį 
“Farewell Address”.

Apleisdamas visuomeninį 
gyvenimą, Wash ingtonas 
grįžo į Mount Vernon 1799 
m. Jis mųte ten, kur norėjo 
gyventi — “džiaugdamasis 
kukliu gyvenimu. FLIS.

JOIN THE

Porteris, filmų industrijos išleistas atžymėjimui Amerikoje Brolybės Savaitės, 
vasario 16 iki 23-čios. Savaitė Įsteigta pastangomis National Conference of Chris
tians & Jews. Kad tokia savaitė reikalinga amerikiečiams šviesti ir santykiams 
gerinti ne vien tik tarp krikščioniu ir žydų, bet tarp visų amerikiečių, liudija ne- 
broliškas nuotikis Pietinėje Carolinoje, kur tik išvakarėse tos savaitės nulinčiuota 
negras.

BROTHERHOOD-

AMERICA® BROTHERHOOD.
FEBRUARY 16 to 23, 1947.''^

Howony Qwclw&i

Žinios iš Lietuvos
DOTNUVOS SELEKCI
NINKŲ LAIMĖJIMAI

Kėdainiai. — Sekančiais 
metais Dotnuvos selekcijos 
stotis pažymės savo ketvir
čio amžiaus sukaktuves.

Iki 1945 metų stotis tetu
rėjo 35 hektarus. Dabar jos 
sodyba užima žymiai dides
nį plotą. Stočiai perduota 
1070 ha derlingų dirvože
mių.

Prieš karą stotis išaugin
davo tik 6-8 tonus labai' 
aukštos kokybės sėklų per 
metus. Šiais metais jų kie
kis siekia 15 tonų. Stotis 
perdavė taip pat valstybi
niam veislinių sėklų fondui 
daugiau kaip 70 tonų grū
dinių kultūrų sėklų.

Šiuo metu dauginami 42 
naujų rūšių kultūriniai au
galai. ^Tiesiogiai vadovau-

jant stoties direktoriui — 
prityrusiam selekcininkui 
Jonui Bulovui, moksliniai 
bendradarbiai d a u g i n a 
dviejų rūšių rugius “Dotnu
vos aukštieji” ir “Dotnuvos 
aštuntieji”, pasižyminčius 
aukštu derlingumu ir prisi
taikymu prie vietinio klima
to sąlygų.

Į sėklų fondą perduotos 
keturios naujos rūšys žiemi
nių kviečių. Stoties pasidi
džiavimas — kviečiai “Per
galė” ir “Raudonieji.” Šių 
rūšių kviečių varpos visiš
kai neišgula ir pasižymi eile 
kitų pranašumų.

Įdomius tyrimo darbus 
selekcininkai praveda su 
bulvėmis. Agronomas selek
cininkas Kostas Bečius atli
ko tyrimo darbus naujai 
šalčiams atspariai rūšiai iš-

^auginti. Dabar drg. Bečius 
tebeselekcioja surinktąją 
medžiagą. Jis jau susilaukė 
bulvių, kurios išlaiko 5 laip
snių šaltį.

Selekcininkai pritaiko 
prie Lietuvos klimatinių są
lygų svetimųjų kraštų au
galus. Jų tarpe — Mandžiū- 
rijos pupos, grikiai, ‘pašari
nės pupos — seradėlė ir eilė

Stotis turi du filialus: Sa- 
vitiškėje —pluoštiniams au
galams ir Karoliniškyje — 
minkštųjų dirvožemių au
galams, o taip pat 8 sėkli
ninkystės ūkius aukštos ko
kybės sėkloms išaugint. Ar
timiausiais metais šie sėkli
ninkystes ūkiai atliks dide
lį vaidmenį atnaujinant 
grūdinių ir kt. kultūrų rūšis 
valstiečių ūkiuose.

2-ras puslapiu

Penktadienis, Vasario 21, 1947
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WATERBURY, CONN
Dar Apie Unijų Griovėjus

šiandien pas mus angliško
je spaudoje taip ir mirga kas
dien apie unijas, kaip ir kur 
būk unijos balsuojančios apie 
išsitraukimą iš tarptautinės 
unijos Mine, Mill and Smelter 
Workers, CIO. Tuomi didžiuo
ju unijos griovėju yra John J. 
Driscoll. Per vietinius laikraš
čius rašo, jog būsią per NLR 
Boardą suruošti balsavimai, 
kad darbininkai pasisakytų, 
ar jie nori iš minėtos unijos 
pasitraukti. Bet ar taip bus, 
ateitis parodys.

Darbininkai turi suprasti, 
kame čia yra dalykas, ir pa
rodyti unijos griovikams ir 
užsispyrėliams, kad jie jiems 
nesiduos už nosies vedžioti. 
Visiems šiandien yra aišku, 
kad jeigu jų pasimojimui uni
ją sugriauti pavyktų, tai bū
tų kompanijų didžiausias lai
mėjimas. Juk fabrikantai se
niai šūkalioja, kad, dabartinė 
unijos vadovybė “neteisinga”, 
ir t.t. Jų tikslas — unijas dis
kredituoti ir griauti.

Pažiūrėkime, kas atsitiko 
Bridgeporte su United Elec
trical Workers, CIO, Lokalu 
203. Ten vietiniai reakciniai 
vadai prašalino iš unijos 27 
narius už jų progresy viską vei
kimą. Bet tarptautiniai unijos 
viršininkai pamatė, kad tokia 
padėtis unijoje negali būti. 
Todėl atėmė lokalo čarterį ir 
teisme išėmė uždraudimą, 
kad suspenduoti lokalo virši
ninkai negalėtų toliau kelti 
suirutės. Taip pat suspenduoti 
viršininkai negali naudoti lo
kalo iždą ir neturi teisės vesti 
su kompanija derybų, neigi 
paimti iš narių mokesčius, kol 
nebus perorganizuotas visas 
lokalas.

Taip yra ir Waterburyje. 
Bet John J. Driscoll siuntinėja 
Lokalo 251 nariams laiškus, 
drąsindamas, kad nereikią nu
siminti, nors visos sutaupos 
esančios užšaldytos. Esą daro
mi visi legališki žingsniai, kad 
lokalo iždo sušaldymą nuimti. 
Bet aš ir kiekvienas darbi
ninkas suprantam, kokius “le- 
gališkus” jisai žingsnius da
rys. Tie jo žingsniai bus 
kad sugriauti uniją.

Didžiausia darbininkų 
da, kad jie nesilanko į 
rinkimus. Pabuskime ir 
kime vieningai veikti, kad tie 
griovikai 
Reikia 
sunkus 
darbas

tam,

klai- 
susi- 
sto-

nesugriautii unijos, 
darbuotis, kad toks 
kokio desėtko metu, 

nenueitų niekais.
Unijistas.

Kunigas Keikėsi, Pyko ir 
Nervavosi

Vasario 13 dieną Waterburj 
aplankė “nepaprastas” sve
čias. Ir jis buvo ne lietuvis. 
Tai buvo garsusis reakcionie
rius ir raudonų raganų gaudy
tojas kun. Edward Lodge Cur
ran, iš Brooklyn. Jam čia bu
vo klerikalų sušauktas masi
nis susirinkimas Buckingham 
Hall. Vietinė spauda skelia, 
kad susirinkime dalyvavę apie 
1,000 žmonių. Susirinkimo 
tikslas buvo “kovoti komuniz
mą.”

Šį nešvaria burna kunigėlį 
baisiai sunervavo du komunis
tai, Sal Alberi ir Michael Rus
so, kurie prie salės išdalino la
pelius prieš kun. Currano mi
siją. Savo kalboje kunigas ne
galėjo pamiršti nei lapelio, nei 
komunistų. Lapelį jis eidamas 
ant estrados gerai pasiskaitę.

Kun. Curranas plūdo, kiek 
tik išmanė ir pajėgė, komu
nistus, raudonuosius, liberalus, 
Tarybų Sąjungą ir net, paga
liau, nabašninką Wendell 
Willkie. Jis prakeikė jo knygą 
“One World” ir išreiškė nusi
stebėjimą, kad Amerikos žmo
nės Willkie labai gerbia.

Būdamas pats fašistu, kun. 
Curran į padanges iškėlė Is
panijos kruvinąjį gen. Fran
co. Franco diktatūra Ispani
joje esant “prisirpusi laisve ir 
džiaugsmu.” Ne Stalinas ir 
Tarybų Sąjunga, bet gen. 
Franco padėjęs Amerikai ka
rą laimėti!

'Waterbury R e p u b lican” 
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kain ų kėlimą, kad darbininko uždirbtas dolėris

Jeruzalė. — žydų mina 
sužeidė 4 anglus, važiavu
sius kariniu treku.
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vasario 14 d. tilpo pareiškimas 
Komunistų Partijos vietinio 
skyriaus sekretoriaus Sal Al
bert bei kun. Curranui atsa
kymas. Alberi dalyvavo kare 
ir buvo keletą kartų sužeistas. 
Jis pasmerkė Curraną ir jo 
fašistinę veiklą.

IŠ Mūsų Draugijų Veikimo ir 
Parengimų

Vasario 4 d. įvyko LDS 49 
kuopos susirinkimas. Buvo 
skaityta laiškai nuo šaukėjų 
mūsų suvažiavimų, kurie 
įvyksta 28-29-30 dienomis ko
vo, Brooklyn, N. Y., tai yra, 
Trečias Demokratinių Lietu
vių, LLD ir Moterų Suvažiavi
mai. Išrinkta delegatas į Dem. 
Lietuvių ir į LLD suvaž., taip
gi nutarta pasiųsti delegatą į 
Moterų Suvažiavimą. Bet šia
me susirinkime nesirado, kuri 
sutiktų važiuoti, tai palikta, 
gal kas atsiras vėliau.

Taipgi nutarta kviesti Hart
fordo Chorą sulošti veikalą 
“Mikšių Svajonė” ir išpildy
ti koncertą.

Taipgi bus paminėta ir 
Tarptautinė Moterų Diena, 
kalbės K. Stanislovaitienė.

LLD 28 kp. susirinkimas 
įvyko 12 vasario. Išrinkta 3 
delegatai į mūsų draugijų su
važiavimus, kurie įvyksta 28, 
29 ir 30 dienomis kovo.

Nutarta pasveikinti visus 
tris suvažiavimus, kiekvienam 
aukojant po $5.

Išrinkta komisija 
rių dėlei surengimo 
mo 400 metų nuo 
pirmos' lietuviškos 
surengimo lietuviškų knygų 
parodos. Į komisiją apsiėmė 
visi veiklūs draugai. Taigi 
kia pasitikėti, kad tas 
įvykdyta.

Vilijos Choras mokinasi 
kalą “Moterų Neapgausi,” ku
ris bus suloštas jtuojau po Ve
lykų ir girdėjau, kad choras 
užkviestas į Hartford, Conn., 
atsilyginti Hartfordo Chorui 
už sulošimą “Mikšių Svajonė,” 
kovo 9 d., Waterburyj. .

J. Strižauskas.

iš 5 na- 
paminėji- 
išleidimo 

knygos ir

rei- 
bus

vei-

Klausimai ir 
Atsakymai

Gerb. Redakcija!
Karo laiku buvo daug ra

šoma apie lietuvius kapitonus, 
pulkininkus ir generolus, bet 
apie juos nieko nerašo Laisvė. 
Ar jie yra gyvi ?
Atsakymas:

Kiek mums žinoma, tai jie 
yra gyvi ir sveiki. Lietuvoj yra 
Raudonosios Armijos Lietuviš
ka Divizija, tai jie joje yra 
komandieriais, o kaip kurie, 
lanko aukštesnes mokyklas.

Kad dabar apie generolus 
ir pulkininkus mažai rašome, 
tai tas yra ne vien su lietu
viais, bet visais. Pamenate, 
kaip karo laiku tik ir marga
vo puslapiai apie maršalų Žu
kovų, Konevų, M&linovskių ir 
kitų žygius, gi dabar nėra. Ge
nerolai yra armijų vadai ir jų 
svarbiausias “darbas” yra ka
ro metu.

M*. ANO MM MJMFfi

Iš AFL Monthly Survey imtas braižinys, kritikuoja 1946 metais buvusią algų 
formulę AFL sako, kad šiems 1947 metams reikia ne formules, bet tikroviško pa
kėlimo algų per kolektyves derybas. O tai reiškia — pridėti tiek, kiek atėmė pa- 
brangęs pragyvenimas ir sustabdyti 
ir pasiliktų doleriu.

fir

Rep.

£

Streikuojantieji nuo lapkričio 7-tos CIO Laikrašti
ninkų Gildijos nariai atmaršavo pagerbti ankstybąjį 
garsy Amerikos laikraštininką Benjamin Franklin. Pa
dėję vainiką prie jo antkapio, streikieriai sugrįžo pi- 
kietuoti Philadelphia Record raštinę*ir kioskus, kur tas 
laikraštis pardavinėjama. Pastarosiomis dienomis savi
ninkas užstreikuotus laikraščius pardavė, kad tik ne
nusileisti unijistams.

PHILADELPHIA, PA
Iš Atsibuvusio ALDLD 10 Kp. 

Reguliario Susirinkimo

Išrinkta 3 delegatai į Tre
čią Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą ir vienas į Literatū
ros Draugijos Suvažiavimą. 
Paaukota iš kuopos iždo abiem 
suvažiavimam po $10. Laisvės 
bazarui, kuris atsibus kovo 
mėn. 7, 8 ir 9 dienomis, Brook
lyn, N. Y., irgi paaukota $10. 
Drg. Pilėnas smarkiai platina 
Laisvės bazaro tikietėlius. 
Jam, kaipo vajininkui, matyt, 
labai sekasi. Mat, jis yra pla
čiai susipažinęs su Philadel- 
phijos lietuviais.

žodis iš atsibuvusios 10 kp. 
vakarienės 
nusisekė.
garsinime 
skaniausia 
niekad nebuvo. Ji ne tik ne
apvylė philadelphiečių, bet 
patvirtino: ką žadėjo, tą ir iš
pildė. Vakariene buvo skaniai 
pagaminta įvairių valgių. Tos 
vakarienės . šeimininkė buvo' 
gabi Teresė Šaulinskienė. Ji 
yra nauja mūsų veikime, ypač 
10 kp. Bet, atrodo, kad pra
lenks savo darbais ir taus, se
nesnes.
misijos, 
Teresei 
minimą 
pienės, kuri davė gražaus pel
no, $97.17. Taip pat ačiū ko
misijai ir darbininkams, drg. 
V. Urbienei, ir visiems atsilan
kiusiems į parengimą. Tikiu, 
kad ir ateityje, reikalui esant, 
drg. šaulinskienė vėl mums 
patarnaus.

Prisirašė naujas narys 
Trakimas. Kuopa* jau turi 
narius pasimokėjusius 
1947 ir gauta 6 nauji nariai. 
Draugai dirba gavime naujų 
narių. Tikiu, kad iki LLD su
važiavimo bus visi pasimokėję 
už 1947 metus.

J. Šmitienė.

kuri labai gerai 
Ne veltui komisija 

padėjo, kad bus 
vakarienė, kaip

Varde kuopos ir ko- 
tariu širdingai ačiū 

šaulinskienei už paga- 
tokios skanios vaka-

M. 
63 
už

Vasario 16 dieną Lietuvių 
Muzikalėje svetainėje, 3 vai. 
po pietų, buvo “minėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės.” 
Vyriausiais “garbės nariais” 
buvo ponas Balinakis, minėto 
kliubo pirmininkas, graborius 
Juozas Kavaliauskas ir du ku

nigai, nepažįstami, ir jaunas 
advokatas Monkus. Apie pa
starąjį pirmiau nieko nebuvo 
girdėti, gal pribuvęs iš kitur.

Štai ateina ir dr. K. Grinius, 
susikabinęs su švento Kazi
miero parapijos klebonu. Eina 
ir daugiau kunigų.

Dainos Choras sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
ir kitas daineles. Sudainavo 
gerai .

Pagaliau perstato kalbėti 
dr. Grinių, kaipo svečią pa
bėgėlį, kuris iš Lietuvos pabė
go per beržyną į Berlyną. Iš 
jo kalbos niekas neišėjo. Bet 
tėmijant atydžiai, buvo gali
ma suprasti, kad dr. Grinius 
jau 1918 metais buvo sugrie- 
šijęs, kaip jis pats prisipažino. 
Jis gyrėsi, kad jis aktyviai 
dalyvavęs sumušime darbinin- 
kų armijos, kuriai tais laikais 
vadovavo V. Kapsukas. Girdi, 
tais laikais Raudona Armija 
buvo jauna ir silpna, tai buvo 
lengva apsidirbti, bet dabar 
mes nė nebandėme jai prie
šintis, tik bėgom, kur mūsų 
kojos nešė. Nu, ir atsidūrė Vo
kietijoj, pas Hitlerį ant bur- 
do. Bet, girdi, yra vilties, kad 
Ukraina, Baltarusija ir Bal- 
tijo šalelės susiorganizuos, už
puls ir sumuš Sovietų Raudo
nąją Armiją. Tos 
atskirtos, atplėštos 
tų ir tada Sovietų 
liks dar menkesnė 
t u va.

Dar turiu pažymėti, kad su
sirinkime kun. Valančiūnas 
skaitė prašymą, kad Viešpats 
Dievas ateitų į pagalbą Lietu
vos ponams, kad jis jiems pa
dėtų išvaryti iš Lietuvos bol
ševikus, idant ten ponuliai ir 
vėl galėtų • darbo žmonių 
sprandu jodinėti. Kunigui Va- 
lančiūnui skaityti labai nesi
sekė. Vienas šalia manęs sėdįs 
žmogus sako: “Tą raštą skai
tyti, tai ne žiponą raukti.” 
Mat, kunigas Valančiūnas ka
daise buvo kriaučiumi.

Kai žmonės skirstėsi, tai vie
nas kito klausinėjo, kodėl dr. 
Grinius nepasiaiškino, ko jis 
b ė go iš Lietuvos?

Reporteris.

šalys bus 
nuo Sovie- 
šalis pasi- 
ir už Lie-
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LOS ANGELES, CAL.' 3-čias puslapis-

Lietuvių Choro Veikla

Dabartiniu laiku Los Ange
les Lietuvių Choras žingsniuo
ja pamažu pirmyn, nes tuo 
laiku neturėjo parengimų ir 
tik mokinasi naujas dainas 
dėl būsimo koncerto gegužės 

d. Tą dieną mano turėti ne 
koncertą, bet sykiu ir gra- 
scėnos veikalėlį, kuris tik- 
muzikos sričiai. Manau,

dai-

11 
tik 
žu 
tų 
choristai savo tarimą išpildys
su kaupu, nes pas mus yra ne
mažai energingų narių, o ypač 
draugių moterų, kurios savo 
sumanumais visados atsižymi.

Pas mus, chore, narių skai
čius vis auga ir kiekvienam 
susirinkime esti po keletą nau
jų narių. Tas reiškia, kad mū
sų chorui ateitis graži. Vasa
rio ir sausio mėnesiu susirin
kimuose įstojo į chorą po dvi 
naujas nares. Tik gaila, kad 
draugai vyrai nesistengia sto
ti į chorą. Daugelis draugų 
vyrų tuo laiku aptingę, į pa
mokas sykį ateina ir vėl nepa
sirodo per kiek laiko. Tai la
bai gaila, kad taip yra. Vyrai 
turite nepasiduoti moterims ir 
energiškiau dalyvauti choro 
pamokose.

Tuo laiku įvyko pakaita 
choro valdyboj. W. Raila, bu
vęs choro pirmininku per virš 
metus laiko, rezignavo ir da
bar jo vieton turėsime išrink
ti kitą. Draugas Raila, būda
mas chore, labai daug veikė. 
Jis buvo ne tik pirmininkas, 
bet laike vienų metų sumoki- 
no operetę “Kada Kaimas Ne
miega,” kuri buvo du sykiu 
sulošta po jo direktyva, sykį 
Los Angeles ir sykį San Fran
cisco lietuviams. Taipgi Raila

Norwood, Mass
Vyrų Choro Koncertas Buvo 

Pilname Puikume
Vasario 9 d., Lietuvių sa

lėje, atsibuvo koncertas, kurį 
rengė Norwoodo Vyrų Cho
ras. Programos pildyme daly
vavo : Iš Montellos labait gra
žiai išrodantis didžiulis cho
ras, vadovybėje Edvard J. Su
gar. Choras turi stiprių balsu 
ir gražiai balansuotas, ir tik
rai harmoningai dainuoja, šį 
sykį choras dainavo veik visas 
naujas dainas, kurios publikai 
labai patiko. Solistės, Ona Mi- 
neikiūtė. Rožė Merkei i ūtė-Stri- 
pinis, taipgi duetistės Kondro- 
tienė su Stripinis ir 
Choras, buvo tikrai 
prisirengę ir žavinčiai 
savo dainas.

Moterų 
puikiai 
išpildė

FalkanPijanistė Mrs. Olga 
gražiai akompanavo.

Richard Barris iš Dedham 
tikrai artistiškai griežė akor- 
dion solo. Norwoodo Vyrų 
Choras, vadovybėje Frank 
Kovachich ir pats Kovachich 
su akordion, gražiai atliko sa
vo numerius.

Vyrų Choras širdingai dėko
ja visiems programos daly
viams už puikų programos iš
pildymą. O ypatingai ačiū 
Montello Liuosybės Chorui su 
jo solistėmis, duetistėmis ir 
Moterų Choru, jų mokytojams 
—Onai Mineikiūtei ir Edvar
dui J. Sugar, n^s jie davė net 
6 programos numerius.

■ feu šiuo parengimu Norwoo
do Vyrų Choras vėl atsistoja 
an^ stipriu finansinių kojų.

Taipgi šiame koncerte bu
vo duodama dovanos ir jas 
laimę turėjo gauti — turkę, 
16 svarų, No. 766. Grace Pul- 
janovski, 114 Drake Ave. 
Stoughton, Mass. 2 No. 1007, 
E. F. Walsh, 428 Prospect St., 
Norwood, 3 No. 1649, Robert 
Kennedy, 289 Plimpton St., 
Walpole, Mass.

Dar sykis ačiū visiems pri- 
sidėjusiems prie šio vyrų kon
certo pasekmingumo! "

Žvalgas.

Berlin. — Francūzai sa
vo užimtoj Vokieti i os dalvj 
areštavo vokietį Saksonijos 
kunigaikšti Ernsta Heinri
chų už biznius juodojoj rin
koj.

Klasčium. Abu buvę 
nariai ir abu jauni ir 
draugiški jaunavedžiai, 
kada dabartiniu - laiku

yra geras menininkas* ir 
nininkas. Kadangi jo sveika
ta nebeleidžia dalyvauti, tai 
sykiu netekome chore ir jo 
draugės Railienės. Mes, cho
ristai, jaučiamo didelį trūku
mą chore.

Kiti įvykiai chore: Mūsų 
geri choristai ir veikėjai Liud
mila ir Gediminas Bulatai su
silaukė pirmagimio ir links
mai jį augina. Choristai linki 
geros kloties jaunam piliečiui 
ir geriems tėvams, kad mums 
užaugintų gerą dainininką.

Mūsų gera dainininkė Aldo
na Sarapaitė apsivedė su Al
fonsu 
choro 
labai 
Gaila,
sustojo lankę choro pamokas. 
Tikimės, kad drg. Klasčiai po 
trumpos vakacijos, vėl daly
vaus chore ir padės mums dar
buotis. Choristai jiems išreiš
kia gerus linkėjimus (Klas- 
čiams) jų naujame gyvenime.

Kaip minėjau, chorąs ren
giasi prie didelio parengimo 
geg. 11 d. ir mums reikalinga 
daug dalyvių ir veikėjų chore. 
Choras gerbia ir myli kiekvie
ną savo narį, kuris su kuomi 
nors prisideda choro veikime. 
Todėl, draugai ir draugės, ku
rie pertraukėte choro pamo
kas, dabar maloniai kviečia
mi vėl dalyvauti ir energingai 
rengtis prie būsimo koncerto. 
Mes turime jauną ir gerą cho
ro mokytoją ir galime tikėtis 
gerų vaisių iš jo darbo. Pamo
kos 
435 
vai.

įvyksta ketvirtadieniais, 
S. Boyle Ave., nuo 7:30 
vakare.

Choro Korespondentas,

Elizabeth, N. J
Užbaigem Svarbų Darbą

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietinis skyrius pa
baigė savo veikimą, išgyvavęs 
tris metus. Per tris metus šu
kelėm apie pustrečio tūkstan
čio dolerių pinigais ir surinko
me keletą tonų drapanų, ba
tų ir batelių. Skaitome atlikę 
naudingą darbą Lietuvos žmo
nių pagalbai.

žinoma, galėjome daug dau
giau suteikti savo broliams ir 
seserims paramos, jeigu visi 
būtume nuoširdžiai dirbę. Rei
kia pasakyti, kad šį Lietuvos 
šelpimo darbą nuoširdžiai dir
bo tiktai progresyvės organi
zacijos. Katalikiškos organiza
cijos neprisidėjo. Seniau jos 
plepėdavo, kad nuogą reikia 
pridengti, alkaną papenėti, 
trokštantį pagirdyti, bet" kuo
met Lietuvos žmonėms reikė
jo tos paramos, tai, vietoje 
jiems ištiesti savo labdarybės 
ranką, drabstė juos purvais, 
vadindami “burliokais,” “ka- 
capais,” ir t.t. Mes tikime,

ELIZABETH, N. J

KONCERTAS ir BALIUS
Rengia Lietuvių Darb. Susivienijimo 33 Kuopa

\ ir Rusų Kliubas

Šeštadienį, Vasario 22 February
Russian Peoples Home
408 Court St. Pradžia 8 v. v

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

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

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

Nepraleiskite, gerbiamieji, nei vienas šio Kon
certo - Baliaus, turėsite progos pasijuokti ir pa
sišokti. 1

Iš Paterson, N. J., Gros gera orkestrą
Įžanga 75c. Komisija.

Penktadienis, Vasario 21, 1947

kad sąžinė tų žmonių, kurie 
niekuo neprisidėjo prie Lie
tuvos šelpimo, negali būti ra- • 
mi.
O tie, kurie prisidėjote su 
auka ar darbu, atlikote mie- 
laširdingą darbą. Jus'Lietuvos 
žmones atsimins ant visados.

Užbaigimui šio garbingo 
darbo mūsų gerosios draugės 
stojo darban ir padarė užbaig- 
tuvių pokilį, pagamino gar
džių valgių ir visus dalyvius 
maloniai priėmė. Pelno liko 
$75. Pasidarbavo šios drau
gės: Shirelienė, Makutėnienė, 
Burkauskienė, Vaičių nienė, 
Taraškevičienė. Su auka pri
sidėjo : Kudirkai $3, N. Grikš- 
aitė $3, Z. Staliulis $2, W. 
Paulauskas $1.25, W. Žukas 
$1. Visiems aukotojams šir- ' 
dingai ačiū.

LPT Komiteto
Pirm. A. Skairus,
Sekr., B. Makutėniene, 
Fin. sekr. S. Baltutis, 
Ižd. M. Taraškevičiene.
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tuvių nėra jokio progresyviš- 
ko veikimo. Visi sau miega 
gyvo numirėlio miegu. Kiek 
man žinoma, tai nei vienas čia 
lietuvis nėra prisidėjęs prie 
sušelpimo nuo karo nukentėju
sių Lietuvos žmonių. Kai kurie 
net bijo parašyti laišką Į Lie
tuvą pas savo gimines. Mat, 
jie bijo bet kokios tiesos iš 
Lietuvos. Mano, kad jo brolis 
ir sesutė neturi proto užimti 
bent kokio Lietuvos valdinin
ko vietą ir patys valdytis be 
jokių išnaudotojų pagalbos. 
Viso pasaulio lietuviai turėtų 
džiaugtis, kad mūsų Lietuva 
pasiliuosavo ir tapo laisva ant 
visados. v

Mos čia turime du draugu, 
sunkiai sergančius. Antanas 
Yakstonis serga nuo gruodžio 
mėnesio 27 d., pereitų metų. 
Turėjo gana sunkias dvi ope
racijas ir dar vis drūčiai tebe
serga. Randasi St. Francis li
goninėje. Yakstonis yra Lietu
vių Literatūros Draugijos 209 
kuopos ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 32 kuopos se
kretorius.

Kitas sergantis draugas, tai 
Franas Janusevičius, narys 
LDS 32 kuopos. Serga jau virš 
metai laiko ir labai suvargin
tas žiaurios ligos .

Linkiu abiem draugam grei
to pasveikimo ir geros sveika
tos ateityje. J. A.
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New Delhi, Indija. —Fran

ci j a atsiųs savo ambasado
rių Indijai, o Indija skiria 
savo ambasadorių Franci- 
jai.
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Springfield, Ill.-FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA) fėruš

■„.■...1.1,11 ■ i ...............  sssParąšė Petras Cvirka
Frankas išėjo su visais. Fabrikas su

stojo. Abejojančių likučiai stypinėjo ap
link mūrą, kiti vėl lindo į vidų, lyg kaž
ką užmiršę. Jis girdėjo, kai Karštas Plie
nas kalbėjo apie kažkokią tarybą, į ku
rią įeitų nuo visų fabriko skyrių po vie
ną draugą. Taryba vesianti su fabriko 
administracija derybas ir kovosianti už 
darbininkų algų pakėlimą, už vadovybės' 
ir boso pakeitimą.

Todėl darban neateisią rytoj ir poryt, 
— iki sekančios savaitės. Fabrikas sto
vės, mašinos nedirbs. Tegul darbininkai 
praras savo uždarbio dalį, tegul. Bet jei
gu visi laikysis kaip vienas, visi klausys 
tarybos nutarimų ir tik jai vienai paves 
tvarkyt reikalus su fabriko ponais, —jie 
išeisią laimėtojais.

Ir į darbą niekas neatėjo tris dienas. 
Ketvirtą dieną išstatyti pikietai susirė
mė gatvėje, prie fabriko, su kėliais 
streiklaužiais, kurie norėjo pralįst į vidų. 
Pikietus ir susigrūdusius streiklaužius 
polismenai suėmė. Tada streikuojantie
ji išstatė naujus. Bosai ir fabriko direk
torius sugaudę streiklaužių būrelį ir su
rinkę naujų, nutarė darbą pradėti. So
cialistai pasikvietė savo draugus iš su- 
saidžių ir kitų dirbtuvių. '

Frankas nelindo niekur. Jis tupėjo sa
liūne ir svarstė: — Bomų darbas! Jeigu 
socialistai nenori dirbti dėl kažkokio ne
gro, tegul ir nedirba. Aš noriu uždirbti. 
Kas man užmokės už sugaištas dienas!— 
Frankas nuėjo pas bosą ir jąm beveik su 
ašaromis skundėsi. Bdsas didelis krikš
čionis, jis skaitė Bibliją ir daug kitokių 
dalykų žinojo. Jis buvo ne kvailesnis už 
io kolegą, misterį Gud, ir už šimtus kitų 

mošų. Ir bosas jam pasakė:
— Aš matau, kad jūs vyras. Tokie 

Amerikoje nepražūva.
Bosas Frankui davė cigarą ir pasiūlė 

jam pakalbėt su keliais savo draugais, 
kurie atsisakytų nuo socialistų karštymo 
ir grįžtų į fabriką. Visviena esąs niekų 
darbas. Fabriko savininkas dėl to šposo 
badu nemirsiąs, o dėl socialistų komedi
jų daugelis nukentėsią. Pirmiesiems grį
žusioms į darbą, jis savininko vardu pri
žadėjo pakelti atlyginimą. Daug, labai 
daug bosas prižadėjo.

Frankas įprato, kad kiekviena diena 
jam atneštų du dolerius sutaupoms, kad 
fabriko administracija nežiūrėtų į jį kaip 
į bomą, socialistą, bet kaip į žmogų, ku
ris yra vertas sėdėti geresnėje vietoje, 
negu degti prie katilų, prie ugnies, prie 
plieno cisternų. Ir diena iš dienos jis 
norėjo būti matomu administracijos aky
se; jis parodė kai kur nusimanymo dar
bo tvarkymo reikaluose, ir kai liejykloj 
įvyko nelaimingas atsitikimas su sprogu
siais katilais, Frankas pakartojo prižiū
rėtojo mintis: — aš manau, mister, kad 
negras žoržas gali lįsti ten... jis prie 
karščių pripratęs.

Be to, Frankas, nors pats tuo metu 
visai nerūkė, visuomet nešiojosi kišenėje 
brikietą, kuriuo progai pasitaikius užde- 
ginėjo bosui ir direktoriams cigarus. Jei
gu tik būdavo vėl maža proga, jis sa
kydavo: — kaip, misteris, manote, kas 
gali sekantį sekmadienį laimėti boksą: 
negras ar airis?

Bosaę buvo didelis bokso mėgėjas ir , 
mėgo apie tai pakalbėti. Frankas nuspė- 
jęs kurią pusę palaiko vyresnysis fabri
ko prižiūrėtojas, direktoriaus dešinioji 
ranka, sakydavo: — aš manau, kad mū
siškis antrame raunde supils šitą Flori
dos karvę.

— Yes, — sakydavo bosas, — jūs taip 
manote, kaip ir aš. Tikiu, kad šitam men
kei nulėks galva.

Vieną kartą Frankui teko susitikti 
evangelikų kunigo suruoštoje paskaitoje: 
“Kodėl negras juodas?”, į kurią buvo at
silankę daug aukštų ponų, su vyriausio
jo prižiūrėtojo žmona, kuriai jis spėjo 
įtikti. Jie važiavvo paskum tramvajumi, 
pasakojo apie šį bei tą, ir Frankas užsi
minė apie tris Alabamos negrus, kurie 
buvo nuteisti mirti už baltųjų merginų 
užkabinėjimą. Vyriausias fabriko prižiū
rėtojas sakė, kad geriausia būtų negrus 
atiduoti linčo teismui, nes tai esąs tei
sybės teismas. Frankas gyrė Ameriką, o 
bosas jos progresą. Jis sakė: — šiur, 
mes visus pralenkėm. Antai skaičiau

> “Megezine”, kad Prancūzijoj žmonėms 
1 vis dar su peiliu galvas pjauna, Anglijoje 

teberisa ant kaklo virvę, o Amerikoje jau

.5.

t

įtaisė pirmą elektros kėdę. Kur tu rasi 
tokią prabangią, patogią mirtį!.. Malo
nu todėl čia esą 'gyventi. Bosas taip pat 
esąs atėjūnas iš Airijos, bet Amerikoje 
kur kas geriau. Jis progreso šalininkas, 
demokratas.

Frankas buvo pakely į dešimtininką, 
reikėjo tiktai veikti. •

Su pirmuoju str'eiklaužių būriu Fran
kas pakliuvo į fabriką. Liejyklose atsi
naujino darbas. Bet sekančią naktį strei
kuojantieji primušė tris boso draugus ir 
įsiveržę apgadino mašinas. Streikuojan
tieji su klajojančiais pilnėtais siautė, vi
same kvartale, užtvenkę nepaklusniųjų 
praėjimą. Jau ten, jau čia susivaidijo su 
polismenais. Frankas galvojo: ko gero, 
tie .socialistai tikri negrai, jie gali man 
numauti odą. Reikia eiti pas juos ir pasi
kalbėti. Aš nenoriu dvi savaites leisti 
veltui laiką ir prarasti pinigus dėl kaž
kokių priekabių, kupos visvien tuščiai 
baigsis.

Frankas ėjo prie streikuojančių, jis 
sakė, kad, vyrai, aš su jumis. Bet, vyrai, 
aš girdėjau, kad misteris nori atsivežti 
vyrų iš Čikagos, o mus palikti stryte. Ar 
negeriau grįžt į darbą ir priimt 'pusę rei
kalavimų, kuriuos žada patenkinti fabri
ko misteriai. Žinai, kad socialistai nebijo 
jokio dievo, — jie pradėjo rėkt Frankui, 
vadindami jį šventakupriu, boso puspa
džiu, liepė jam verčiau eiti ir valyti bo
sams batus, verčiau nuo jų atsitraukt, 
kol jam galvoje nepadarė skylės. Fran- 

o kas beveik su ašaromis sakė: vyrai, aš 
su jumis, man gaila negro, bet man dar 
labiau gaila pinigų. Karštas Pb’enas sa
vo draugam sakė, kad šitas Frankas tik
ras asilas, ir tegul jis daro ką nori, bet 
jeigu jis pirmas peržengs fabriko duris, 
jo galva gali atsidurt Kentukio valstijoj, 
o žarnos Pitsburge. Baisūs jie buvo pa
siryžėliai. Maža kalbų.

Frankas gėrė saliūne kavą, valgė pyra
gą skaičiavo pirštais veltui praleistus 
dolerius, klausė įeinančių, išeinančių, dai
nuojančių ir girtų. Čia kiekvieno dienos 
rūpesčiai ir laimė buvo - vainikuojama 
kavos puodeliu, daugiausia, — silpno 
alaus stiklu. Jis sėdėjo jau dvi, tris, ke
turias valandas. Šiandien ėjo iš naujo 
derybos tarp streikuojančių ir misterių 
fabriko direktorių. Socialistai vis rei
kalavo pašalint vyriausiąjį liejyklos pri
žiūrėtoją, suimt jį kaipo negro mirties 
įkaitą ir pasodinti. Jie parašė raštą, ku
riame išdėstė savo pageidavimus ir rei
kalavimus dėl algų numušimo, dėl darbo 
valandų sutrumpinimo, dėl... Tai, tau 
Amerika! Teisingai misteris Gud sakė, 
kad socialistai ir politikieriai tik rėkauja 
ir trukdo doriems žmonėms dirbti dole
rius. Didelis daiktas, kad negras įlindo 
į verdančią špižo košę! — dešimtį prarys 
katilai, ugnis, ištirpęs plienas — vienas 
iš jų bus milijonierius.

Apie pasitarimų rezultatus žinių vis 
nebuvo. Frankas išlėto siurbė savo kavą. 
Gatves užtvino žmonės; darbininkai ir 
tarnautojai grįžo namo. Vienas kitas 
užėjo į saliūną su vakarinės laidos laik
raščiais. Galvoje gimė, geso nauji suma
nymai ir planai. Frankas atsiminė Bob
bi, savo pirmąjį darbą, sugaištą laiką. 
Paskum, kaip jis he kartą buvo užėjęs 
į šitą saliūną, alkanas, be darbo, pavar
gęs nuo bergždžių ieškojimų. Ir liūdna 
mintis, kaip badas, kaip gęstantis saulės 
spindulys dangorėžių bokštuose, kad su
tiks ką, kad paguos, pasiūlys stiklą ka
vos... Štai, pamatė jis pažįstamą veidą, 
su kuriuo, rodos, gulėjo drauge miškuo
se prie hipodromo. Priėjo jr vis dėlto 
ryžosi: — Klausykite^rudos pažįstami, 
paskolinkit dešimt cjentų... tik dešimts 
centų, rytoj pradedu dirbti.

Senasis pažįstamas, jeigu jam ištikrų- 
jų pavyko prasimušti, jeigu jis atsime
na savo alkanas dienas ir nėra įsitikinęs, 
kad rytoj vėl jis nepasidarys valkata,— 

,kolegiška ranka įspraus jam kvoterį. Bet 
jeigu jis taupus, biznierius, jeigu tikrai 
supranta, kokiu keliu galima prasibraut 
į Uoli strytą, bankų, kontorų ir milijonų 
kvartalą, jis apsimes z nepažįstamu arba 
draugiškai tekšnendamas per petį pasa
kys: — jaunuoli, pasijudink, pasistenk, o 
būsi turtingai. Jeigu aš tau duosiu de
šimtuką, tu jį praleidęs pulsi prie kito, 
paskum vėl... Gaila man tavęs, nes tik 
šitaip .dideli ir energiški protai ir biz
nieriai žūva. (Bus daugiau)

Visos Valstijos Paroda-Fėrai 
Tartipo j

Vasario 11 d. buvome Tam
po j ir matėme ten Floridos 
valstijos surengtus 
Įžanga 60 centų.

Tampa miestas turi daugiau 
kaip šimtą tūkstaųčių gyvento
jų. Tai industrijinis, bizniavus 
miestas. Yra visokių dirbtuvių, 
o didžiausia, tai laivų staty
mo įmonė. Bedarbė, jau pasi
reiškia pilnoj prasmėj.

Tampa nuo mūsų miesto — 
už 18 mylių. Paroda-fėrai bu
vo truputį skirtingesni, negu 
šiaurėje-north, iš ūkininkiško 
atžvilgio. Nes buvo daug iš
statyta, artistiškai išdekoruo- 
tų apelsinų, greipfrutų, tari- 
džerinų, bananų ir kitokių 
tropiškų augmenų — visur, 
kur žiūrėsi, gėrėkis tokiom 
dovanom, kokias gamta moti
na mums suteikė. Buvo daug 
gyvulių, karvių, visokių ma- 
jedniausių rūšių, su visokiom 
kuprom ir nukarusiais pilvais. 
Tai ne pieninės karvės ir bu
liai, auginami tik dėl mėsos 
(byf steik). Tačiau šiaurės 
karvės ir buliai daug gražes
ni. Bordens Elsies pieno pra
monė išstatyta-išgarsinta dau
giausia. Nieko neperdėta, — 
mums patiems Bordens pienas 
patinka.

T ū k s t a nčiai plunksnuotų 
paukščių, daugiausia vištų. 
Auto mašinų buvo tiktai vie
na, Kaiser-Frazer—plati puoš
ni mašina ,ale ir kainuoja $2,- 
400. Tai ne darbininkui ją įsi
gyt. Buvo keli nauji moderniš
ki Greyhound busai. Daugiau
sia buvo išstatyta radijo pri
imtuvų, šaldytuvų ir namų vir
tuvių įtaisymų.

Lauko pusėj visokia grašia- 
gaudiška gemblerystė. Labai

rakandus, siuvinius, 
ir kitokius negrų 
sukurtus puošnius 

Bet negrai*, visai ne- 
į baltųjų parodos

daug maklioriškų lošimų — 
natūralu, taip, kaip ir visur. 
Daug “užeigų,” iš lauko išma- 
liavota visokios' keistos figū
ros, mergų ir vyrų. Užsimoki 
įžangos 35 centus ir pamatai 
tokią šlykštybę, kuri neverta 
nei cento. Per kelias vietas 
rodoma dykai naudingi ju- 
džiai apie parkus, fluorescent 
lempos ir <kova prieš T. B. 
(džiovos) bakterijas. Arklių ir 
auto lenktynių laukas puošniai 
įtaisytas.

Negrai ir čia yra nuskriaus
ti ir pažeminti. Jiems paskir
ta du pastatai pakraštyje lau
ko. Baltieji gali eiti ir žiūrėti 
į negrų parodoj išstatytus pro
duktus, 
augmenis 
rankomis 
gaminius, 
gali eiti
pastatus. Aš niekur nemačiau 
nei vieno negro.

Fėrų laukas didelis, viską 
apeiti, apžiūrėti ima 5 valan
das laiko. Bet biznis, matyt, 
visiems einasi labai prastai. 
Pardavėjai šaukia-rėkia. O 
žmonės sau vaikšto ir su pirki
mais visai nesiskubina. Prie
žastis bus ta, kad pašėlusiai 
viskas brangu. Arklių nei 
kiaulių Floridos fėruose nema
tėme. Matyt, jie sarmatinosi 
šiauriečiams rodyti savo pasi-> 
šiaušusius arklius ir kiaules.

Vasario 14 d., rašant šiuos 
žodžius, jau dvi savaitės kaip 
pagedo saulėtos “sveikos” Flo
ridos oras. Apsiniaukę, šalta, 
dažnai lyja lietus. Namų šildy
tuvai aliejiniai, kerosininiai 
pečiukai, kaip užkuria juos, 
labai smirda, sudaro gazus, 
nuo ko skauda galvą. Tai jau 
nekokia būna sveikata.

Buržujam ir milijonieriam

Kad tik nenusileisti Phila- 
delphijos-Camdeno CIO Laik
raštininkų Gildijai, nuo lap
kričio 7-tos užstreikavusiai 
Philadelphia Record ir Cam
den Courier-Pošt, leidėjas J. 
David Stern, neva liberalas, 
pardavė laikraščius republiko- 
niškam Bulletin. Dabar visa 
Philadelphijos spauda randasi 
republikonų rankose, o Cam- 
dene visai neliko laikraščio.

Darbai anglies kasyklose 
šiuom tarpu eina labai (forai. 
Dirba 6 dienas į savaitę. Mat, 
anglies reikia žiemos laiku 
daugiau. Kaip katromis die
nomis šąla ir .labai daug, net 
zero rodo. O kai kuriomis die
nomis pavasariškas oras. O 
kasyklas sutrukdė ir praeities 
streikas. Tai dabar turi atpil
dyti ir tą laiką.

Virsimai fabrikai irgi dirba 
tuom kartu gerai. O toliau — 
parodys ateitis, kaip 
tęsis.

Vasario 11 d. buvo 
“primary” rinkimai,
“runijo” ant miesto gaspado- 
riaus, 34 į miesto komisionie- 
rius. Trys ir lietuviai runijo, 
ai e negavo nei vienas.

šią žiemą daug žmonių ser
ga. Ale daug ir miršta, kad 
ir lietuvių. Mat, jau susenę, 
pagyvenę, sunkaus darbo žmo
nės. Gamta motina taip surė
dė, nėra nieko amžino. Ligų 
bakterijos visus į mirties gra
bą nuvaro.

A. Čekanauskas.

darbai

miesto
net 5

1/ MORE
0 MILEAGE

Other Passenger Tires 
Have Only FOUR Plies

Hera’s your solution to the tire »hort- 
age. Everything you get in other tire» 

-PLOS the famou» extra fifth ply, 
exclusive with Norwalk-the only fee* 
tory brand 5-ply tire. This extra pro
tection insures 25% more mileage- 
safety-longer wear. Nowadays you 
want the most tire for your money.. • 
this is if!

?>) The Greatest Value Your Tire Ration Certificate can buy

NORWALK /TIRES
Kreipkitės tuoj aus pas

ACME TIRE WORKS
847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 

gausite naujų 5 ply tajerų. EV. 7-3548

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

sudėta gera ir nesmirdanti ši
luma. Darbininkams tokios 
vietos neprieinamos, labai 
brangios. Floridos seni gyven
tojai sako, kad vasario mėne- 
sis visados labai prastas. Pa
tartina vasario mėnesyje neva
žiuoti į saulėtą “sveiką” Flo
rida. V. J. Stankus.

Holą nd i jos sosto įpėdinė 
Juliana pagimdė ketvirtą 
kūdikį — vėl mergaitę. Ro
landam nepatinką, kad ji 
negimdo nė vieno berniuko.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9512

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

I GREEN STAR BAR & GRILL
I LIETUVIŠKAS KABARETAS
į Kirs nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 

pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
1 ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
1 ' Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai '

6G0 GRAND ST. BROOKLYN, N. V.

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

★ -
1113 Mt. Verton St. 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110 Telefonas EV. 4-869d
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Chester, Pa.
Laiškas iš Lietuvos

M ilsų • miesto gyventojas 
Kruda, 542 E. 8th St., gavo 
sekamo turinio laišką iš Lie
tuvos :
Gerb. Kruda:—

Nuoširdus ačiū už tokio dy
džio dovaną, kurią jūs šiun- 
tėte Kalėdų švenčių proga. 
Dabartinėje mūsų sunkioje 
materialinėje padėtyje, šis 
siuntinys — paltas, kautas — 
yra didelė parama mums. Yra 
labai smagu, kad nors ir labai 
toli, už žmogaus akimis ne
apimamų žemės plotų gyve
nanti lietuviai prisimena mus 
ir siunčia mums dovaną, tei
kia paramą.

Jūsų dovana atkeliavo per 
didžiulius vandenynus į Lietu
vą, į Vilnių, o jau iš Vilniaus 
į Kauną, Valst. Vyt. Didžiojo 
Universitetą, o jau iš jo gavau 
1946 m., lapkričio 28 dieną. 
Ilgai keliavo jūsų dovana, 
bet jau dabar yra mano žinio
je.

Ar kartais nesate lietuviai, 
kad mokate bent rašyti lietu
viškai? Jeigu esate, tai kokiu 
būdu patekote Amerikon ? 
Jeigu jums bus įdomu ir užsi
megs tarp mūsų glaudesnis su
sirašinėjimas, parašysiu apie 
save kitame laiške. Man tai 
būtų labai įdomu ir malonu 

Artificlalės Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra“ 

VALETAI 
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

I

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS !
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS : 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. •

MIKE LEIPUS 
» 324 Devoe Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-800S

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

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

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

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

Telefonas pVergreen 7-1661

susirašinėti.
’Tad su paskutinėmis rudens 

dienomis siunčiu jums linkėji
mus ir d ai' kartą tariu ačiū 
už tai, kad nepamirštate mū
sų, o mes nepamiršime jūsų, 
nors ir už jūrų, plačių esančių.

Terese Gailevičiūtė,
Lietuva, Kaunas, 
Duonelaičio g-vė 35, 
1 Valst. Vyt. Didž. 
Universitetas.

Prie užbaigos LPT Komite
to, Chesterio skyriaus, darbo, 
noriu paminėti, kurios moterys 
yra pasidarbavę dėl Lietuvos 
žmonių sušelpimo. Tai drau
gės Krudienė,' Murauskienė, 
Navickienė, Gižauskienė, Du- 
donienė, Rinkienė. Iš jų tarpo 
viena draugė Krudienė gavo 
laišką iš Lietuvos kaipo padė- 
kavonę uz jos dovaną. Užbai
giant jų garbingą darbą, ta
riu širdingai ačiū joms visoms.

V. Gižauskas.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

m------------------------------------a
Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
' Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.
į------------------------------------------------------ B

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn,. N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Orlando, Florida
Palaidojome Draugę K. 

Juraitienę
A. a. draugė Katrina Ju

raitienė užmigo amžinu mie
gu vasario 4 d., š. m., the 
Florida Sanitariume, palikda
ma dideliame nuliūdime savo 
gyvenimo draugą Joną, sūnų 
Rinaldą ir dukterį Mikaldą.

Velionė K. Juraitienė buvo 
laisva, netikėjo į jokius reli
giškus prietarus. Ji buvo pil
nai persitikrinusi ir' apsišvie
tusi laisvamanė. Ir sunkios li
gos suspausta, ji nesusvyravo 
ir nenukrypo į priešingą sau 
pusę (kaip kartais atsitinka 
su kitais “laisvamaniais”).

Ligoninėj būdama ir jau 
numatydama savo gyvenimo 
saulėleidį, prašė savo vyrą se
kamai: — Jei aš pati būsiu 
jau per silpna, ar mano pro
tas nustos veikęs, ir jei kuni
gas neduos man ramiai nu
mirti ir lįs prie manęs su viso
kiais burtais, (sakramentais) 
ir patepimais, tai tu apgink 
mane nuo jo, — nuvyk jį ša
lin.

Bet draugė Juraitienė nenu
stojo proto, kol jausmai jai 
tarnavo; ji pati net du sykių, 
liepė kunigui (svetimtaučiui) 
pasitraukti nuo jos.

Velionė Katrina Juraitienė 
buvo klasiniai susipratusi, pro- 
gresyvė moteris ir mylėjo 
daug skaityti. Buvo nuolatinė 
Laisvės skaitytoja.

Šio rašinio autoriui teko ne
kartą su drauge Juraitienė 
pasikalbėti. Ji, apart kitų raš
tų, labai įvertino “Altorių še
šėlyje” knygą, kurią pernai 
Vilnis perspausdino savo skil
tyse. Gal dėl to, kad minėtoje 
knygoje aprašomas kunigas

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 Virginia7-44994.— ■ ' . ===
MEDUS

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

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

Laisves Adm.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir^ 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir

ir pavienių.

Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191 •

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Vasaris, kuris pametė kuni
gystę, jai ypati$kai buvo ge
rai pažįstamas.

Velionė K. Juraitienė iš 
Lietuvos paėjo iš Pabališkių 
kaimo, Gudelių valsčiaus, Ma
rijampolės apskričio. Turėjo 
58 metus, šioje šalyje išgyve
no 43 metus ir 40 metų išgy
veno vedusi su savo draugu 
Jonu Juraičių.

Draugai Juraičiai patys bū
dami laisvi, apsišvietę ir pro
gresyviai žmonės, gana pavyz
dingai užaugino sūnų Rinaldą 
ir dukrą Mikaldą, kurie yra 
labai draugiški ir aukštai pa
mokinti jaunuoliai.

Draugai Juraičiai dar tik 
antri metai kai apsigyveno 
Floridoj, netoli gražaus mies
to Orlando. Pirmiau gyveno 
Baltimore, Md. Bet velionei 
Juraitienei neteko nei du me
tu čia pagyventi, pasidžiaugti 
ir pasigrožėti tropiškos Flo
ridos skaisčia ir gaivinančia 
saulute. Labai gaila, kad ji 
mirė dar per daug anksti. Va
sario 7 d., š. m., tapo laisvai 
palaidota gražiose Greenwood 
Cemetery kapinėse, Orlando, 
Fla.

Prieš išlydėjimą į kapus, 
Fairchild Funeral koplyčioj, 
šių žodžių rašė j ui prisiėjo pa
sakyti atsisveikinimo prakal
bą iš draugės Katrinos Jurai- 
tienės gražaus, laisvo ir pa
vyzdingo gyvenimo.

Velionė K. Juraitienė bene 
bus pirma lietuvė palaidota 
Ori an d o’j.

Lai tau, gerbiama drauge, 
būna lengva, užmigus amžinu 
miegu, ilsėtis Floridos saulės 
kaitinamoj žemėj!

O draugui Jonui, Rinaldui 
ii* Mikaldai Juraičiam reiškiu, 
giliausią ir draugiškiausią 
užuojautą šioje liūdesio valan
doje.

Jonas Vilkelis.

BILIUS PRIEŠ NEŠVA
RIĄ LITERATŪRĄ^__

Albany, N. Y. — New 
Yoi’ko valstijos seimelis pri
ėmė bilių prieš lytiškai ne
švarias knygas, laikraščius 
ir žurnalus. Už tokius raš
tus skiriama iki vienų metų 
kalėjimo ir $1,000 baudos 
rašytojui, leidėjui ir parda
vinėtojui.
Anglija Vėl žadės Indijai 

Nepriklausomybę
London* — Pranešama, 

kad anglų valdžia šiomis 
dienomis paskelbs, kada ji
nai duos Indijai “nepriklau
somybę”. Tai galėsią būti 
po vienų metų.

Berlyne per 11 savaičių 
mirė 175 žmones nuo šalčio 
ir alkio.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR

VISOKIUS PYRAGUS BEI KĘIKSUS
Mes perkame geriausios rųšies miltus—tas reiškia, kad mųsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. .
Pristatome į visas dalis—-Brooklyno ir apylinkes* į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus mįestųs.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreęn 4-8802

Oregon City, Ore.
ALDLD 223 kp. laikė susi

rinkimą pas draugus F. Uls- 
kius, sausio 26, 1947. Tvar
kos vedėja buvo L. Jozelskie- 
nė. Kuopos finansų raštininkas 
Wm. Murphy perskaitė proto
kolą paskutinio mitingo, kuris 
atsibuvo balandžio 8, 1945.

Kuopa nutarė rengti pami
nėjimą 400 metų sukakties 
pirmosios lietuviškos knygos. 
Tai atsibuvo vasario 15, 1947. 
Tuom laiku sykiu su LDS ir 
ALDLD Portland© kuopa ren
giam vakarėlį pas draugę Ma
ry Yankauskienę, 2840 N. Co-
lumbia, Portland. Visi taria
me širdingai ačiū už jos ge
rą širdį, kad draugė mums už
leidžia savo hamą visiems pa
silinksminti.

Kuopa nutarė pasiųsti pa
sveikinimą .su $5 Amer. Dem. 
Lietuvių suvažiavimui. Taipgi 
paaukavo $5 Apsigynimo Fon
dui ir $5 Apšvietos Fondui.

Persikėlė trys nariai iš Los 
Angeles 145 kp., Antanas Va
laitis, Nellie Valaitis ir Ale- 
kas Alekna. Per N. Valaitie
nę dar prisirašė trys nauji na
riai — Agnes Ulsky, Tony 
Ulsky ir neseniai atvažiavęs iš 
Worcester, Mass, Adolph Du
donis. Labai smagu, kad šie 
jauni žmonės prisirašė ir ban
dykime dar daugiau jaunuolių 
prirašyti. Jauni gali daug pa
simokinti nuo vyresniųjų drau
gų, o vyresnieji, tai daugiau 
energijos turės. Reikia visokių 
Ižde randasi $80.14.
minčių, ar ne?

Ši kuopa nori susivienyti su 
Portlando organizacija. Iš
rinko F. Ulsky ir L. Jozelskie- 
nę delegatais tą mūsų norą 
perduoti portlandiečiam ant 
jų sekančio mitingo. Tokiu bū
du nutarta tiktai išrinkti nau
ją protokolų rašt. N. Valaitie
nę, o sena valdyba pasilieka 
ant toliau.

Gal jum, draugai, atrodys 
keista, kad paskutinis protoko
las šios organizacijos net 1945 
metų ? Jeigu visi' nariai buvo 
nutarę, kad nereikėjo mitingų, 
tai jų privilegija. Ale kas ma
ne nustebino daugiausia, tai, 
kad paskutinis protokolų raš
tininkas K. Marcinkus, kuris 
neseniai išvažiavo atgal į Los 
Angeles apsigyventi, kaip ir 
man, taip ir kitiem paliko 
prastą pavyzdį. Kiek sykių jis 
lankėsi toj kolonijoj, atsisvei
kindamas po kelis sykius su 
draugais, bet neapvertino or
ganizacijos nei tiek, kad su
šaukti vieną iš tų sykių mitin
gą ir formaliai perduoti kny
gas, bet paliko pas narį ir 
tiek. Nuo ko mes galime mo
kintis, jeigu taip ilgai, beveik 
visą savo amžių organizacijose 
veikęs draugas taip daro? Mi- 
liono dolerių iškados nepada
rė, tiesa, ale kada kitus kri
tikuoji, tai reikia ir apie save 
apsižiūrėti. N. V.

Arabų Vadas Prašo Nuslo- 
pint Žydų Teroristus

New York. — Faris ei 
Khpuri, Syrijos delegatas, 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai, žymus arabų va
das/ prašė Angliją tuojaus 
nuslopint Palestinos žydų 
teroristus?

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

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.

KREIPKITĖS

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

2-ros LUBOS

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

6 POLIŠERIAI ■
Aplamam nulyginimui 18 svarų špižinių liejinių. 
Turi mokėti patys nusistatyti ratus.

BUFUOTOJAI NESIKREIPKITE
• 5 Dieną • 40 vai. savaite

Nuolatinis darbas tinkamiem vyram pas didelį grožinių 
įrengimą išdirbėją Bridgeporte.

Kreipkitės Feb. 17—21, inch, 8 A.M.—5 P.M.
RILLING COMPANY J
235 WILLISTON STREET

Bridgeport, Conn.
(«)

Shenandoah, Pa,
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 34 kuopos susirinki-, 
mas buvo geras, daug narių 
dalyvavo ir gerų nutarimų pa
darė.

Delegatų rinkimas į Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavi
mą, kuris įvyks kovo 30 die
ną, palikta sekančiam susirin
kimui, kuris įvyks kovo 9 die
ną.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 17 kuopa savo susirinki
mą laikė vasar. 9 dieną. Taip
gi buvo nariais skaitlingas su
sirinkimas, ‘ draugai atsiėmė 
knygą “Prisikėlusi Lietuva” ir 
pasimokėjo duokles už 1947 
metus. Bet dar yra keli nariai 
nepasimokėję. Kuopos sekre
torius Eidukevičius tikisi grei
toje ateityje ir iš jų duokles 
iškolektuoti ir pasiųsti į cen
trą.

Vasario 15 dieną LDS 34 
kuopa turėjo spaudos naudai 
balių. Balius buvo labai pa
sekmingas. Buvo svečių gana 
iš toli. Buvo Petras Kapickas 
ir Petras Grabauskas iš Brook
lyno, taipgi Jurgis Surdokas 
iš Wilkes-Barre su savo arti
mais draugais. Dalyvavo Vin
cas Ramanauskas iš Miners- 
villės. Daugiausia Laisvės skai
tytojų teko matyti iš Maha- 
noy City.

Vasario 16 dieną Shenan
doah lietuviai kunigai pasky
rė visas tos dienos maldas ir 
tris kolektas dėl “lietuvių,” 
reiškia, dėl fašistinių pabėgė
lių Vokietijoje.

Koresp. J. P.

NEVA FBI NUŽUDĘS 
MOTERĮ

Chicago. — Suimtas mo
kyklos “vačmanas” James 
M. Davidson, kaltinamas už 
Ruthos Petersenienės nu
žudymą. Kvočiamas jis, be 
kitko, prisipažino, kad žuli- 
kavęs nuduodamas, būk e- 
sąs federalės valdžios agen
tas (FBI).

Real Eestate
Parsiduoda mūrinis narnąs, 10 

kambarių, visi kambariai išforni- 
šiuoti, yra ir garas. Namas pačiam 
miesto centre, gražioj vietoj. Par
siduoda už $7500.00, ant lengvų iš
mokėjimų. Kreipkitės į Peter Smith, 
972 Broad St., Newark, N. J. Tel. 
MArket 2-1376.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks 25 d. vasario, 7:30 v. v., 
135 Hungerford St. Draugės, visos 
susjrinkime laiku, turime daug rei- 
Kaįų aptarti. — y. K., seki’. (4ĮH3)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

(46)

METALO VERPĖJAI
(25)

Patyrusių prie l-m&, 2-ro ir 8-čio šiltų 
Uždara A.F.L. Dirbtuvė 

Puikiausios Darbo Sąlygos
„ $1.75 iki $2.10 j Valandą.

60 Valandų Savaitė.
Rašykite Ar Telefonuokite i

NAGEL METAL SPINNING 
MFG. CO.

400 East 1st St., 
DAYTQN, OHIO

HEMLOCK 2659 ar FULTON 8351.
(48)

PATYRĘ 
RANKINIAI KOMPOZITORIAI 

MIEHLE VERTICAL
ir

KLUGE
PRESSMEN*

Kreipkitės

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

<«>

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

darbo sąlygos.
Kreipkitės Į 

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

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

(47)

PROSYTOJAI (RANKINIAI)
Patyrę prie Vyriškų Koatų 

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

18 W. 18th St., N. Y., 11-tos lubos
(44)

DRATŲ MALTAVOTOJAI
Patyrę — Nuolat.

Gera Alga t
Viršlaikiai

SUPER ELECTRIC
PRODUCTS CORP.

Paterson St., ir Summit Ave.
Jersey City, N. J.

(W

Washington.— Buvęs Li- 7 
berijos prezidentas D. B. / 
King tapo paskirtas to kraš^/ 
to atstovu Washingtone. Li
berija yra negrų respubljka 
Afrikoj. 

j

Copenhagen, Danija. -— 
čia dalinai sudegė didelis 
lėktuvų fabrikas.
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NowYoito^/6^ifcr2ini(n
Prasidėjo Bildingu In
dustrijos Darbininkų su 
Bosais Derybos

Praeitą trečiadienį prasidė
jo bildingų statybos darbinin
kų ir bosų derybos tais klau
simais, kurie buvo privedę 
prie streiko. Streikas užsitęsė 
dvi dienas.

Sustreikavę buvo tiktai tūks
tantis AFL Metal Lathers Lo- 
jkalo 46-to narių, bet be jų 
begalėjo dirbti 45,000 kitų 
darbininkų ir jeigu streikas 
būtų pasitęsęs ilgiau, grėsė su
stabdyti apie 200,000 žmonių 
darbą.

Pagal susitarimą majoro 
sušauktoje konferencijoje, de
rybose dalyvaus po penkis at
stovus nuo samdytojo ir nuo 
unijos su bešališku pirminin
ku. Jeigu jie nesutiks su esa
muoju, majoras O’Dwyer turi 
teisę paskirti vieną. Pasekmes 
turės raportuoti majorui gale 
šios savaitės.

Lathers buvo išėję į strei
ką vyriausia dėl samdytojų 
reikalavimo dirbti 8 valandų 
darbo dieną, nors lokalas jau 
turėjo ir praktikavo 7 valandų 
darbo dieną per pastaruosius 
du metus.

Pastaruoju laiku visos bil
dingų industrijos skale pada
rytasis taip vadinamas “mas
ter agreement” nusako 8 va
landų darbo dieną visai indus
trijai. Sutartį užgyrė AFL 
Building and Construction 
Trades Council. ^Sutartis yra 
naudinga tiems, kurie dirbo 
ilgesnes valandas, bet nepri
imtina tiems, kurie buvo išsi
kovoję geriau, kuriuos ta su
tartis stumia atgal. Latheriai 
atsisakė atgal grįžti.

Pamatyk Sėkmingiausi Muzikai,'Į 
Veikalą ant Broadway!
Pasidžiaugk smagiausia muzika, 
šokiais, dainomis ir puikiu 
aktorių v&idinimu.

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

44th Street, West of B’way

f—------ 1------- -----------------------------
Warner Bros. Nauja šauni Filmą!

Dane Clark * Martha Vickers 
Sidney Greenstreet * Alan Hale

“THAT WAY WITH WOMEN”
♦ Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj *

Claude Thornhill ir Jo Orkestras
Extra asmeniniai

Martha. Vickers ir Alan Hale
STRAND Broadway ir 47 St.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! I 
Matyk Anglų icimynas įpleidžiant' Palestiną, bijančias naujų riaušių išsiveržimo! | 
Matyk besiusiantį krizį Anglijoj dėl šalčių ir anglies stokosi Matyk Italus su pro- * 
testu pasirašant taikos sutartį Paryžiuje! Matyk 25,000 Italų demonstracijų Komoje! J 
Admirolas By rd atrado paliktų prieš 15 metų maistų Antarktikoj, bet dar tinkamų I 
valgyti! Matyk didžiulius margus vaizdus karnivaio parodoj Rivieroj! Matyk pakei- b 
čiamųsiaa “rankas,” Vokietijos pagamintas sužeistiesiems kare! Matyk Churchiil’o | 
dukters vedybas Londone! Matyk This is America Filmų pirmajame jos rodyme ? 
“A NATION IS BORN » Svarbi filmą apie Filipinus! J
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. j 
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Skubiem Darbininkų Reika
lam Aiškinti Prakalbos Jais

Šį Penktadienį, 2 Ūmą
Kalbės Gerb. Peter V. Cacchione, Angliškai, o 

Lietuviškai; Bus Muzikus ir Filmus
R. Mizara--

Mūsų šalies kongrese dabar 
yra įnešta šimtai bilių, atsuk
tu prieš darbininkus. Ar jie 
taps įstatymais? Tas priklau
so nuo to. kiek patvs darbinin
kai tuos bilius pažins ir į juos 
reaguos, veiks. O visi — dar
bininkų vadai ir darbininkų 
priešai — pripažįsta, kad jei
gu bent keli iš tų bilių būtų 
priimti, taptų įstatymais, dar
bininkai būtų nustumti desėt- 
kais metų atgal.

Taigi, visiems svarbu išgivs- 
i ti, kokie tie biliai. Ir kas da
roma, kas darytina, kad jie 
darbo žmogaus nepadarytų 
vergu.

Lietuvių visuomenė, veik be 
išimties, yra darbo žmonių vi
suomenė. Darbininkai dirba 
pamatinėse industrijose. Smul- 

' kusis biznierius pasilaiko iš
imtinai darbininkų šeimoms 
gerai pasilaikant. Sukniubs po 
sunkia našta darbininkas, jo 
šeima, išstums iš biznio stam
busis mažąjį biznierių.

Rendų klausimas, grasini
mas nauju nedarbu, busimieji 
Amerikos rinkimai, kvyksian
čioji Maskvoje Keturių Di
džiųjų konferencija ir Lietu
vos Likimas — vis tai visiems 
lietuviams labai rūpimi, svar
būs klausimai.

Tiems ir kitiems didiems 
klausimams aiškinti mums pa
vyko gauti du gerus kalbėto
jus. Prakalbas sakys:

Peter V. Cacchione, New 
Yorko Miesto Tarybos narys 
(Councilman), angliškai.

Rfjjus Mizara, Laisvės re- 
’ daklorius, lietuviškai.

Warner Bros. Virpinanti Drama!
■ domiausia, sujaudinanti filmą!

ANN SHERIDAN * KENT SMITH 
BRUCE BENNETT * ROBERT ALDA

“NORA PRENTISS”
Dabar rodoma

HOLLYWOOD
BWAY. Jr 51 St. NUOLAT

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

CAROUSEL
su garsiausiais pasaulio aktoriais, 

dainininkais, šokikais ir Šauniu 
orkestru.

Tikietai dabar po $1.20 ir daugiau 
Vakare 8:30, 

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

44th Street, West of B’way.

Smagi istorija apie mylimą rakai), kuris 
viskam apsukrus, apart arklių!

BARRY FITZGERALD * DIANA LYNN 
, SONNY TUFTS

“EASY COME, EASY GO”
su Dick Foran X- Frank McHugh

# Ir Šaunus asmenų vaidinimas scenoj *

THE INK SPOTS
Bella Fitzgerald

Tip Tap ir Toe * Stump ir Stumpy
Extra: Cootie Williams, Jo Triuba ir 

Jo Orkestras
Vidunakti Vaidinama Kas Naktį

PARAMOUNT
Broadway ir 43rd St.

FILMU - MUZIKOS 
PROGRAMOJE:

Vyturėlio grupė suteiks mu
zikos.

Deadline for Action, Elek- 
t.ristų Unijos produkcijos fil
mą yra įdomi meniškai ir tur
tinga informaįciniai.

Taipgi matysime filmoje, 
kaip išsiunčiami jūsų aukomis 
supirktieji Vilniaus Tiriamo
sios Medicinos ir Vėžio Ligos 
Institutui reikmenys. Filmą 
vos tik spėta, padaryti šiam 
mitingui, dar niekur nerodyta.

Prakalbos įvyks jau šį penk
tadienį (šiandien), vasario 21- 
mą, 7:30 vai. vakaro, Ukrai
nian National Home, 218 
Grand St., Brooklyne. įžanga 
dovanai.

Kadangi prakalbos įvyks 
Washingtono gimtadienio šven
tės išvakarėse, tad bus proga 
atvykti ir iš tolimesnių didžio
jo Brooklyno dalių.

Rengia ir visus kviečia—
Lietuvių K. Kliubas.

Kaip Tarybininkai Lietuvą 
“Laisvina”

Nors tutini mažai Įclomau- 
juosi, nes tas visiems žinoma, 
bet praeitą sekmad., vas. 16, 
nuvykau Į Webster Hall, New 
Yorke, pamatyti buvusį Lie
tuvos prezidentą Dr., K. Gri
nių. O tas man buvo įdomu 
dėl to, kad būnant Lietuvoje 
daug turėjom gražių vilčių 
dėl to žmogaus Įr Liaudininkų 
Partijos. v

Būdami jauni, vienminčiai 
draugai, 1926 metais dirbo
me “išsijuosę.” kad sumušti 
tuometinę Krikdemų diktatū
rą ir pastatyti liaudininkus, su 
Grinium priešakyje, prie vals
tybes vairo. Išėjom “laimėto
jais,” nes barzdoti, su atbu
lais kalnieriais ministerial, 
taip kraštą nualino, kad ir pa
maldžiausios davatkos buvo 
nusivylę. Bet, deja, už tą dar
bą ir visas pastangas greitai 
tapome Smetonos aukomis. Ir 
kaip dabar paaiški, tai buvom 
už pensiją parduoti. Jaunes
nieji, kas gyvas, stengėsi bėgti 
iš Lietuvos, nes smeton-naciai 
daugiau mus slėgė, negu kle
rikalai. Dėl to dabar, pasinau
dodamas proga, nuvykau pa
matyti tą mūsų buvusį “Mo
zę,” kurio dar buvau '.nema
tęs. Iš jo ir kitų kalbų daug 
nėrašysiu, nes Laisvėje jau 
buvo rašyta. Tiek pažymėsiu, 
kad jo kalboje galima buvo 
įmatyti Hitlerio glostymą. Dėl 
sukelto kruviniausio karo pa
saulio istorijoje, matėsi aiškus 
Hitlerio pateisinimas. Jis turė
jo pasiskubinti pradėti karą 
dėl to, kad kitos tautos vokie
čius būtų greit nustelbę. Len
kai daug gausingiau platinosi, 
negu vokiečiai. Klaipėdos 
kraštas per 50 metų būtų bu
vęs visai lietuviškas. Tai ką gi 
Hitleris daugiau galėjo dary
ti ? Jis turėjo pradėti karą ir 
skersti kaimynines tautas, kad 
vokiečiu tautą “išgelbėjus.” 
Tai būta “smart” vyro. Puiki 
strategija.

Kalbėjo ir Lietuvos amži
nu smaugėju, Lenkijos šlėktų 
atstovas O’Konskis. ‘Oh! Jis 
toks gerutis. Taip Lietuvą 
“myli” ir ją atjaučia. Tik 
jūs, lietuviškos “ponios ir po
nai” man katutes plokite, o 
mes, O’Konskiai, ir Kauną “iš
vaduosime,” kaip pan Želi
govski 1920 m: Vilnių “išva
davo.” To žmogaus apetitai ir 
tonas labai primena “Der 
Feurerį.” Bet galime būti tik
ri. kaip ;iis nesiners iš savo po
niško kailio, tiek telaimėč, 
kaip ir jo Feureris laimėjo.

Kovą už Namus Tęsime 
Toliau, Sako Stern, 
Kampanijos Vadas

Buvusioji Albanėj didžiojo 
New Yorko delegacija sugrį
žo pusėtinai sukrėsta minties, 
kad tas, kas dėjosi Vokietijo
je, “gali atsitikti ir čionai,” 
jeigu vis didesnės masės ne- 
budės, jeigu visi nebūsime at
sargesni ir veiklesni.

Juos sukrėtė delegacijos pa
sitikimas Albanėje, kaip jie 
sako, su “storm-truperiškp- 
mis” ceremonijomis. O tie apie 
900 delegatų, atstovaujančių 
daugybes organizacijų, tame 
skaičiuje ir veteranų, kurie po 
sugrįžimo iš kariškų klampy
nių po purvą ir kraują dar 
nėra turėję buto, kurį galėtų 
vadinti savu, buvo nuvykę pas 
gub. Dewey ir seimelį prašyti 
paskyrų miesto namų statybai.

Delegacija taipgi reikalavo 
griežtos valsttjinės rendų kon
trolės.

Nuvykusius prašyti tų pa
skyrų piliečius pasitiko drūti, 
ginkluoti lazdomis ir šauna
mais ginklais traperiai. Dele
gacijos neįleido į valstijos ka- 
pitoliaus galerijas, kurios pa
prastai būna atdaros publikai. 
Delegatai niekados negalės to

Dabar prie- temos. — Kaip 
tarybininkai šienauja dolerius 
ir “vaduoja” Lietuvą. Ponas 
Jurgėla, prašydamas aukų, 
pranešė publikai, kad čia yra 
našlaičių iš Lietuvos ir prašė 
būti ant tiek gerais — neduo
ti pinigų našlaičiams. Mat, tu
rėta baimės, kad kitas gali 
Įspausti į delną našlaičiui su
dilusį nikelį. O ponams juk 
tai būtų nuostolis. Net ir pa- 
rapijonai tuom nepasitenkino. 
Vienas savo kolegai ir sako. 
Pabėgėlis man sakė. — Jūs čia 
sudedat tūkstančius, o mes 
Vokietijoj nematėm nei cen
to. Kas su tais tūkstančiais at
sitinka, parodo, kad ir toks 
“šposas.”

Pasibaigus aukų rinkimui 
p. Jurgėla viešai, su liūdna 
šypsena, pranešė žinią, kad 
vienas “vaduotojas” pasigro
bęs dalį surinktų pinigų “šo
vė” pro duris, ir nuėjo savais 
keliais. Visi nustebo. Nustebo 
ir minėti parapijonai. Nieko 
stebėtino, — aš juos surami
nau. — Gal tas ponas negali 
laukti kol bus dalybos. Jis, sa
vo šėrą turėdamas, išėjo “va
duoti” Lietuvą.

Na, o jūs, brangios ponios 
ir ponai, aukokite CfKons- 
kiam. Jei jie nenusisuks spran
do, kol užsisės jums vėl ant 
sprando, tai Lietuvą atvaduos, 
“ot morze do morze.”

Janson.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.7 5 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystS 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų. 

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

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

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALES <151 Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Snslrinkimų ir t.t. Puikus 

BteičiuB su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
TeL STagg 2-8842

pamiršti. . ‘ .
štai, kaip apie tą pasitikimą 

išsireiškė tos delegacijos va
das Alfred K. Stern, Emerg
ency Committee on Rent and 
Housing:

“Ne tiek esu pavargęs, kiek 
piktas. . .

“Dewey mūsų neįleido į ka
pitelių, bet mes darysime vis
ką neįleisti jo į Baltąjį Na
mą ...”

I

Stern kaltina gubernatorių 
vartojimo “hitlerinės” takti
kos. “Viskas atrodė panašu į 
pasiruošimą judžiams daryti, 
išskyrus tą, kad čia viskas bu
vo tikra; tai įvyko antradienį, 
vasario 18-tą, 1947.”

Sumobilizavę šią, veik tūks
tantinę delegaciją, komiteto 
nariai, visa buvusioji delega
cija, o taip pat ir ją siuntu- 
sios organizacijos, žada dar
buotis daugiau, energingiau, 
kad Įtraukti juo daugiau or
ganizacijų, sumobilizuoti dar 
didesnes delegacijas ir dar di
desnius vietinius išstojimus, 
žmonių balsas, turės būti iš-V I

girstas. žmonės turės gauti 
daugiau ir geresnių namų, tu
rės gauti užtikrinimą pastogės.

AKTORIŲ ATYDA1

Visi tie, kurie j'au turite paėmę 
knygutes dėl mokinimosi ..operetes 
“Lietuvos žiedai” esate prašomi su
sirinkti šį sekmadienį, vasario 23 d., 
10 vai. ryto, Laisvės salėje., Būtinai 
reikia pradėt ..praktikas ..aukščiau 
minėtos operetės. Jonas Juška.

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

PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, se
nų drabužių ir kitų daik
tų i
Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais 
kaip ir visuomet

1. MES taip pat chemika
lais išrūkome drabužius 
ir gauname Sveikatos 
Tarybos liudijimą.

2. MES sumažinome savo 
lėšas.

3. MES turim įrengimus ge

riausiai jums patarnauti.
4. MES apdraudžiame siun

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite. arba ateikite.

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

Tel. Orchard 4-4660

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos- 5 9—12 ryte valandos, j 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

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

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

• Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOutb 8-5589.

Apsivedė
šiomis dienomis gauta atvi

rutė iš Key West, Fla., nuo 
Antano Vižliansko, kad jis te
nai smagiai leidžia laiką. Mat, 
Antanas apsivedė vasario 8 
d., o 9-tą išvyko su žmona ant 
honeymoon į Miami, iš ten Į 
Key West, vėliau trauksiąs j 
Havaną (Kuboj).

Antanas Vižlianskas yra pla
čiai žinomas brooklyniečiams 
ir iš apylinkės lietuviams. Iš 
profesijos jis yra advokatas, 
taipgi lyderis Liet. Am. Pilie
čių Kliubo, Brooklyne. Jis ve
dė Mary Stočkaitę, brookly- 
nietę.

Linkime Antanui ir Marytei 
Vižlianskams daug laimės kai
po jaunavedžiams.

L. K.

Vagis Apsimetęs Gera 
Tarnaite

Turtinga egiptiečio Zilkha 
šeima, gyvenanti puošniame 
300 Central Park West apart- 
mente, New Yorke, turėjo pui
kiausią tarnaitę Ruth Hatha
way. Jų Rūtelė, sakė jie, buvo 
aukštos kilmės. Jie manė, kad

Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

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

Pavidis Radio Orchestra
Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 

karšti valgiai ir bus didelis pasirinkimas 
įvairių gėrimų.

Bazaras Bus Laikomas

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

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

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.'

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

................———-  ..................... . . ..

BULOVĄ!

DEAN
15 . . . $2475

I

PATRICIA 
ir . *247S

HAWd

ciwCAMBWDGI
. . $297>

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

----——6-tas puslapis 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Penktadienis, Vasario 21. 1947

ji pavyzdingiausia iŠ visų tu
rėtų — su bernais nesitrankė, 
telefono neužiminėjo, vakarų 
išėjimams neprašė — visada 
namie, visada nuolankiai tar
nauja, iki aną dieną prasišalK 
no su $13,750 vertės brangu- 
mynų. )

Priedams, Rūtelė pasirdaė 
buvus Albert Henry Cook, 117 
metu vyrukas. Ir visai be mė
lyno kraujo.

Taksų Atsiteisimas
v

Laikas atsiteisti su taksais 
valdžiai

Tinkamai Jums Patarnaus
TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksų ir veda biznių 
knygas.

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

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną. <

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines,. Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų




