
Kovo Mėnesj.
Kaip Su Anglišku 

Laikraščiu?
Nagevičius Vokietijoj.
Kun. Chase’o Knyga.

Rašo R. MIZARA

Vasario mėnuo baigiasi — 
žengiame i kovą. O tai reiks 
pavasario pradžią.

Bet kovo mėnuę šiemet 
mums reikšmingas ne dėl to, 
kad jis oficialiai atneš pavasa
ri.

Kovo mėnesj Įvyks trys pro
gresyviu Amerikos lietuvių su
važiavimai: moterų, Literatū
ros Draugijos ir Trečiasis De
mokratiniu Amerikos Lietuviu 
Suvažiavimas.

Kiekvienam j u paskirta po 
vieną dieną — iš eilės: kovo 
28, 29 ir 30 dd. Vieta: Brook- 
lynas.

★ ★ ★
Kovo pradžioje, beje, Įvyks 

mėnesiniai mūsų draugiją, 
kliubų ir kitokių grupių susi
rinkimai, kuriuose būtinai rei
kia išrinkti į suvažiavimus at
stovai, kur jie nebuvo išrinkti 
vasario mėnesį.

Kreipkime juo didesnio dė
mesio Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui: rinkime atsto
vus, siųskime sumanymus ir 
sveikinimus.

★ ★ ★
Jau prieš tūlą laiką buvo iš

keltas anglų kalba savaitraščio 
leidimo klausimas amerikie
čiams lietuviams, teskaitan- 
tiems tik angliškai.

Net ir vardas — “American 
Lithuanian” — buvo savaitraš
čiui su gest uotą s.

Deja, niekas ligi šiol neno
ri ar nedrįsta tuo klausimu 
plačiau pasisakyti. Reikalin
gas mums panašus savaitraštis, 
ar ne?

Ana, net tokia maža tauti
nė grupė, kaip armėnai, lei
džia anglišką savaitraštį, pava
dintą Armenian Tribune.

Progresyviai žydai leidžia 
įdomų mėnraštį Jewish Life.

Kodėl, sutelktomis pajėgo
mis, mes negalėtume to pada
ryti ?

Pasisakykite, kurie tuo įdo- 
maujatės. Suvažiavime turėtu
me tarti tvirtesnį žodį.

★ A ★
Atsimenu, 1941 m., Naujie

nos ir kiti tų pačių plunksnų 
‘laikraščiai šūkalojogenerolas 
Nagius-Nagevičius bolševikų 
išvežtas į Sibirą!

Baisus dalykas!. . .
Bet štai, tas pats Nagius 

rašo Smetonuko-Karpiuko or
ganui Clevelande — rašo iš 
Vokietijos!

Paaiški, jog per visą karo 
laiką gen. Nagius dirbo hitle
rininkams Lietuvoje, vėliau 
Vokietijoje. *

Tačiau Naujienos nesiteikia 
paskleisto melo atšaukti. Joms 
Nagius dar vis Sibire.

Karo pradžioje Draugas pa
skelbė pasauliui, būk komu
nistai nužudę vyskupą Stau
gaitį. Tuo reikalu net pusla
pio ilgio nekrologą “nužudy
tajam” parašė.

O kai paaiškėjo, jog tai 
buvo prasimanyta “žinia” — 
eilinis klerikalų melas, — Ma
rijonų organas niekad jo ne
atšaukė. ~

Jau prieš tūlą laiką baigiau 
skaityti kun. Thomas G. 
Chase’o knygą — “The Story 
of Lithuania.” Tai, vadinasi, 
Lietuvos istorija.

Jr ko ten nėra!. . .
Išsamesnė tos knygos ap

žvalga tilps š. m. žurnalo 
šviesos No. 2-me.

Tautininkai ir klerikalai šiuo 
metu daug pajėgų deda savo 
propagandai Riesti angliškai 
kalbančiuose.

Mes gi ta kryptimi ni?ko 
nedarome.

Ar tai gerai?

Roma.—Steigiamasis Itali
jos seimas reikalaus, kad 
talkininkai pataisytų taikos 
sutartį su Italija.

................................ . ........ . ... ... ---------- , „ai

* * ★ Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Sovietai Pripažįsta
Amerikai Pacifiko

Salų Globų
Angiija-Anstraliia Siūlo Neribotą Laiką Laukti, iki Bus 

Sprendžiama Globa Tnm Atimtom iš Japonijos Salom

i

Washington. — Sovietų 
Sąjungą sutiko su Amerikos 
planu — Jungtinių Tautų 
vardu pavesti į faktiną A- 
merikos globa atimtas iš ja
ponų mandatines salas Pa- 
cifiko Vandenyne, taip kad 
tos salos būtų strateginėje 
šios šalies kontrolėje. Tai 
vra Marianą, Karolinių ir 
Maršallų salos — viso dau
giau, kaip 600 salų ir saliu- 
kių. Senoji Tautų Lyga bu
vo davus Japonijai globoti 
tas salas, kaip “mandatus.”

Sovietu atsiųsta nota sa
ko, amerikonai suvaidino le
miamąjį vaidmenį pergalei 
laimėti prieš Japoniją ir 
daugiausiai pasiaukojo, y- 
pač Pacifiko Vandenyno ko
voje; todėl teisingas dalykas 
priimti Jungtinių Valstijų 
plana dėlei tų salų globos.

Toki sovietinės notos tu
rini paskelbė gen. Geo. Mar- 
shallas, Amerikos valstybės 
sekretorius. Jis neatsakė į 
korespondentu klausimą, ar 
Sovietai sutinka tuojau pri
pažinti amerikonu globą mi
nimoms saloms. Sovietu de
legatas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje pirmiau 
sakė, reikėtų palūkėti.

Anglija ir Australija siū
lė neribota laiką laukt iki 
sprendimo, kas ir kaip turės 
tas salas globoti bei kont
roliuoti. Bet kai Sovietų 
Sąjunga dabar pripažino A- 
merikai 'tąs teisę, supranta
ma. kad- anglų - australų 
siūlymai turėsią nupulti.

Menama, kad ši Sovietų 
nota tarnaus sklandesniam

Kokias Tautas Amerika 
Šelps, o Kokią Nešelps

Washington. •— Prezi
dentas Trumanas kreipėsi į 
kongresą,* kad paskirtų 350 
milionų dolerių alkanoms 
tautoms sušelpti. Visa ta 
pašalpa eitų Jungtinių Val
stijų vardu, be jokio ryšio 

*su UNRRA, tarptautine pa
šalpų organizacija.

Valstyb. sekretoriads pa
vaduotojas Wm. L. Clayton 
sakė, jog ta parama skiria
ma tiktai Graikijai, Vengri
jai, Austrijai, Italijai, Chi- 
nijai, na, ,ir Lenkijai, bet 
nei Rusijai nei Jugoslavi
jai.

Belgą Valdžia Šaudo 
Demonstrantus

Brussels, Belgija, vas. 26. 
— 50,000 žmonių čia audrin
gai demonstravo, reikalau
dami žadėto apmokėjimo 
buvusiems nacių belais
viams ir politiniams kali
niams. Valdžia apšaukė de
monstrantus riaušininkais; 
tuomet policija ir kariuo
mene ėmė iš kulkosvaidžių į 
juos šaudyti. Sužeista keli 
tuzinai žmonių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

Kopija 5c
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amerikonų susikalbėjimui 
su Sovietais ateinančioje 
Maskvos konferencijoj, kur 
Jungtim Valstijų, Sovietų, 
Anglijos ir Franci jos užsie
nio reikalų ministrai svars
tys planus taikos sutartim 
su Ąustrija ir Vokietiją.

Bevinas Kaltina Prez. 
fru maną už Arabą-Zy- 
dą Vaidus Palestinoj

London.— Anglijos užsie
nio reikalu ministras Bevi
nas seime kaltino preziden
tą Trumaną už tai, kad ang
lai • nepajėgia išspręsti Pa
lestinos klausimo tarp ara
bų ir žydų. Trumanas esąs 
kaltas dėl to, kad jis parei
kalavo tuojau įleisti 100,000 
benamių Europos žydų Pa
lestinon apsigyventi. Tuom 
jis sukiršinęs arabus.

N. Y. REPUBLIKONAI 
NEIGIA JAUNUOLIU 
REIKALAVIMUS

Albany, N. Y. — Į New, 
Yorko valstijos sostinę Al
bany atvyko tūkstantis jau
nuolių kaipo delegacija nuo 
įvairių organizacijų; ir gu
bernatorius Dewey jau ne
drįso vartot valstijinę poli
ciją prieš juos. Taigi jau
nuoliai, atėję i seimelio rū
mą, asmeniškai ragino jo 
narius balsuot už sumany
mą panaikint skriaudas ki
tataučiam studentam - mo
kiniam, įsteigti valstijinį u- 
niversitetą su lygiomis tei
sėmis visiems, sustiprint 
rendų kontrolę, skirt pinigų 
gyvenamiem nąmam statyt, 
nusakyt ne mažiau 75 centų 
algos valandai ir t.t. Dele
gacijos susirinkime Chance
llors salėje sutiko pakalbėti 
demokratiniai seimelio na
riai ir republikonų vadai. 
Demokratai ir darbiečiai 
kalbėjo už delegatų reikala
vimus, o republikonai fakti- 
nai nupeikė juos.

London, va§. 26. — Viesu- 
liška sniegų audra dar la
biau suparalyžiavo Anglijos 
fabrikus ir anglies pristaty
mą jiems ir gyvenamiems 
namams.

Prezidentas’ Bendrai Susitaria su Republikonais Kas
Liečia Muitų Pakelinių Produktams iš Kitų Kraštų

('Washington. — Republi
konų vadai kongrese plana
vo pakelti muitinius mokes
čius, imtinus už svetimų 
kraštų produktų įgabeni- 
mus į Jungtines Valstijas; 
to reikėsią, girdi, ameriki
nei pramonei apsaugoti nuo 
užsieninių dirbinių.

Demokratai iki šiol bend- 
raai stojo už muitų numu- 
šimą kitom šalim tiek, kiek

Progresyvių graikų koalicijos EAM rėmėjai demons
truoja priešais Acropolis viešbuti Athenuose, kur bu
voja Jungtinių Tautų Tyrinėtojų Komisija. Iškabos šau-
kia: “Anglijos pulkai turi apleisti Graikiją.”

JUNGTINES VALSTIJOS 
VYKDYS BYRNESO POLI
TIKU, SAKO MARSHALL
Washington. — Valstybės 

sekretorius Geo. Marshallas 
vas. 25 d. pareiškė, jog A- 
merika laikosi lygiai tokios 
užsieninės politikos, kaip 
prie pirmesnių jo valstybės 
sekretoriaus Jameso Byrne- 
so, be jokių pakeitimų. Taip 
Marshallas sakė laikraščių 
r ep o r te r i a m s, į dom au jau
tiems apie amerikonų poli
tika ateinančioje Keturių 
Didžiųjų užsieninių minist-

MARSHALLO PATARĖJAS 
MASKVOJ BUS J. DULLES, 
NEPALANKUS SOVIETAMS

Washington. — Amerik. 
valstybės sekretorius Mar
shallas pasirinko republiko- 
ną Johną Foster} Dulles’ą 
kaipo savo patarėją Mas
kvos konferencijoj tarp A- 
merikos, Sovietų, Anglijos 
ir Franci jos užsienio reika
lų ministru. Ta konferenci
ja atsidarys kovo 10 d. ir 
gamins planus taikos sutar
tim su Austrija ir Vokieti
ja. Dulles veikė kaip pata
rėjas ir buvusiam valstybės 
sekretoriui Jamesui Byrne- 
sui derybose dėl taikos su
tarčių.

(Dulles yra žinomas savo 
griežta politika link Sovie
tų. Jis laikomas svarbiu re
publikonų “smegenų trus- 
to” nariu.)

Apart Dulleso, Marshal- 

jos numuša muitus ameriki
niams įvežimams į tas šalis. 
Dabar prez. Trumanas pa
siūlė republikonams tokią 
nuolaidą: Turi būti suda
ryta muitų komisija, kuri 
spręs, ar sutartys su kitais 
kraštais dėl muitų numuši- 
mo kenkia amerikiniam biz
niui. Muitinė komisija ištir
tų šį klausimą, ir preziden
tas tinkamai pakeltų mui

rų konferencijoj Maskvoj.
Tai bus tokia politika, ko

kią Byrnes paskelbė savo 
kalboj Stuttgartę, Vokieti
joj, pernai kugs. 6 d. Ten 
Byrnes, be kitko, sakė, jog 
Amerika nelaiko pastoviu 
rubežium ta siena, kuria 
Potsdamo konferencija nu- 
stątė tarp Vokietijos ir Len
kijos. (Reiškia gal dar bus 
bandoma grąžinti Vokieti
jai tūlas žemes, kurios Pots
dame pripažintos Lenkijai.) 

las turės dar 34 savo pata
rėjus Maskvos konferenci
joj, neskaitant 50 raštinin
kų ir kitų techniškų padėjė
jų.

Negrė Laikyta kaip Vergė 
Per 27 Metus

Los Angeles, Calif. —Ta
no areštuoti advokatas Alf. 
W. Tngalls ir jo pati už tai, 
kad jie per 27 metus laikė 
negrę Dorą L. Jones, kaip 
namų vergę, nemokėjo jai 
algos ir nedavė žmoniškos 
nakvynės. Jie grūmojo iš
duot kokį tai Doros nusi
kaltimą praeityj ii- taip į- 
baugino ją vergauti.

----------------
Alaskoje sudužo dar 1 1 

Amerikos bombanešis.

tus įgabenamoms iš kitų ša
lių prekėms. Tokiu būdu A- 
merikos interesai būtų “dvi
gubai apsaugoti”, sako pre
zidentas.

Republikonai senatoriai 
Vandenberg ir Milliken, už
sieninių santykių ir lėšų ko
mitetų pirmininkai, apla
mai užgyrė Trumano pasiū
lymą ir džiaugėsi, kad pre
zidentas veda bendrą, ne-

Senatorių Komisija 
Siūlo Kelt Rendas 

10 Nuošimčių
Republikonai Perša Atimt Liekamąją Rendu Kontrolę iŠ 

OPA, o Pavest Teismams ir Valstijoms Rendą Tvarkymą
Washington. — Bankinė 

senatorių komisija užgyrė 
siūlymą pakelti butų rendas 
10 nuošimčių, o po to dar 
“kontroliuoti rendas” iki šių 
metų pabaigos, bet atimti 
rendų tvarkymą iš Kainų 
Administracijos. Komisija

Maistas Vis Brangsta; 
Už Svarą “Porkčapsą” 
Reikėsią Mokėt Doleri

Chicago. — Kiaulių, ker
nų (kukurūzų) ir kviečių 
kainos jau rekordiniai aukš
tai pakilo. Mėsinių gyvulių 
biznieriai pranašauja, kad 
už poros savaičių vartotojai 
turės mokėti dolerį už 
“porkčapsų” svarą. Wash- 
ingtonas numato maisto 
brangimą.

MOKYTOJU STREIKAS 
PALIEČIA IR DELA
WARE VALSTIJA

Buffalo, N. Y. — Prie 
mokytojų streiko dėl algos 
priedų prisidėjo 100 ir iš 
600 mokytojų, kurie dar 
streiklaužiavo. D a u g i a u 
kaip 62,000vaikų neiną Į mo
kyklas; sakoma, kad apie 
10,000 mokinių dar lanką 
jas, bet vis daugiau mokinių 
sprunka iš klasių, jei ne per 
duris, tai per langus. Dar
bo Federacijos Vežikų Uni
ja atsisakė gabent anglį ir 
žibalą tokioms mokykloms, 
kurių mokytojai streiklau- 
žiauja. Streikuoja apie 2,- 
500 mokytojų.

Wilmington, Del. — Dela
ware valstijos mokytojai 
paskelbė vienos dienos strei
ką, reikalaudami pridėt al
gos. Pranešama, kad strei
kuoja pusė jų skaičiaus, bet 
toliau gal išsijudins ir kita 
pusė.

CHINŲ KOMUNISTAI 
SUTRIUŠKINO 7 TAU
TININKŲ DIVIZIJAS

Chinų komunistų radijas 
iš Yenano pranešė, kad jie 
sunaikino 7 divizijas Chiang 
Kai-sheko tautininkų armi
jos Shantungo pussalyje ir 
užėmė miestus Sintai ir Lai- 
wu.

partijinę demokratų - re
publikonų politiką užsieni
nės prekybos srityje. Tuo 
sumetimu republikonai pri
taria ir Amerikos dalyvavi
mui busimojoj 18 kraštų 
konferencijoj dėlei prekybi
nių sutarčių. Ta konferenci
ja įvyks Genevoj, .Šveicari
joj.

ORAS.—Būsią nešalta.
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sako, rendas galėtų kontro* 
liuot paskiros valstijos, o 
kuri valstija pati nekontro
liuoja rendų, ten jos per tei
smus turi būti tvarkomos.

Už tą sumanymą balsavo 
3 republikonai senato komi
sijos nariai, o prieš ji 2 de
mokratai. Teigiama, kad šį 
pasiūlymą užgirs ir platusis 
senatorių komitetas, pirmi
ninkaujamas republikono ■ 
Charles Tobey’o. Ji remsią 
ir kai kurie dešinieji demo
kratai, pietinių valstijų se
natoriai.

Senatinė komisija, vado
vaujama republik. senato
riaus D. Buck’o, taipgi da
vė tokius patarimus:

Tuojau panaikinti bet ko
kią kainų kontrolę viešbu
čių kambariams ir keleivių 
nakvynėms “treiliuose”; nu
imti rendų kontrolę nuo 
apartmentų, kurie lėšuoja 
$225 ar daugiau per mė
nesį; leisti namų savinin
kams pabrangint rendas už 
butų pagerinimus, pagal su
sitarimą su rendauninkais 
(po bendrojo rendų pakėli
mo 10 nuošimčių); panaikin 
ti kainų nustatymą tokiem 
butam, kurie nebuvo lei
džiami par samdyti tarp 
1946 m. vasario 1 d. ir 1947 
m. sausio 1 d.

Lesų Atėmimas Naikina 
Kainų Administraciją

Senatinė lėšų komisija 
svarsto kongreso atstovų 
rūmo nutarimą ne tik ne- 
skirt Kainų Administracijai 
daugiau lėšų,, bet atimt iš 
jos ir $9,000,000, kurie pir
miau paskirti. ,O lėšų atėmi
mas reikštų mirtį tai admi
nistracijai.

Pasibaigė Ministrą 
Pavaduotoją Derybos

London.— Po šešių savai
čių derybų, išsiskirstė Ame
rikos, Anglijos, Sovietų ir 
Francijos užsieninių minis
trų pavaduotojų konferen
cija. Jie nesusitarė jokiu 
svarbiu klausimu dėlei tai
kos sutarties su Vokietija. 
Sutarčiai su ‘Austrija jie 
priėmė apie trečdalį duotų 
pasiūlymų. Teigiama, kad 
Keturių Didžiųjų užsieninių 
ministrų konferencija Mas
kvoj užbaigs sutartį su Aus
trija. Bet abejojama, ar jie
ten susiderės dėl sutartiės 
su Vokietija.

Grėsmingai Išsiveržė 
Ugniakalnis Etna

Roma, vas. 26. — Smala
kiai išsiveržė Etnos ugnia- 
kąlnis Sicilijoj, Italijos sa
loj J gręsia sunaikint du kai
mus. Tūkstančiai italų -per
sigandę bėga tolyn. Ištirp- 
dinta, žėruojanti uolų-akme- 
nų mase jau užplūdo ketvir
tainę mylią ploto.
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Svečiuose Pas "Tary 
binius Milijonierius”

(Nuo Redakcijos.: Perei
tą rudenį Tarybų Lietuvos 
rašytojai - veikėjai J. Pauk
štelis, A. Vienuolis ir Alb. 
Žukauskas lankėsi svečiuo
se Užkaukazėje pas tarybi
nius Abchazijos rašytojus. 
Savo patyrimus ir įspūdžius 
trumpai paduoda Alb. Žu
kauskas sekamame straips
nyje.) 

■

Huverizmo Pduojus
Gražiai atsimename Herberto Hooverio prezidenta

vimo laikus. Atsimenam, kaip Washingtone Hooverio 
įsakymu buvo užpulti Pirmojo Karo veteranai ir bjau
riai suterorizuoti.

New Yorko valstijos gubernatorius ponas Dewey, 
yra gerai pasimokęs iš savo mokytojo. Mat, jis irgi pri
klauso tai pačiai republikonų partijai ir skaitosi jos dide
liu šulu. Jis irgi turi ambicijų dasikasti iki Baltojo Na
mo.

Savo huverinę sielą ponas Dewey puikiai parodė 
prieš keletą dienų Albany. Mažai ko bereikėjo, kad būtų 
buvęs pralietas žmonių kraujas. Daleiskime, jeigu tie de
monstrantai, kurie buvo nuvykę į Albany valstijos seime
liui įteikti reikalavimus, būtų pabandę apginti savo kon
stitucines teises ir policijos nepaklausyti?

Ir kogi mūsų iškalbusis gubernatorius taip pabūgo 
tų demonstrantų?Žmonės jį išrinko, o jis bijo žmonių. Tai 
labai keista. ’

Konsiumeriai ir Darbininkų Algos
Labai daug kalbama apie kasdieninių daiktų varto

tojus (konsiumerius). Labai dažnai komercinėje spaudo
je jie statomi prieš darbininkus. Ot, girdi, darbininkai 
reikalauja aukštų algų, iš to kyla kainos ir nukenčia 
konsiumeriai.

Bet toji propaganda yra apgavinga. Jeigu paimsime 
įmonių darbininkus ir jų šeimas, taipgi taip vadinamus 
“baltakalnierius” darbininkus ir jų šeimas, tai surasime, 
kad nemažiau kaip 90% tų konsiumerių yra tie patys 
darbo žmonės. Todėl apgaudinėja visuomenę tie, kurie 
bando konsiumerius pastatyti prieš darbininkus, arba 
juos atskirti nuo darbininkų. Kova už aukštesnes algas 
nėra priešinga konsiumerių interesams.

Ar TaiVienintėlis Kelias?
Senatorius Langer susirūpinusiai kalba apie nesusipra

timus tarpe Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos. Gir
di, visi dabar gyvename siaubu baimės, kad karas tarpe 
Amerikos ir Sovietų nebeišvengiamas.

Senatoriaus reikalauja tą baimę prašalinti. O tai, jis 
sako, galėtų padaryti tiktai prezidentas Trumanas ir 
Juozas Stalinas. Tegul jiedu susieina, pasikalba ir baimė 
išnyks!

Lengviau pasakyt, negu padaryt. Sutinkame, kad ka
ro pavojaus baimė yra užnuodijus visą mūsų šalies gyve
nimą. Taipgi sutinkame, kad Stalino ir Trumano pasita
rimas veikiausia daug gero padarytų. Panašūs pasitari
mai praeityje, ypač nabašninko Roosevelto prezidentavi
mo laikais, daug gero atnešdavo. *

Tačiau to vieno vargiai užtektų prašalinimui visos 
baimės ir visų nesusipratimų. Daugiausia tos baimės 
paskleidė ir išvystė tai anti-rusiška propaganda. Sunku 
tikėti, kad Trųmano ir Stalino pasitarimas magiškai pa- 

' darytų galą tai propagandai.
Propagandos galybė tiesiog nesvietiška. Ji sveiką žmo

gų padaro ligoniu, protingą žmogų išmuša iš lygsvaros.

Astuonių Metų Jam Permažai
Vokiečiai patys nubaudė Hitlerio pastumdėlį, klerikalų 

šulą Franz von Papen. Jie nuteisė jį aštuonius metus 
kalėti.

Tokiam kriminalistui bausmė permaža.
Keista, kad demokratiški vokiečiai glosto Hitlerio pa

stumdėlius. Nejaugi jie mano, kad svietas jų nemato ir 
jų darbų neseka?

Iš Kelionės 
Po Užkaukazę

Jau lapkričio men. antroji 
pusė, tačiau Suchumi vaka
ras primena mūsų šienapiū- 
tės vakarą, su nežinia iš kur 
padvelkusia šilima, kada ty
liai šnera upės vanduo, ir 
žmogui nesinori atsitraukti 
nuo gamtos į namų prie
globstį.

Šį vakarą Juodoji ĄJūra 
nepaprastai švelni. Toli, ant 
tilto, linksminasi jaunimas, 
griežia armonika, skamba darni kolektyvinio darbo
dainos. Suūkštauna iš kaž
kur atplaukęs garlaivis, aš
tria prožektorių šviesa čiu
pinėja krantinę, ieško kelio 
į prieplauką. Krante snau
džia milžiniški eukaliptai, 
smaili kiparisų bokšteliai, 
plečia savo vėduokles pal
mės.

Ištisai prie Juodosios Jū
ros prisiglaudus soduose ir 
vynuogynuose skendi kait
rios pietų saulės maudoma 
derlingoji palaimos šalis — 
Abchazija, teikianti žmogui 
tikrai retai užtinkamas gy
venimo sąlygas.

Tačiau ne visada ji tokia 
buvo. Neseni tie laikai, kada 
vietiniai gyventojai Abcha
zijos vardą tardavo su keik
smu lūpose. Plačiose, tarp 
jūros ir kalnų nusidrieku
siose žemumose tįsojo neiš
brendami pelkynai ir rais
tai,’ iš kurių dvelkė aštrus 
tvaikas ir plito maliarija. I- 
ki Spalio revoliucijos 80-90 
nuošimčių šio krašto gyven
tojų sirgo baisiuoju drugiu. 
Nemiela jiems buvo derlin
goji, kelis kart derlių ne
šanti žemė. Daugelis šeimų, 
palikusios savo sodybas, 
traukėsi į aukštumas, į ne
derlingus, uolėtus kalnus. 
Krašte siautė mirtis. Vešli 
turtinga gamta nesidavė 
žmogaus apvaldoma.

Tik tarybiniais metais at
ėjo nauji užkariautojai, ap
sišarvoję galinga technika 
ir socializmo idėjomis. Ko
lektyviniu darbu buvo nu
sausinti didžiuliai pelkių 
plotai. Jų vieton išdygo nau
ji kaimai, žemę padengė vy
nuogynai, citrusų sodai bei 
arbatos plantacijos. Dar ir 
dabar intensyviai statomi 
nauji kaimai ii; iš skurdžių, 
nederlingų kalnų vietovių 
traukia į slėnį, kadaise jį su 
prakeiksmais palikę gyven-
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Mokytojų Streikas
Gėda mūsų kraštui, kad jis negali duoti vaikų moky

tojams tokių sąlygų, kuriose jie galėtų žmoniškai pragy
venti. Visi mato ir sutinka, kad mūsų mokytojai prastai 
apmokami. Visi mato? kad mokytojų algos nepakilo pro- 
porcijonaliai su pragyvenimo pabrangimu. Bet valdžios 
šulai tik padejuoja dėlei to, bet nieko nedaro situacijai 
pekeisti.

Todėl Buffalo mokytojai išėjo iš kantrybės ir paskelbė 
streiką. Beveik visos miesto mokyklos uždarytos.

• Komercinė spauda gvoltu šaukia, kad mokytojai netu
rį teisės streikuoti. Jie esą visuomenės tarnautojai. Jiems 
esą nevalia prieš tą visuomenę “sukilti.” Bet mokytojai 
“sukilo” ir nežada pasiduoti, kol jų reikalavimai nebus 
išpildyti. z »

par jeigu kaip, tai mokytojų streiko susilauksime ir 
New Yorko mieste. Čia irgi bruzdėjimas už algų pakėli
mą labai didelis. Miesto ir valstijos valdžios turi su mo
kytojais susitarti, arba vieną gražią dieną rasime mokyk
las be mokytojų, o vaikus gatvėse sniegu žaidžiant.

Susirgimas maliarija šian
dien čia retas dalykas. Vi
sam krašte viešpatauja 
žmogus, tikras gamtos ir 
jos turtų šeimininkas.

Pagrindinis gyventojų už
siėmimas yra” žemės ūkis, 
arba tiksliau — sodininkys
tė, kuriai klimato sąlygos 
čia pačios palankiausios. Iš
tisas kraštas — tai vešlus 
kolektyvinių ir tarybinių ū- 
kių sodas.

M’ 'Ą- >i:

Abchazijos ATSR Tarybi
nių Rašytojų Sąjungos pir
mininko drg. Bgažbos ir 
liaudies poeto Gulijos dėka, 
sekančią dieną mums pavy
ko pabūti kalnų rajone, 100 
km atstu nuo Suchumi esan
čiame kolektyviniame Leni
no vardo ūkyje.

Tas buvęs ‘ gūdžiausias 
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krašto užkampis paliks mū
sų atmintyje, kaip tyro sau
lėto džiaugsmo, kultūros ir 
pertekliaus centras, kaip 
kolektyvinių ūkių santvar
kos pergalės įrodymas.

Geru asfaltuotu, daugely
je vietų sraunių kalnų upių 
kertamu plentu pasilei- 
džiam pro vynuogynus, tun- 
gos, chuvuros, citrusų ir 
kt. egzotiškų vaismedžių 
plantacijas.

Kolektyvinio ūkio pirmi
ninkas drg. Georgijus Tžg- 
bųrija per vertėją papasa
kojo mums šio ūkio istoriją, 
sunkias jo kūrimosi dienas, 

. Pirmosios šio ūkio pradi
ninkės buvo moterys. 1928 
m. grupė moterų, vadovau
jama partinio aktyvo, su
darė žemės dirbimo bendro
vę ir bendromis jėgomis į- 
dirbo nedidelį žemės plote
lį. Derlių gavo gerą. Maty- 

pranašumą, vėliau priside
da ir artimesni kaimynai. 
Artelė auga. 1930 m. bend
rovė jau turi 9 skyrius su 
100 šeimų. Iki to laiko dar
bo priemonės ir gyvuliai bu
vo laikomi privačioje nuosa
vybėje.

1931 m. gaunamas ypatin
gai geras derlius, kurį ben
drovės nariai lygiomis pa
sidalina savo tarpe. Tų pat 

.metų rudenį dalininkų susi
rinkimas išrenka bendrą 
valdybą ir nutaria subend
rinti gyvulius ir ūkio padar
gus. Tai ir buvo kolektyvi
nio ūkio pradžią.

Šiuo metu Lenino vardo 
kolektyvis ūkis yra stambus 
ekonominis vienetas, turįs 
3292 ha žemės Šu 30 milijo
nų rublių metines apyvartos 
ir 6 milijonais rublių gry
no pelno per metus.

Ūkyje yra 490 šeimų, iš 
viso apie pustrečio tūkstan
čio žmonių. Šeima vidutiniš
kai į metus uždirba 36,000 
rb., gauna iš ūkio 3 ton. ku- 
kurūzos ir tam tikrą kiekį 
kitų produktų, be to, turi 
iki 0,5 ha žemės sklypą, lai
ko savo gyvulių ir t.t.

Svarbiausios šiame ūkyje 
auginamos kultūros yra: 
arbata, mandarinai, citri
nos, vynuogės, taboka, ku
kurūzą, laurų medeliai ir 
tunga, iš kurios vaisių ga
mina klijus ir specialias a- 
lyvas. Žemės derlingumas, 
panaudojus naujas techni
kos priemones ir įvedus 
naują darbo sistemą, žy
miai pakilo. Šiuo metu 1 ha 
duoda iki 18 ton. arbatos, 
iki 20 ton. tabokos ir t.t.

Į kolektyvinio ūkio direk
toriaus kabinetą susirenka 
svarbiausieji ūkio pirmū
nai. Vyresnio j o^ amžiaus 
vyrai tebedėvi savo tauti
nius drabužius, prie diržo 
kabo kinžalai. .Jaunesniųjų 
vyrų ir moterų dauguma 
jau dėvi europinius drabu
žius.

Senukas škirija su pagar
ba kalba apie ūkyje esan
čią partinę organizaciją, a- 
pi e pavyzdingus jos narius, 
kuriems vadovaujant pa
stebimai augo ūkio sukles
tėjimas, kilo valstiečių ge
rovė. Labiausiai visų mė
giamas yi;a, dar pilietiniam 
kare pragarsėjęs, dabarti
nis ūkio pirmininkas drg. 
Tžgburija. Jis nepalaužia
ma valia ir nuoseklumu 
daug prisidėjo prie to, kad 
ši laukinė kalnų vietovė bū
tų paversta derlingiausiu 
sodu, kultūros ir gerovės 
židiniu.

— Daugelis atsimena čia 
buvusi aplųžusį kalnėnų 
kaimelį Okuųji, kuriame 

eilė

viešpatavo skurdas, ligos, o 
kartais ir badas, aiškina ki
tas žilas, pakirpta barzdžiu- 
ke darbininkas. — O dabar 
Štai, — pažiūrėkite. .Juk tai 
miestas!

Mes visu būriu nugužė- 
jom per šį kiparisais, euka- 
liptąis ir kažkokiais nema
tytais krūmokšniais apso
dintą miestelį. Išgirdę dai
nas ir muzikos garsus, mes 
pasukam klubo link. Tai 
kolektyvinio ūkio liaudies 
ansamblio repeticijos. An
sambliečiai visi tautiniais 
drabužiais , — nuostabus 
spalvų mišinys. Jie nesiduo
da ilgai prašomi ir, liaudies 
muzikos instrumentams pri
tariant, mums sudainuoja 
keletą dainelių, jų tarpe mė
giamiausias savo dainas a- 
pie didžiuosius gruzinų tau
tos sūnus, apie draugą Sta
liną ir drg. Beriją ir sušoka 
keletą tautinių šokių.

Nustebę kraipom galvas: 
tokio ansamblio nenušvilptų 
ir sostinės scenose. Kiek to
lėliau, vasaros klube - pa
viljone vyksta kolektyvinio 
ūkio orkestro ‘ repeticijos. 
Jie ruošia naują programą, 
kurios premjera netrukus 
bus parodyta ūkio darbinin
kams.

Visi ansamblio ir orkest
ro dalyviai yra paprasti 
valstiečiai. Savo programą 
jie paruošia laisvu nuo dar
bo laiku. 1

Jau po 1931 metų buvo 
pastatyti gražūs dviejų 
pradžios mokyklų, vidurinės 
mokyklos ir ligoninės rū
mai, o taip pat sava hidro
elektrinė, plytų fabrikai 
vyno spaudykla ir
smulkesnių pramonės įmo
nių, aptarnaujančių vietos 
reikalavimus. t

Puikiai įrengtame šilta
daržy daromi įvairūs ban
dymai, veisiamos naujos 
kultūros. Kai apžiūrėjome 
didžiulį medelyną, peržvel
gėme didžiuosius vaisme
džiais apsodintus plotus, se
nas abchazas, kolektyvinio 
ūkio darbininkas, kviečia 
mus į savo sodybą pietų. 
Tai panašus į daugelį kitų, 
Abchazijoj matytų, ant stul
pų su gražia verandėle na
melis. Verandėlėje mus pa
sitinka senyva apsiglobs- 
čiusi, su dideliu baltu gal
vos apdangalu šeimininkė. 
Dvi dailios mergaitės iš 
aukštų smailakaklių ąsočių 
užpila svečiams ant rankų 
vandens.

Viduje du nedideli kam
bariukai ir virtuvė. Švaru, 
sienos nukabinėtos kilimė
liais ir rankdarbiais. Prie 
stalų susėda ų ir šeimininko 
kaimynai, su kuriais, nemo
kėdami abchazų kalbos, var
giai begalime' susikalbėti.

Pradžiai išgeriame tau
relę' kaip ugnis aštrios vy
nuogių degtinės. Tomada 
(stalo komendantas), kuris 
čia, priešingai Gruzijos pa
pročiams, sėdi ne stalo ga
le, bet kertėje,' dažnai kelia 
tostus, skatindamas išgerti 
už žymius valstybės vyrus, 
svečius, šeimininkur ir kt. 
Prasideda vaišės. Mažytėse 
lėkštutėse mergaitės neša 
kiekvienam dalyviui atski
rai gausybę abchaziškų tau
tinių patiekalų, kurių pris- 
kaičMu apie šešiolika.

Jau buvo apie vidurnaktį, 
kada atsisveikinom nuošir
džius, svetingus šeiminin
kus ir pasukome į Suchumį.

Paskutinę dieną išėjome 
pasigrožėti  ̂Juodosios Jūros 
krantais, pažvelgti į toli 
dunksančius snieguotus kal
nus.

Rytoj išskrendam.
Alb. Žukauskas.

Belgija nori draugiškumo 
sutarčių su Franci j a, Angli
ja. ir Sovietais,

Dvi savaitės atgal, “For
do Žinios” paskelbė, kad 
per vieną savaitę pagamino 
11,449 “fordų”, 2,565 “mer
curys” ir 590 “lincolnų”.

Viso toje industrijoje pa
gamino per tą savaitę 77,- 
034 visokios rūšies vežimų.

Ar tu manai, kad ims il
gai užgrūst pasaulį su auto
mobiliais?

Komunistų gaudymui Wa- 
shingtono žuvininkai pasky
rė $50,000 visiems tinklams, 
dėl 1947 m.*

Komunistų gaudytojai pa
reiškė (republikonai didžiu
moj) krėsią valdžią, Holly- 
woodo judžių koloniją ir A- 
merikos mokyklas ir kolegi
jas.

Michigano gubernatorius 
Sigler jau pradėjo gaudymą 
su didžiausiu įniršimu. Bet 
nesuranda būdo atskirt ko
munistus nuo kitų įsitikini
mų žmonių.

Jei komunistai turėtų ko
kius ragus arba uodegas, 
tai būt lengva įrodyt. Da
bar žmonės visi vienodi.

Kaip tik kapitalistų kiše- 
niui pavojus, tai tuoj jiems 
komunistas didžiausias kau
las gerklėje. Prezidentą 
Rooseveltą apkrikštino ko
munistu, kuomet pastarasis 
stojo šiek tiek už darbo 
žmonių reikalus. Kuomet 
dabartinis' Justice of Su
preme Court Frank Murphy 
nešaudė darbininkų ir ne
siuntė policijos • (būdama^ 
Michigano galva (guberna
torium), tai jis buvo di
džiausias komunistas.

Kurie pradėjo organizuot 
unijas, tie buvo ’apkrikštyti 
komunistais. Ir kas tik už 
darbo žmogaus * reikalų pa
gerinimą pasireiškia, tas 
jau ir komunistas.

Kuriuos kapitalistai ap
krikštino komunistais, visi; 
mano supratimu, geri žmo
nės.

Prie to, niekad nesu pa
stebėjęs spaudoje, kad pa
gavo komunistą “dope” 
pardavinėjant, bankus 
išvagiant, žmones užmu
šant, gemblinimo vietą už
laikant arba kitokiame 
prieš žmonių interesus 
nyje — vertelgystėje.

O jei tu pasakysi, kad 
General Motors Co. per 
tus laiko padarė gryno pel
no 48 milionus, o darbinin
kai joje dirbanti vargiai 
suduria galą su galu, tai 
būk tikras, kad būsi ap
šauktas pirmos klasės ko
munistas, nors ir” eitum į 
bažnyčią kas dieną.

Edinboro, Pa. Moteris 50 
m. amžiausr turinti 12 vai
kų, paskelbė, kad ji par
duoda vieną savo akį tam, 
“kuris aukščiausia mokės”, 
kad suteikus savo kūdi
kiams “tinkamą maistą ir 
tinkamus namus.”

Mrs. Marie Didon pareiš
kė, kad ji atiduosianti kitą 
akį'pirkėjui, kai jau bus 
prie mirties slenksčio.

Moteris per sena patekt į 
kapitalistų turgavietę. Ir 
kad suteikus savo keturiem 
kūdikiam tinkamą maistą ir 
pastogę, kad jie išaugtų ge
ri piliečiai, atiduoda akį.

Kitaip sakant, duokite 
vaikams tinkamą pragyve
nimą, kol jie galės .patys už
sidirbt, ir išimkit man akį.

biz-

me-

Tai kapitalistinės syste- 
mos vergai, o jei nors vie
nas drįstų pasakyt, kad G. 
M. Co. v kita kokia duotų 
tai moteriai iš savo milioni- 
nių pelnų ndrs keliatą tūk
stančių, tai jau tas būtų pa
šauktas pasitęisint į Wash-

------ ---------------- 2-ras puslapis
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Bijo Rusijos Turtingumo ir 
Moteriškų Jėgų

Will. Durant, kuris yra 
žinomas jau kaip filosofas, 
kalbėdamas Detroite pasa
kė, kad komunizmo žmoniš
kumas nesąs galingesnis už 
krikšči oniškumą.

“Ko mes galime bijotis 
Rusijoje, tai jos gamtinių 
turtų ir jos gimimų skai
čiaus — moterų, kurios ga
li pagimdyt po 20 vaikų ir 
paskiau eit atgal į laukus 
operuot traktorių.”

Kapitalistiniams filoso
fams didžiausia baimė, kad 
Rusija turi gamtos turtus 
ir tvirtas moteris.

O juk reikia ir gerų vy
rų. Moteris savaime nepa- 
gimdo 20 kūdikių.

Biskį Skirtumas
Indijoje, kai vyras nori 

atsiskirt su savo moteria, 
tai jis ją parduoda tam, ku
ris myli jo moterį.

Allahabad aukščiausias 
teismas išteisino vyrą, kuo
met jo moteris pasakė, kad 
ji sutiko būt parduota ki
tam už apie $100.

Vadinasi, vyras gavo $100 
ir gavo, taip sakant, divor- 
są.

Amerikoje moteris kur 

o saviškį vyrą paliko. Pas
tarasis dar turi mokėt ali- 
m6niją moteriai, kad ji pa
bėgo nuo jo!

Washing tono Commerce 
Departmentas paskelbė a- 
pyskaitą, kad 1946 metais 
abelnai kiekviena ypata 
praleido $330 dėl maisto ir 
gėrimų,, arba beveik dusyk 
tiek, kiek prieškariniais 
1941 metais.

Man atrodo, jog tie re
porteriai turėtų būt ne Wa- 
shfrigtone, bet puskvailių 
name.

Jei jiems duotum $330 per 
metus dėl maisto ir gėrimo, 
jie pasikartų, *o ne gyventų 
su ta suma.

Jei tu, skaitytojau, gau
tum $330 per metus, arba 
90c į dieną, kaip tu galėtum 
gyvent!

Remiantis Commerce De
partment*) pranešimu, tai 
Amerikos žmonės badavo 
1946 metais su jų “average” 
$330. Trys valgiai į dieną 
ir gėrimas, nors ir cukrus 
su kava, tai bus tau tik 
30c valgis.

Nuts to them.
Spartakas.

DAVID LILIENTHAL
Apšaukdamas “komunistu,” 

sen. Kenneth McKellar, Ten
nessee dem., rėkė prieš sky
rimu čia matomojo David’o 
Lilienthal J. V. Atominės 
Energijos Komisijos viršinin
ku. Pamate visų kaltininmų 
yra LilienthaPo prisilaikymas 
Franklin D. Roosevelto pažiū
rų.
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various cities indicate 
Republican politicians 
given an opportunity to 
their 19-17 and 1948 el-

after they are th rtf’ “liberat
ing it from the Russians.” 
Here, about three hundred 
people attended much to the 
dismay of the arrangers who 
thought they would jam-pack 
the Hall. The Labor Lyceum 
seats nearly 1,000 persons, so 
one ’can imagine one third of 
the hall filled and the fervor 
of patriotic excitement that 
can be created in a group like 
that, in a hall two thirds emp
ty.

country disassociated

Reports are coming in from 
various places’ about the “Lith
uanian Independence” cele
brations held in various parts 
of the country. The reports 
from 
that 
were 
start
ection campaigns at these cel
ebrations. Almost without ex
ception, it was officials of the 
Republican Party that were 
the “honored” guests, who 
spoke from the same platform 
with ex-quislings and pro- 
nazis and Hitler pension get
ters. In nearly every case, the 
Democrats, not wanting to soil 
their good name by associa
tion with the rubble of the 
DP’s that are streaming into 
the
themselves from the meetings.

In New York, there were 
two meetings. One was held 
in Webster Hall by the “Ta
ryba” boys where they ad
vertised the Mayor of the City 
of New York as one of the 
principal speakers, and form
er quisling and recipient of a 
pension from Adolph Hitler’s 
government of occupation in 
Lithuania. The Mayor didn’t 
show up — but Congressman 
from Michigan, Alvin O’Kons- 
ki, did. Now* O’Konski is a 
Pole — connected with the 
most rabid nationalistic group 
among the Polish Americans 
—the group that hailed Gen
eral želigowski and Pilsudski 
and his Colonels clique, želig- 
owski and Pilsudski were the 
nationalistic fascists who tore 
from Lithuania its ancient ca
pital, Vilnius, and were a 
constant threat to even Smet
ona type of independence. He 
was a speaker who greeted 
the 29th Anniversary of Lith
uanian Independence.

Dr. K. Grinius, it appears, 
had a fair record as a liberal, 
not entirely unblemished, 
however, , before the war. 
During the war, he received; 
a pension of 40 RM’s a month 
from Hitler and held a post in 
the government of occupation. 
He was a speaker, too. And he 
did not say very much about 
his experiences under Hitler’s 
stormtroopers’ and Werm- 
acht’s heel, but he did say 
some rather stupid things (for 
a man of his reputation) about 
the Russians and the Soviets.

But the most interesting 
thing that happened at the 
Webster Hall meeting, was 
the person who absconded 
with the collection. The sys
tem was more or less this: 
An ex-DP and a girl dressed 
in Lithuanian costume were 
paired off to circulate among 
the audience to collect “for 
the liberation of Lithuania.” 
Throughout the program, the 
collection went on. At the end 
merely wrote down the names 
of the donors) remained, but 
the man in the brown suit that 
watf collecting with her dis
appeared — and the money 
disappeared with him. Al
though the girl mentioned the 
color of the suit, she did not 

^recall whether he had a brown 
shirt, too.

Several hundreds of' don
ated dollars were lost for the 
cause this way. And, as a 
speaker for this Taryba, Bro
nius Budginas said in Roches
ter, N. Y., not so long ago, 
they will be able to get less 
dynamite “to blow bolshevism 
to the skies” — an attempt at 
an accomplishment in which 
Hitler failed.

Well, there was another 
celebration in Brooklyn’s La
bor Lyceum on the same date, 
too. This one was organized 
by the group who does not 
agree with the Tarybininkai 
as to who will rule Lithuania

The two opposing camps of 
Lithuania’s “saviors” have 
turned to photography in their 
softening-up campaign before 
the touch. The Taryba goes in 
for stills and the Tautininkai 
go in for movies although both 
groups support each other 
from time to time.

Let us take the stills first. 
Many of them were taken by 
the Naziphile Žitkus of Pane
vezys, Lithuania, who served 
the Nazi propaganda bureau 
together with Dr. Meškauskas- 
Germantas very well. The 
Nazis committed the atrocit
ies, and then sent Žitkus to 
take pictures of the piles of 
bodies which were later pub
lished in the Nazi Lithuanian 
newspapers, books, and were 
placed on exhibition at the 
“Kaunas Museum of Red Ter
ror” which was organized by 
Lithuanian Nazis thru’ the 
Hitler - loving organization 
called the “Research Bureau” 
(Studijų Biuras). The Studijų 
Biuras also’published the pho
tos in the infamous Lietuvių 
Archyvas, which is a vicious 
Nazi propaganda book of lies.

Ho w did the pictures find 
their way into America? Well 
you will remember a man by 
the name of Rapolas Skipitis 
who sat the war out in Berlin 
helping the Nazis to make the 
Lithuanians loyal to the “New 
Order.” He was entrusted 
with copies of each picture 
that was exhibited in the Kau
nas Museum to see that it 
reached the USA. Skipitis, 
when he was in Hanau (near 
Frankfurt) in Germa n y, 
showed these pictures to a 
number of American soldiers 
and officers. Of course, now 
that Skipitis is in the USA— 
can one imagine Skipitis leav
ing the Hitler-made propagan
da back there in Germany 
where it will not do much 
good, where there are hund
reds of such pictures taken in 
Dachau, Buchenwaldt, Lud
wigslust and elsewhere circul
ating.

• About the movies. • Those 
were taken by German Wehr
macht photographers and by 
Lithuanians hired by the Na
zis and , were part of a Naz; 
nropaganda kit that was tak- 
?n from village to village, 
from town to town to show 
he Liths such scenes as they 
lid not see before the perm
ins came. These, too, were 
shared by the propaganda 
bureau and the “Studijų Biu
ras” in occupied Lithuania. 
The scenes shown are of the 
same places and the same na- 
zie committed the atrocities 
and they blamed the iRed Ar
my for them. There is one 
thing that anyone seeing these 
movies must remember — the 
pictures were taken after the 
Nazis were in Lithuania and 
under Nazi supervision and 
that the Nazis were the culp
rits, the criminals, who com
mitted the crimes and they 
shoved the bjame on the Red 
Army and the Soviets.

It is the same story of Lvov 
and Katyn and a whole list of 
other places. Those showing 
the photos should be ashamed 
of themselves to peddle such 
rot to Lithuanian Americans—

Brooklyn LDS Dance Set 
For Saturday, March 29

BROOKLYN, N. Y. —- The 
gayest and most colorful 
LDS dance ever to be spon
sored by Lodge 200, the Build
ers, is all set for March 29th, 
the last Saturday of the com
ing month. One of the finest 
dance bands: Eddie Sparka 
and his Silver Star Orchestra 
will render the musical ac
companiment to the dancing. 
Eddie Sparks is well known 
for his expert rendition of 
peppery Lithuanian Polkas 
which the young and the old 
love so Well and he., no less 
expertly, gives out with the 
latest popular American jazz 
tunes which are irresistible on 
the dance floor.

The dance will be held in 
the beautiful Imperial Palace 
Ballroom at 790 Broadway 
(near Flushing Avenue) in 
Brooklyn. It is an easy place 
to get to — the Jamaica El
evated Line, Flushing Avenue 
Station, is right at the door. 
The Broadway streetcars run 
right past the door and, from 
Maspeth area, the Flushing 
Avenue Street cars stop a half 
block from the entrance.

This is expected to be one 
of the biggest dances that the 
Builders have ever given. Ma
ny out of towners are ex
pected to come and get ac-

same weekend in 
and many of their 
it is expected, will

quainted with Brooklyn Lith
uanians at this affair as there 
will be three big conventions 
on in Brooklyn during that 
weekend. The Lithuanian Li
terary Society Convention, the 
Lithuanian Women’s Conven
tion and the Center of Demo
cratic Lithuanian Americans 
will hold their conclaves dur
ing the 
Brooklyn 
delegates, 
attend.

The Brooklyn Builders are 
all working, selling tickets for 
this big dance and anyone 
wanting tickets can get them 
from any member.

Part of the proceeds of this 
affair and of the “Case of the 
Lost Weekend” will go to
ward sending the Men’s and 
Women’s bowling teams to the 
National LDS Bowling Tourn
ament which will be held in 
Detroit during the first week
end in May.

All Lithuanian American 
people, young and old, are in
vited to come to this first 
big post-war dance sponsored 
by the Brooklyn LDS and show 
their support for the Builders, 
the finest organization of 
Lithuanian Americans in 
Brooklyn.

—A Builder.

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

los
still 
just 
the

With the Trustees all set to 
come closer to the top posi
tion in the Brooklyn LDS 
Bowling League, and Presid
ents, Secretaries and Auditors 
ready to break the tie and 
knock either the Trustees or 
the Treasurers out of first 
place last Thursday night, the 
games took a peculiar swing 
and the relative positions re
mained practically the same.

When the games were over, 
the Treasurers, although 
ing three games were 
four games to the good, 
as they were before and
Trustees, retained their grip 
on second place, although not 
as strongly when the Prexies, 
Pen-pushers and Counters be
gan to edge in on them, cut- 
ing the lead the Trustees had 
by three games and as a re
sult being but one game be
hind second place, the three 
remaining tied, however, still 
for third place.

The Directors gave up three 
straight games once more.

The Secretaries who are on 
a rampage, having won ten 
out of the last twelve games, 
took three from the directors 
the closest win being by ten 
pins. Helen Yeskevich, rolling 
a better than 145 average for 
the evening, did most of the 
work shooting a 140, 149 and 
a 150 game.

The Presidents took all 
three from the 
Treasurers when
pawitz, coupled with Tony 
Navikas went to 
first game was won by the 
Prexies by only three pins 
after which, is appeared, Or
man lost heart while Charlie 
Sipawitz constantly rose after 
starting with a 106. His se
cond game was a 123 and the 
third was 130. Although Do- 
binis did well in the first two 
games, it wasn’t enough to 
cover Orman’s drop and Sipa
witz’s rise.

The Auditors, bowlers each 
took credit for one win in the 
set of three rolled against the 
Trustees. Although Helena 
Incas did a good 130 in the 
first game, the absence of her

first place 
Charlie Si-

town. The

partner was not to her advan
tage when Purvenas turned in 
a score of 183 for the first tilt. 
In the second tilt, “Pop” Na
vikas rolled a 101, which was 
well above his average to cop 
the second and the third was 
was won by Siurba who came 
back with a 139 after a ra
ther slow start.

The bowling league is still 
going strong and the interest 
is still mounting. The Bowlers 
ar all cooperating with the 
making of the Builders Dance 
on March 29th and with the 
sale of tickets for the “Lost 
Weekend,” the proceeds of 
which are to help finance the 
Men’s and the Ladies’ teams 
to the National LDS Bowling 
Tournament which will be 
held in Detroit on the first 
weekend in May.

The fact remains that there 
are vacancies for a few more 
girls on the team and if the 
members who have not been 
bowling regularly until now 
will perk up and bowl the,.'re
quired number of games for 
establishment of an average, 
they will still be able to make 
the team. So, let’s get together 
—especially you gals, and 
let’s get that average set and 
the team organized.

The dance will be held at 
the Imperial Palace Ballrooms, 
790 Broadway, near Flushing 
Avenue in Brooklyn, on March 
29th. The admission is $1.00 
and the band will be the fam
ous Eddie Sparks and his Sil
ver Star Orchestra. Those who 
have known Eddie Sparks’ 
music are great followers of 
his and all lovers of dancing 
will be there, we know. AU 
they need is to be offered a 
ticket for a buck apiece.

Lithuanian Fascists Mobilize 
to Empty Lith Organizations' 
Coffers for Own Propaganda

The Lithuanian fascists are 
out collecting money! And 
they are out collecting with a 
vengeance. Their goal is $750,- 
000.00. Three quarters of a 
million!

A handful of their support
ers will gather at a meeting of 
any decent organization when 
it appears that there will be 
no important business and 
when it seemjf few regular 
members will attend.

One of this well organized 
group will make a motion to 
donate a thousand dollars to 
their fund. If there is opposi
tion to this large sum of mo
ney to be taken from the treas
ury to which all members con
tributed and helped to build 
up for the purpose of paying 
benefits to the members, an
other will get up and make 
an amendment to the motion 
to donate only $500, “since it 
appears that the thousand 
smakeroos was too much.”

A vote will be taken and 
the voting will be made as 
to whether the amount to be 
given is to be $500 or $1,000. 
And before the members know 
what is going on, $500 of the 
members’ treasury is gone.

This ransacking of organi
zational treasuries is being 
made according to a well or
ganized plan.

First a list of “speakers” 
tour the cities where the treas
uries are to be hit. Special 
concentration is. made on ci
ties where there are clubs 
with larger treasuries. These 
speakers are former Nazi Quis
lings who have been Imported 
from the DP (displaced poli
tician) Camps in Germany. 
They served Hitler during the 
Nazi occupation of Lithuąnia.

After the speakers have 
gone thru’ to speak at “mass 
meetings,” then comes the 
barrage of “photographs.” 
The Motuzą Brothers group 
wil come in to show horror 
pictures of “Russian atroci
ties” in Lithuania which were 
made by the Nazis and no one 
knows whether they were 
made in Lithuania or in Da
chau or Buchenwald .

The newspapers will fol
low this campaign up with 
horror pictures for more 
“Russian atrocity” pictures 
from Lithuania. These pic
tures were brought*to the Un
ited States from Lithuania

having been manufactured by 
the Naz*is for their own “Hate 
Russia” .campaign during the 
last war. The pictures origin
ally had been forgeries made 
by the Nazis who were re
nowned experts at such pro
paganda.

Appeals for money are made 
constantly for the suffering 
Lithuanian DP’s. Appeals are 
made for the Taryba which 
is collecting money to camp
aign for 
present 
ment. •

“Give
dynamite and we shall 
bolshevism to the skies.” 
speaker is reported 
said at a meeting in

the overthrow of the
Lithuanian govern-

us American Dollars

to
Ro

and 
blow 
one 
have
Chester, New York .

The speakers sent on 
tours for the “softening-up” 
campaign are all tainted with 
the brown of the shirts they 
had worn during the Nazi oc
cupation of Lithuania.

One recent arrival from 
Germany is Dr. K. Grinius. 
Dr. Grinius who had a repu
tation as a “democrat” in pre
war Lithuania was bought by 
the Nazis lock stock and bar
rel. This aged man was used 
by Nazis in Lithuania when 
they made him the head of

the

Two Lodges Pass 
Quotas in LDS 
Drive for Members

National 
last 34 

in during the past

their Nazi “Health Depart
ment” during the period of 
occupation. This same Dr. K. 
Grinius had received a pen
sion form the Nazis and pen
sions were given only to the 
best friends of the brown 
shirters. For others, they had, 
Dachaus and gas chambers.

Dr. Grinius is now being 
used as a particular attractive 
drawing card in the “soften
ing-up” campaign of the sup
porters of the Nazi elements 
who are largely still in DP 
camps in Germany and who 
fear to return home because 
they would have to stand 
trial for their traitorous and 
collaborationist activities with 
the Nazis.

Another man who calls him
self Dr. Pranas Padalskis was 
an official in the Quisling 
government of the Nazis in 
Lithuania. He was a “deputy * 
advisor” in the economics 
branch of the Nazi Lithuanian 
government during German 
occupation. •

A third man is Rapolas Ski
pitis. lie was in Germany most 
of the time during the war. 
He headed the Liętuvių Sąjun
ga with headquarters on 
Kanstrasse in Berlin until it 
was bombed out by American 
bombers. A newspaper pub
lished for the “Lithuanians in 
the Reich” was published 
from the same headquarters 
and edited by the notorious 
Lithuanian Nazi, Bronius Dau
noras. The Lietuvių Sąjunga, 
of which Rapolas Skipitis was 
the head, was in reality an 
agency of the Nazis from 
which the Nazi fifth column 
in Lithuania was recruited and 
trained in German sabotage 
and espionage schools and 
which played a role when the 
Nazis invaded 
1941.

Organizations 
members must
treasuries and keep them front 
falling into the hands of these 
unscrupulous persons. They 
must explain the great hoax 
that is being perpetrated 
against them by the greatest 
conspiracy ever attempted on 
the Lithuanian Americans and 
their organizations.

These same perpetrators 
are going to use the money 
they collect for propaganda 
purposes to urge the American 
people to start a war against 
the USSR for the “liberation 
of Lithuania.” In such a war, 
Lithuania and its people would 
not be liberated, but they 
would be destroyed complet
ely by the modem methods of 
warfare. All that was left of 
Lithuania after the last war 
would be completely turned 
into rubble if such a war 
would take place.

These conspirators- are play
ing with atomic dynamite. 
They should be 
against as their plans, if re
alized, would be the beginning 
of the end of mankind. Not 
that they would be able 
kindle this war themselves. 
But with the remaining Nazis 
and all fascists who wąnt 
venge from the 
from America for 
tary defeat, there 
sibility that they

Lithuania in.

and their 
guard their

*s

BROOKLYN, N. Y. — The 
LDS National Headquarters 
announced this, week that two 
LDS Lodges have passed their 
quotas in the membership 
drive and that a total of 56 
new members have already 
been sent in to the 
Headquarters, the 
coming
two weeks.

The LDS drive is gaining 
momentum as there is only 
one more month left for work 
for the First $10.00 quarterly 
Booster Prize, for which Al 
Petravich, of Los Angeles, is 
now leading with 12 new 
members.

.All applications received in 
the National Office by March 
31st will be .counted for this 
first Booster Prize.

Newark Sietyno Chorus 
To Travel to Philadelphia

The so-

und 
the cherry chocol- 
were most appro-

guests, Kenneth 
age 5‘ 

respectively weren’t

aChorus March 8, contact 
Chorus member or come down 
to the hall Wednesday night 
with two dollars to assure 
yourself a seat. We rehearse 
at St. George’s Hall, 190 New 
York Ave., Newark.

Mildred.

Laisve s Annual 
Big Bazaar Starts 
on March Seventh

Games tonight (Feb. 27th): 
Presidents vs. Secretaries 
Treasurers vs. Trustees 
Directors vs. Auditors.

STANDING OF THE TEAMS
W. L.

Treasurers 28 17
Trustees 24 21
Auditors 23 22
Presidents 23 22
Secretaries 23 22
Directors4 13 32

NEWARK, N. J. —• It was 
like old home week at Siety
no Chorus rehearsal, 
prano section was swelled
with Mary Witkus, Florence 
Arlis and Mrs. Bechis back at 
the old stand. And Sonia Arlis 
was a welcome addition to the 
Altos.’Sorry to see Doris out 
with a cold. Art Skučas is also 
on the sick list.

Well,-we did find a birth
day to celebrate. Congratula
tions to Mrs. Rogers 
thanks for 
ates. They 
priate.

The two
and Jeanne Stensler, 
and 3 
very much impressed by our 
singing, I’m sorry to report. 
Instead the bowling game 
downstairs favored their in
terest.

It looks like Richard has in
vaded our Chorus./ Florence 
tells us that she found Sonia 
one night sitting up in bed 
screaming “Opeft the door, 
Richard.” If we keep pound
ing on our song “Kalvis” any 
more, she’ll be givipg out with 
“Staugia pečiai” instead.

Last call for bus passage to 
Philadelphia. If you want to 
go to Philly with the Sietyno

BROOKLYN, N. Y. — The
Annual Laisve three day Ba- lot of damage, 
zaar will be held next week-1 
end in the Grand Paradise 
Ballrooms, corner Havemeyer 
and Grand Streets in Brook
lyn.

The dates set for this big 
annual affair which attracts 
many local and out-of-town 
Lithuanians are March 7th. 
8th, and 9th. Each evening, 
the Pavidis 
will play 
there will 
games and

Admissions are 35 cents for 
Friday, 40 cents for Saturday 
and for Sunday.

Radio Orchestra 
for dancing 
be all sorts 
refreshments.

and
of
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PUIKI KARJERA
laukia JŪSŲ Armijoje

po 30

tinka- 
jaunas

trijų ketvirtadalių algos 
metų tarnybos.

buvome 
Ješkevi- 
priemie-
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arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

..................   ■ ssParašė Petras Cvirkai > ■■■■■ ■ 
viuose kazino ir maudyklėse. Kaip leng
va kvėpuot Ir ji kaip upė tvino, murmė
jo ir blaškėsi.

Ir tada ji užmigo, o Frankas norėjo 
pakilti, bėgti gatvėmis ir šaukti: — Lai 
gyvuoja Amerika!

Bet kai ji pabudo, — sakė: nemaniau, 
kad iš Gelbėjimo Armijos yra tokių vyrų.

Ji vėl sakė, kad jai reik iąeit, bet ji no
rėtų kreiptis vienu kukliu prašymu. — 
Jūs nelaikysite mane kokia nors ten... 
man didelis reikalas... iš namų man ne- 
prisiuntė, reikia mokėti už muzikas pro
fesoriams... gal galėtumėt paskolinti de
šimts dolerių.

Frankas žinojo šitas kalbas. Jis sakė, 
kad dabar neturįs. Tada mergina ėmė 
purtytis ir piktai prikaišioti, kad jis ją 
nugirdė, išgėdino, ir tokiu balsu pradėjo 
rėkt, kad jis kuo greičiausiai ją turėjo 
nuraminti draugiška paskola.

Taip puolė Niagara žemyn daug pėdų, 
taip puolė vandenys ir taurumas mote
rų...

Bet Frankui buvo tokios parankios. 
Retai daugiau jis joms mokėdavo kaip po 
dolerį — už šokį, pabučiavimus, poeziją

(Tąsa)
— Paklauskit, — jam vėl sakė saliūne 

Frankas, — žinau vieną būdą, kaip tūks
tančius lengvai uždirbti. Dabar visur 
įsisteigė tokios apdraudimo įstaigos...

—Apie tai aš girdėjau... — sakė kler- 
netištas.

— Šiur, tada vienas iš mudviejų gali 
apdrausti savo galvą, — aš tau duosiu 
taip į ausį, kad jos nebeliks. Tu nueini į 
apdraudimo ofisą, parodai savo ausį ir 
gauni tūkstantį.

— Tikrai didelę naujieną pasakei, tik 
aš nenorėčiau, kad mano ausis visai nu
lėktų...

— Vyre, be ausies tu pragyventum 
kaip nors. Naujorko daktarai tau tokią 
įtaisytų, kokios nė Adomui Dievas neda
vė. Žinojau vieną vyrą, kuris fermoje 
ganė jaučius. Tris metus jis bėgiojo pas
kum gyvulius, o ketvirtą gavo tūkstan
čius. Nori sužinoti, kaip juos padarė? 
Štai: jis buvo apsidraudęs savo pilvą .Vie
ną dieną jis paerzino jautį ar pats ant 
ragų užsikabino, ir jam gerokai pradū
rė šoną... Iš apdraudimo įstaigos jis gavo 
už šitą pilvo skylę penkis tūkstančius do
lerių. Ką tu į tai pasakysi ?

— Aš pasakysiu — okei! Tavo planas 
geras, mes apie tai turėtume pagalvoti. 
Mes galėtume palįst po gatvekariu, kad 
mums jis truputį koją įpjautų.

— Vienas lindo, norėdamas apdraudi
mo pinigus gauti, — švilpt galvą nupjo
vė. Bet polismenas patvirtino, kad tai ne 
jo galva buvo. Ar neatsiveria kartais pa
čiam ant blauzdų gyvos žaizdos?
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Frankas priėjo prie spintos, atidarė 
dureles ir išėmė savų geriausią, šviesų 
kostiumą. Apsivilko šilkinius marški
nius, nusiskuto barzdą, užsagstė lieme
nės sagutes. Atsiminė, kad oras karštas, 
— vėl nusirengė. Frankas ruošėsi eiti 
vienmarškinis.

» Prieš penkiolika dienų jis susipažino 
su ta mergina: plaukai gražiai susukti 
prityrusių Bruklino kirpėjų. Rankos ir 
nagai nudailinti kasdieninio manikiūro. 
Aną vakarą ji buvo apsivilkusi mėlyna, 
ilga suknele; didelis iškirpimas rodė pu
sę jos nuogų krūtų. Ji buvo gera. Jos 
rankos patogiai slankiojo aplink jo‘ lie
menį, o plaukų garbanos lipo prie kąklo. 
Tada, šeštadienio vakare, jie šoko bare 
ir ji sakė, kad jos tėvas prie Mičigano 
ežero turi namus ir fermą, o ji čia atva
žiavo išmokt muzikos. Ar jūs esate kada 
nors buvę prie krioklių, prie Niagaros, 
kurio vandenys krinta penkis šimtus pė
dų žemyn, suduždami į milijardus mažų 
lašelių ir spalvingos vaivorykštės matyt 
jau už septynių mįdių nuo ūžiančių van
denų? Ar jūs esat buvę Kolorade, Vere- 
kruce, Kalifornijoj, didelėse maudyklėse. 
Ji sakė — nuvažiuokim ten, mes paim
sim greitai bėgantį traukinį, mes sura
sim hotelį su dviem lovom, mes užsire- 
gistruosim kaip jaunavedžiai iš Bruk-

I ^n°*Mergina buvo šėlusiai, patogi. Ji neži
nojo jokių politikų, nežinojo net, kad la
pių ir ūdrų kailiai ne fabrikuose dirba
mi, o numaunami nuo žvėries. Kai Fran
kas, uždėdamas-jai naują pigų vasarinį 
kailį, pasakė, kad lapės miškuose bėgi
nėja gyvos, — ji parodė savo baltus dan
tis, ir sakė: didelę naujieną man pasa
kėte.

Jie ilgai šoko. Jis ir dabar matė jos 
primerktas akis, po plačiais ir juodais 
mirklais, nuvargusias, pilnas drėgmės 
ir ugnies. Frankas žiūrėjo į ją ir ji žiū
rėjo į jį. Jis sakė jai: tu dabar’ su ma
nim šoki ir kalbi apie šiltus vandenis, bet 
pasakyk, kur gyveni, kur tavo nakvynė?

Jie sėdėjo ten tamsoje, jautė viens ki
to kvapą ir seiliojosi. Mergina padėjo 
ant jo kelių galvą ir taip tyliai kalbėjo, 
kad jis vos laikėsi. Tai buvo Frankui vi
sų naktų naktis. Ji nesipriešino, davėsi 
bučiuojama, glamonėjama, ji davėsi ne
sama į lovą, vėl buvo šėlusiai gera iki už
miršimo, iki visiško dingimo, sapno, iš
nykimo, saldaus svaigulio. Ir kai tai bu
vo suteikiama, ji savo drėgnomis, gėdin
gomis akimis ir nuvargusiomis ranko- 

, mis, atmestomis virš galvos prašė dar 
ir dar. Sakė, kad Niagara puola labai 
daug pėdų žemyų, vanduo dūžta į mili
jardus lašeliukų, vaivorykštės matyt jau 
nuo septynių mylių... Ach, kaip gera 
prie vandens, prie miškų, pievose, erd-

Taip Frankas gelbėjo žūstančias sie
las. Jis mušė būbną, rinko išmaldą, vai
dino Lozorių, velnio apsėstąjį. Dabar jo 
piniginė padėtis taip pasitaisė, kad jis 
pradėjo visai šviesiai žiūrėt į ateitį. Pir
miau tokios merginos buvo nepasiekia
mi, aukštai pfaukią debesys. Dabar jis 
jų turėjo kiek širdis geidė. Jis neapsisto
jo prie vienos. Už jas mokėjo pinigus, 
teikė dovanas. Merginos—vienintelė sri
tis, kur jis parodė savo duosnumą, jau 
šalbakošės šaukštu, jau limonado' gurkš
niu. Bet jeigu jis ’surasdavo tokią mielą 
ir gerą, — už mažą atlyginimą, už ke
liolika dolerių jis perleisdavo savo pažįs
tamiems, kaip geriausio, gryniausio 
kraujo ispanę, lenkę, čilietę. Egzotikos 
pareikalavimas buto didelis. Už pinigus 
čia buvo visko galima pirkti. O Franko 
kolekcija vis didėjo... Būdamas sielų gel
bėtoju, jis merginų surado visur ir vi
soms sakė — ai lav jų, kas reiškia, — aš 
myliu jus. Jis mylėjo biznieriškai: trum? 
pai, bet drūtai. Meilę pirko labai pigiai. 
Amerikoj — viskas už dolerį. /

Frankas sėdėjo prie veidrodžio i-r gro
žėjosi savo veidu. Mažai kas paliko iš ano 
Prano Krukelio. Veidas pipilnėjo, plau
kai pasidarė dar šviesesni, lūpos mažos, 
jautrios, plonos, gašlios, kaip gatvės 
merginos. Veidas vis dėlto skaistus, -ap
tukęs, mažos akutės, nosis — bulbikė. 
Pernykštis švarkas ir kelnės jau jam bu
vo permaži. Išdygo šioks toks pilvukas, 
ant kurio jau buvo galima poilsiui padėti 
rankas. Rankos pasidarė juokingai 
trumpos: iš pečių plačios, storos, beveik 
moteriškos. Pirštai balti, apvalūs, su 
duobutėmis; pirštai lošiko, biržos mak
lerio, muzikonto. Smulkūs, nuo tabako 
parudę dantukai, kurie mėgo kramtyti 
vištieną ir saldžius valgius. Kojos į apa
čią siauros, bet vikrios; ėjo visuomet ne 
doleriniu, bet centiniu ančiuko žingsniu, 
lengvai siūbuodamas į šonus, mėtyda
mas cigaro .dūmukus kaip mažas buksy- 
rinis laivukas.

Doleris, gatvė, spekuliacijos, amžinas 
sukimasis, biznio reikalai, greitas, štai- , 

gus žvilgsnis ieškąs patogesnių situacijų, 
lygsvaros — formavo naująjį Franką. 
Durnaropei nebuvo reikalinga gerai 

-įtręšta, kultivuota žemė —- ji augo visur. 
Franko draugai buvo dažniausiai ne iš 
lietuvių. Liežuvis priprato prie naujos 
kalbos. Lietuviai tuojau pat stvėrė, rašė 
į sausaides, ragino aukoti, darbuotis. 
Štai kodėl j fe vengė savo tėvynainių! Ir 
dažniausiai tai buvo žmonės žemažiū
riai, retai iš kurio buvo galima pasimo
kyt kaip dirbti dolerius. Tuojau jiems 
duok dolerį, remk jų draugijas, tuojau 
— kam tu šneki su jankių merginomis, 
kam eini į airių saliūnus... Politikos 
Frankas nemėgo ir. dahgeliūi sakė: jūs 
eikite savo keliu, aš savo. Gudbaif

Vakar Frankas parašė motinai Įkiš-’ 
ką: “Ar gyva esate, motina. Siunčiu du 
.dolerius. Uskiuzmi man, motina, kad esu 
lietuviškai šnekėt ir rašyt užmiršęs ir 
galiu tau tik angliškai į postkartę para
šyt. Gudbai, tavo sūnus nepražuvo. 
Frank.” ' *

(Bus daugiau)'
\
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BUENOS AIRES LIETU 
VIUS APLANKIUS

(Tąsa)
Mūsų palydovo patariami nu

vykome į kitą aikštę — į Plaza 
Retiro. O čia randasi taip vadi
namas “Parųue Retiro,” kuria
me įrengta įvairiausi žaislai 
mažiesiems ir suaugusiems. Iš
mėginome pačius patraukliau
sius. Visus gerokai sujaudino 
“Užburtasis požemis” ir juokų 
vietovė. '
Rugsėjo 19, Ketvirtad.

Prieš piet gauname “Orien
tation” savaitraščio jubiliejinį 
numerį. Tai Argentinos Komu
nistų partijos organas, kuriam 
rugsėjo 17 d. sukako 10 metų. 
Reiškia, “Vienybė” if “Orien
tation” veik tuo pačiu laiku 
mini savo pasirodymo dienos 
sukaktį. Įdomus Rodolfo Ghiol- 
di straipsnis, kuriame pama
tuotai sugretinami Amerikos 
J. V. imperialistai su Vokieti
jos naciais, ypatingai Mr. Vir
gil Jordan išryškinamas kaip 
Geringo plagiatorius.

Atvykus Jakuboniui pradėjo
me ruoštis prie darbo, t. y., prie 
Kongreso medžiagos tvarkymo, 
kuri bus išleista atskiru leidi
niu. Turėjome reikalą užsukti 
pas Balčiūnus. Juozas Balčiū
nas, tai draugas, kuris tuoj už
veda kalbą apie organizacinę 
veiklą., Jo akimis žiūrint, šiuo 
metu argentiniečių lietuvių pa
žangusis judėjimas nepaprastai 
smarkiai kyla, lengvai gauna 
vis naujų narių, jaučiamas di
dis pritarimas “Vienybei” ir 
paramos darbui. Sąjunga “Lai
svoji Lietuva” turinti jau tūk
stantį narių; esanti padalinta 
į 3 rajonus; geriausiai veikiąs 
2-sis rajonas. Balčiūnas — op
timistas, smagus žmogus, liuos- 
laikius sunaudojus organizaci
jai.

Palikę šį draugą, nuvykome 
į vokiečių kliubą “Vorwaerts,” 
g. Austria 2064. Ten pat ran
dasi laikinai prisiglaudęs ir 
Liaudies Teatras. Vakare turė
jo savo posėdį “Vienybės” su
kaktuvinio vakaro rengimo ko
misija, kuriai pirmininkauja 
draugai Juostas Plepys ir S. Ka- 
žukauskas. Iš visko matosi, jog 
parengimas bus nepaprastas, 
žada atvykti dar keli urugva
jiečiai. Programa kruopščiai 
ruošiama. Jaunuoliai padarė 
savo repeticijas. Pirmą kartą 
teko pažinti buvusį pionierių, 
dabar jau vyrą, Enriką Čer
niauską, gabų šokėją. Taip pat 
atvyko Liaudies Teatro jaunuo
lės Rožytė Bendoraitytė, Rožy
tė Pačesaitė, Eugenija Žilins

kaitė ir bu v. Martin Garcia po
litkalinys jaunuolis Kučinskas.
Rugsėjo 20, Penkfad.

Smarkokai lyja. Turėjome 
numatę iš ryto pradėti tvarkyti 
Kongreso medžiagą, bet lietus 
pamaišo mūsų planams. Po pie
tų nuvykome į L. T. laikiną 
būstinę. Uždara. Užeiname pas 
Kisielius, o iš čia, į kiną. Ar
gentinos kronikoje pamatome 
Tarybų Sąjungos ambasado
riaus Sergėjėvo kredencialų 
įteikimo iškilmių kino nuo
traukas.
Rugsėjo 21, šeštad.

Mūsų didis draugas ir veikė
jas Pranas Dumbliauskas mus 
užkvietė pas save pietauti. Vyk
dami pas. jį, užsukome į Talalio 
rūbų valyklą, g. Belgrarto. Čia 
mus laukiantį radome drg. 
Dumbliauską. Automo.biliu pa
traukėme į rajoną Boca (šalia 
Riachuelo), kuriame 
Dumbliausku šeima, 
kuodraugiškiaušiai ir 
giausiai. Dumbliausko
maloni ir gera šeimininkė. Ne
trukus užėjo Balčiūnas su 
šnioka. Kiek vėliau, ir namų 
šeimininkų duktė, jaunuolė Va
lerija, gražiai išauklėta ir sim
patiška lietuvaitė. Visa jų šei
ma’ aktyviai' prisideda pfHe pa
ramos darbo; abi moterys mez
ga šiltus rūbus Lietuvos žmo
nėms. Dumbliauskas papasako
jo, -kaip Argentines lietuviai 
nuoširdžiai remia savo tarybinę 
tėvynę, kaip sparčiai auga šis 
judėjimas. ' . ,

kų. šiuo metu jų kapitalas sie
kia apie 30.0,000 pezų. Apžiūrė
jus jų pavyzdingai įrengtą fa
briką, buvome pakviesti prie 
vakarienes, kuria visiems'malo
niai patarnavo Jono Galicko 
jaunoji žmonele Monika.

Negalėjome atsistebėti, kad 
šie mūsų tautiečiai, taip pasi
turinčiai gyvenanti, ne tik kad 
nesišalina darbininkiško judė
jimo, bet j^ gausiai medžiagi
niai paremia ir pasididžiuoda
mi skaitosi pažangiųjų organi
zacijų nariais. Prieš mūsų at
vykimą J. Ilgūnas nupirko 100 
porų batų Lietuvos žmonėms. 
“Vienybės” sukakties proga 
abudu paaukojo po 100 pezų.
Rugsėjo 25, Trečiad.

Su Dumbliauskais 
užkviesti aplankyti 
čius, Juan Anchorena
styje gyvenančius. Nuvykome.

Ješkevičiai gyvena išmirusių 
milijonierių palociuose. Aplin
kui gražūs gamtos vaizdais. La 
Plates upė iš čia matosi neap- 
.rėpiamu platumu. Smagiai pra
leidome keletą valandų. Šeimi
ninkė, pagamindama vakarie
nę, parodė savo didį meną kuli
narijos srityje. ' Ješkevičius, 
žmogus su nepaprastais dailės 
meno gabumais. Jo išdrožti keli 
kūrinėliai, prilygsta aukštos 
skulptūros vertybei. Patyrę šių 
draugų neribotą draugiškumą, 
grįžome vėlai naktį.

(Bus daugiau)

' New York. — Bell tele
fonų kompanija per metus 
pelnė $208,551,507.

pasiūly- 
buvome pasimoję 
Platos didįjį mu- 
progos, patraukti 
Vakarykštis nuo- 

mums

ŠTAI darbas, kuris duoda jums 
pageidaujamus dalykus:

Nauja, aukšta, alga—da u gum a 

jos gryni sutaupymai, nes parū
pinta jums maistas, drabužiai, 
butas ir medikaliai aptarnavimai.

Sveikas darbas, gerose sąlygo
se, su dvigubai ilgesnėmis apmo
kamomis atostogomis, negu jūs 
gautumėte civiliam© darbe.
* Tikra apsauga, su gausingiau- 

siais išstojimui planais—pusė al
gos visam amžiui po 20 metų, iki

Jeigu jūs esate fiziniai 
inas, protiniai apsukrus 
vyras 18 iki 84 metų (17 m. su 
tėvų sutikimu), gaukite visus 
faktus dabar arčiausioje jums 
J. V. Armijos Rekrutavimo sto
tyje.

A GOOD JOB FOP YOU

CHOOSE THIS
• FINE PROFESSION NOW!

i

virš

me- 
poc- 
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246 Grahahi Avė., Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

♦ t
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 Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

gyvena 
Prįima 
vaišin- 
draugė

Spėję papietauti, išsiskubi
nome į aktyvistų posėdį. Tarp 
kittį dalykų, tarėmės apie Kon
greso rezoliucijų pravedimą, 
apie Kongreso leidinį, kurį pri
ėjome truputį pakeisti, būtent: 
vietoj išleisti tiktai lietuvių 
kalba, radome reikalo, kad 
svarbesnioji medžiaga būtų at
spausdinta ir kastyžių kalba, 
nes su Kongreso nutarimais 
norima supažindinti ir vietos 
visuomenės veikėjus.

Iš posėdžio grįžome kartu su 
“Vienybės” redaktorium drg. J. 
Januška, pas Dumbliauskus. 
Susitarėme, po vakarienei, vy
kti į Susivienijimo šokių pa
rengimą V. Alsinoje, lenkų sa
lėje. Taip • ir padarėme. Kada 
pasiekėme salę, jau buvo po 24 
vai. Jaunimas gražiai linksmi
nosi prie argentiniečių orkes
tro. Susipažinome su keletą Su
sivienijimo narių.
Rugsėjo 22, Sekmad.

Drg. T. Adamonio 
mu, šiandien 
aplankyti La 
ziejų ir, prie 
iki Berisso.
vargis ir prastas oras 
suardė ir šį planą. Tada drg. 
Kazys Bruožis pakvietė aplan
kyti Bs. Aires užmiestyje Hur- 
lingham gyvenančią Kairių šei
mą. Esą, bus neprošalį pama
tyti gražias užmiesčio vietoves. 
Mielai sutikome, ir geležinkeliu 
nuvažiavome į numatytą vietą, 
Bruožiu, Adamonių šeimos, ir 
mes. Oras nesitaisė, bet darėsi 
blogesnis. Drėgna ūkana kar
tais virsdavo smulkiu lietum. 
Saulė visą dieną nepasirodė. 
Tarpais ir smarkiau nulydavo. 
Toks oras dažnai supa šį mies
tą tiek žiemos, tiek vasaros me
tu. Kairių šeimos teradome tik 
vieną šeimininkę. Gražioje vie
toje pastatytas jų nuosavas na
mas. Visas sutvarkymas darė 
gero įspūdžio.

Grįždami užsukome pas 
Bruožius. Kaip kitur, taip ir 
čia, šeimininkai parodė didelio 
nuoširdumo. Kalbėjomės įvai
riais klausimais., Drg. Bruožis 
—■ meno mėgėjas ir senas pa
žangiųjų organizacijų veikė
jas. Jo žmona taipgi prisideda, 
ypač prie paramos darbo; mez
ga Lietuvos žmonėms mezgi
nius, kurių keletą mums paro
dė, tikrai puikiai apdirbtus. 
Esą, Bs. Aires moterų mezgėjų 
šiam tikslui priskaitoma 
300.
Rugsėjo 23, Pirmad.

Padirbėję brio leidinio 
džiagos, nuvykome ieškoti 
to Biedno. Nesulaukėme,
buvo susitarta. Taip pat turė
jome pasimatyti su kitu poetu 
— Liaču. Pastarasis buvo paža
dėjęs atvykti pas Auštrus, 18 
vai., bet neatvyko. Ęraltidome 
vakarą pas Auštrus. Bevartant 
fotografijas užtikome vieną ti
krai brangią: rašytoją žemaitę 
suJ Bulotais. Foto nutraukta š. 
Amerikoje laikę pirmojo pa
saulinio karo. ,
Rugsėjo 24, Antrad.

Šiandien pavakare išsiruošė
me aplankyti Surandi priemies
čio lietuvius. Adamonio lydimi 
valandėlei užsukome į jo brolio 
namus. Paskui, pas.vieną iš se
niausių Argentinoje lietuvių 
šeimą, pas Undraičius. Kazys 
Undraitis į šį kraštą atvyko 
1904 metais ir nuo to laiko ne
siskyrė su pažangiosiomis or
ganizacijomis. šiandien, jis 
pats, jo žmona Ona ir dukrelė 
Aldona, visi tampriai susirišę 
su mūsų-judėjimu.

Iš čia kolektyvu nuvykome į 
Villa Dominico, pas Galickus, 
kurių bute radome ir jų pusi
ninką Julijoną Ilgūną; pasta
rasis buvo išrinktas atstovu į 
PPAL Kongresą; Šie mūsų tau
tiečiai gyvena prašisiekę į ge
resnį gyvenimą. Turi elektros 

■ įrengimui reikmenų nemažą 
fabriką, su savo patentuota fir- 

' ma ir su gera rinka tiek Argen- 
! tinoje, tiek ir Užsienyje. Su- 
i trumpintai jų* firma vadinasi 

“Ilgą.” Dirba apie 30. darbinin-

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

RONKONKOMA
8634

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

■L

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698



5-tas puslapis—..................... —
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtad., Vasario 27, 1947

Naciu Diplomatas v. Papen 
Įkalintas 8 Metams

Nurnberg, Vokietija. — 
V okiškas nunacinimo t teis
mas priteisė 8 metus kalėti 
sukčiausiam nacių diploma
tui Franzui von Papenui, 
kurį buvęs tarptautinis tal
kininkų teismas be jokios 
bausmės paliko. Von Pape- 
nas, be kitko, buvo ir Aus
trijos prijungimo Vokietijai 
“inžinierius”.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGuNAS ;
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

328 Union Avenue J
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
! 324 DevOe Street

Brooklyn, N. Y.*
Tel. EVergreen 4-8008

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis isšihaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes1 žiemų 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 EVergreen 7-1661

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už ‘pasekmingumą Deksnio

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. .$1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė.savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Reikalauk tik

P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

Oakland ir San Fran
cisco, Calif.

Mezgėją R ėmė j ii, Kliubo 
Užbaigimo Darbo Bankietas.

«. Vasario 2 d. kliubas surengė 
paskutinį bankietą su progra
ma. Su šiuo parengimu užsibai
gė kliubo darbas.

Gražus būrelis publikos atsi
lankė pasidžiaugti nuveiktais 
darbais. Apart puikių pietų, li
ko pelno dėl paskutinio siunti
nio į Lietuvų arti $100.

Kliubo pirm. Marė Radienė 
atidarė programą, paaiškinda
ma tikslų šio įvykio. Pakvietė 
orkestrų pagrajyti. Orkestrą 
pagrajino keletu gražių kaval- 
kų muzikos. Tada pirm, pa
kvietė fin. sek. U. Sutkienę iš
duoti raportų. Sutkienė išdavė 
raportų iš kliubo 5 metų dar
buotės dėl karo nukentėjusiu. 
Kliubas sukėlė virš $5,000 dėl 
medikalės pagalbos, dėl Vil
niaus Instituto, dėl pundelių ir 
mezginių. Gražius darbus atli
ko kliubas su pagalba rėmėjų.

Kalbėjo K. Karosienė. Ji pui
kiai nurodė kliubo darbuotę, 
sakė, nors šis bankietas yra 
kliubo darbo užbaigimo paren
gimas, bet tas nesako, kad mū
sų kolonijoj darbas pasibaigė. 
Mūsų pažangios organizacijos 

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

Kampas Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

dirbs ir ant toliau šį prakilnų 
darbą.

Galim dbąsiai sakyti, kad mū
sų grupės veikliausia narė bu
vo U. Sutkienė.

Šis kliubas dirbo vieningai 
su. pagalba rėmėjų ir pažangios 
lietuvių publikos. Už tai buvo 
milžiniški darbai atlikti, ne
skaitanti mūsų LLD kuopų au
kų. Pilną raportą išduos kny
gų peržiūrėjimo komisija ir 
paskelbs spaudoj. «

Kliubo valdyba dirbo pasiau
kojusiai: pirm. Marė Radienė, 
vice-pirm. U. Burdienė, rašt. 
K. Mugianienė, fin. sekr. U. 
Sutkienė, kliubo atstovai į kitas 
organizacijas: K. Karosienė, 
V. Burda, koresp. K. Mugianie
nė. K

Visa valdyba atliko savo už
duotį puikiai per visus 5 metus.

Prie užbaigimo programos 
publika su pagalba mūsų vieti
nių dainininkių, sudainavo ke
letą gražių dainų, užbaigė su 
Amerikos himnu. Koresp. K. M.

Philadelphia, Pa.
Susirgo apysakų rašėjas 

Senas Vincas. Padaryta pa
vojinga operacija. Randasi 
Underwood Hospital, Wood
bury, N. J.

Linkiu greit pasveikti ir ra
šinėti vaizdelius iš darbininkų 
gyvenimo ir jų kovų .

R. M-kis.

J. J. KAŠK1AUČIUŠ, M. D. I
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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ii Matthew A.
įBUYAUSKAS
i; LAIDOTUVIŲ !|

DIREKTORIUS

►•4

: 426 LAFAYETTE STR., !

L Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172 ;!

fF=‘ 1

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas a

411 Grand St. Brooklyn

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

L. L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

k .. ■ .... .....as

% • * X ■

Scranton, Pa.
Kovo 2-rą d. turėsime sve

čią iš Brooklyn, N. Y., tai 
draugą J. Siurbą, kuris skai
tys paskaitą apie pirmos lie
tuvių kalboje knygos pasiro
dymą 400 metų atgal. Tai bus 
įdomus dalykas visiems pasi
klausyti, todėl nepraleiskite 
progos ir visi, kurie tik su
prantate lietuviškai ir gerbia
te lietuvybę, esate kviečiami 
atsilankyti. Prasidės 2-rą vai. 
po pietų. W. Meškūno svet., 
134 W. Market St. Įžanga dy
kai. Rengia Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 82 kp. ir 
Liet. Literatūros Draugijos 39

Tą pačią dieną 6-tą vai. va
kare bus labai skani vakarie
nė, kurią rengia LLD 39,kp.

Kaip jau žinote, kad mūsų 
progresyvės moterys visados 
padaro gardžius, skanius val
gius, taip ir šiuo kartu nesu- 
vils. Taigi, įsitėmykite, 6-tą 
vai., toj pačioj Meškūno sve
tainėj bus skani vakarienė. 
Įžanga tik $1, girdėjau, kad, 
prie to, bus dar ir koks pro
gramas, bet tą tai sužinosite 
tik atsilankę.

Kviečia Rengėjai,
T. b.

Boston. — Išmesta 200,- 
000 svarų žuvies, sugedusios 
per pardavinėtojų streikų.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
veiksi. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ..................................... 75c

Kantičkos, giesmių knyga .................... $2.50
Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin

gi Atsakymai; daug juokų ........... 15c
Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 10c 
Elcnutė ir Jonukas, gražios anysakait. 25c 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................ $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigį Gyvenimas 

ir Darbai ............................................. 30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai — 

apie burtus ...............    35c
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 75c 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

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

paveikslais...................................................... 35c
Duktė Marių, graži apysaka ............... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėjc—lY apie du

brolius ..................................................... 25c
Erodas' Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ............................................... 35c
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių

amž. krikščionybės ................................ 35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir

kitokį elgesiai, su paveiksi................... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c 

.Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusiin. 35c 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorhis, kaip išgyveno prirakintas ant

salos per 17 metų .... v.......................... 35c
Istorija, seno ir naujo testamento', su

paveikslais ............................................... 25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1....................................... 35c
Kabalas, laimės rodykle, su Saliamono

nosia ......................................................... 15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ..........................  25c
Keliautojai, j Šventą Žemę, Jeruzolimą 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ................................ 25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi........................ 65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .................................. 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ............... 10c
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti ............................ 25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas

link šeimyniško gyvenimo ir lyties
dalykų ..................................................... $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
sinaugimą Savo Meilužės, su paveik. 25e

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ............. 30c

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .......................... ,........ $1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ........ 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ................................ $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės ..................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų ....................... r....................... $1,00
Slebūklingas Veidrodis, apysaka .........  25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks..................................................  50c
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. $1.00 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ........ ;............   25c

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

Tyra Mostis. N.uo rožes, pailių ir bilc
kokio niežulio. Uncija ........................ $1.25
Dvi uncijos ............ .'.............................. $2.25

♦
ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Kraujo Valytojas ...................................... 60c
Nervų pastiprintojas ................. :........  85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių /periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmo.s 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo ................   j60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio. augimo ......... 60c
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės .................. ..... -..... 75c
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapinti

lovoje .............................................. ............ 60c
Vidurių valytojas ...................................... 60c,
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukuno (eiti kūdyn) ..... ....... .. 85c į
Nuo šlapligės diabetų .............................. 85c i
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c.( 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25!
Nuo užsisenčjusio nosies ir galvos ka

taro. (hayfever) .................................. $1.25
Nuo Pailių ................................  85c
Nuo vandenines ir širdies ligų ............. 60c
Nuo nemalonaus kvąpo ............................ 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ............85c
Nuo veneriškų ligų ...................;.....   $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilipno ...........................   60c
Norintieji įsigyti bile vieną iš virš minė 

knygų ar žolių, rašykite

M. ŽUKAITIS,
384 Dean St., Speneęrpjort, N. Y.

■ (tulv.)

Lowell, Mass.
Kliubas Naujoj Eigoj; Bus 

Svarbus Susirinkimas
Nesu kliubo valdyboje, o 

tik šiaip eilinis narys, bet, ma
tydamas laiko svarbumą, no
riu priminti kliubo nariams, 
jog šį sekmadienį, kovo 2 d., 
4 valandą po pietų, tuoj po 
LDS susirinkimo, Lietuvių Pi
liečių Kliubas, savo svetainė
je, 14 Tyler St., turės svarbų 
ir nepaprastą susirinkimą. Ja
me reikia visiems dalyvauti. 
Kodėl ?

Kadangi kliubas jau turi 
laisnes dėlei alaus ir vyno, tad 
kas liečia baro visų reikalų 
nustatymo būtinai reikia turėti 
bent didelės didžiumos narių 
susirinkimą, kur galima būtų 
girdėti visų nuomones: kokius 
stiklus turėsime, kokį alų tu
rėsime, kas bus prie patarna
vimų, kokią abelną tvarką nu
statysime ir tam panašiai.

Todėl lai kiekvienas narys 
pasirūpina dalyvauti susirinki
me ir išreikšti savo nuomonę.

J. M. Karsonas.

Elizabeth, N. J.
_____/ ■„ -r -............

Visokios Žinios.
Išrinkome delegatus į tris su

važiavimus — Moterų, Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir Ame
rikos Demokratinių Lietuvių 
Tretįjį Suvažiavimą. Delegatai 
yra: M. Burkauskienė, B. Ma- 
kutėnienė, L. šerelienė, M. 
Taraškevičienė — į Moterų Su
važiavimą. Į LLD suvažiavimą 
delegatais yra A. Stripeika ir 
P. Taraškevičius, o į Demokra
tinį Suvažiavimą — K. čiurlis, 
P. Vilčinskas, A. Saulėnas, A. 
Skairus, P. Poškus, B. Maku- 
tėniene ir L. šerelienė.

Serga V. K. šerdis, gydosi 
namuose, 460 Brookside PI., 
Cranford. Vėlinu greitai pa
sveikti.

ALDLD 54 kuopa rengia šau
nų balių, sekmadienį, kovo 16 
d., 8 vai. vakare, 408 Court St. 
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti.
Aprašyme užbaigimo Lietuvai 

pagalbos darbo įvyko klaida, 
ten pasakyta, kad $3 aukavo 
Kudirkai, o turėjo būti P. Kar- 
dokai, o kur vardas paduotas 
Z. Staliulis, tai turėjo būti Z. 
Stasiulis. A. Skairus.

f

Hudson, Mass.
Turėsime ir Mes Ligonbutį.
šis miestukas turi gyventojų 

arti aštuonių tūkstančių. Tai 
senokas miestukas. Bet iki šiol 
neturėjo taip reikalingo ligon- 
bučio. Kuomet ligoniui reikėda
vo daryti operaciją, tai turėda
vo važiuoti į kitus artimus mie
stus. O tas pridarydavo daug 
nesmagumų ir bereikalingų iš
kasei ų. I
' Taip visados negalėjo būti.' 
Pasitarė kelįatas vietinių dak
tarų, sutvėrė komitetą, nupirko 
stubą su 15 akrų žemės, pradė
jo visą įrengimą, kas' reikalinga 
ligoninei, žinoma, tas kaštuos 
nemažai pinigų. Bet Hudsonas 
pasimojo visas kliūtis nugalėt. 
Taipgi L. P. Kliubas iš savo iž
do paaukavo $600.

Ar jūs žinote, kad Hudsone 
yra apie šešios bažnyčios, ku
rios neneša žmonijai jokios 
naudos, o nėr nei vieno ošpito- 
lio žmogaus sveikatai pataisy
ti? Tai taip rūpinasi kunigai 
sveikatingumu. Pažiūrėsime, 
kiek jie. aukos dėl ligoninės.

Jono Gasiūno Prakalbos.
LDS 66 kp. nutarė surengti 

Centro prezidentui J. G. pra
kalbas. Mums yra paskirta Pir
mos Apskr. • pirm. J. D. Ju
slaus kovo 23 d. 7 vai. vakare, 
L. P. K. Svetainėj, 17 School 
St. Mes tikimės, kad žmonės 
įvertins šias prakalbas ir. daly
vaus kaip seni, taip ir jauni, 
nes drg. J. Gasiūnas pasirengęs 
daug įdomaus pasakyti.

Padarė Operaciją
Lillian Dubek, trečios klasės 

aiškūlės studentė taip ūmai su
sirgo 19 d. vasario, kad buvo 
pašauktas daktaras, išegzami-' 
navo ir išvežė į Marlboro ligo
ninę; ten padarė operaciją ant 
apendiko. Linkime jai greito

HELP WANTED^-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS OPERATORES
Prie Brassieres 

Viena ir Dviem Adatom Mašina 
Nuolatinis Darbas—Gera Alga 

MASTERBILT MFC. C0.
105 Temple Ave., Hackensack, N. J. 

Hackensack 3-0682
(48)

STALŲ PATARNAUTOJOS IR
TACOM APTARNAUTOJOS

V Ą.M. iki 4 P.M. Patyrimas nereikalingas.
Gera alga. Valgis ir vakacijos.

BETH EL HOSPITAL, BROOKLYN,
Miss Saslaw, DICKENS 6-9000.

(47)

NAMŲ DARBININKE MAŠINŲ
Prie mažos šeimos. Turi būti patyrusi, aku- 
ratnu ir sugabi. Nuosavas kambarys. Priva
tinis namas Brooklyne. ŠAUKITE TARPE

5 ir 8 P.M. ESPLANADE 5-4047.
(52)

OPERATORĖS •

SEASIDE BLOUSE CO.
2 Main St.

MOTERIŠKE
Viduramžė ar senyva. Geri namai. Lengvas 
namų ruošos darbas. Guolis ant vietos. $20 į 

savaitę. ŠAUKITE PO 4 P.M.
BEACHVIEW 2-6505.

(48)

(Locomobile Bldg.)

BRIDGEPORT, CONN.
(50)

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

REIKALINGI 
Patyrę Eyelet Darytojai 

IR 
. Patyrę Vinių Darytojai 

PLAČIAI PRAMONEI
Praneškite Pilnai Smulkmeniškai Apie Save Ar Patyrimus 

ARBA KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPT. 
NORTH & JUDD MANUFACTURING CO!

NEW BRITAIN, CONN,
(50)

pasveikimo.
Vasario 6 d. vienuolikos me

tų berniukas su savo draugais 
bėgdamas namo iš mokyklos 
vakare, sumanė dar pačiužinėti 
ant upės ledo netoli tilto. Ledo 
nebūta stipraus, įlūžo ir va?kas 
prigėrė. Pašaukti ugniagesiai 
ištraukė vaiką iš vandens. Iš- 
traukikas suriko, kad jo sūnus 
prigėrė! Tėvas tuoj ant vietos 
apalpo.

Beveik nėr tų metų, kad čia 
neprigertų vaikas bečiužinejant 
ant ledo. P. V.

PRANEŠIMAI
EASTON, PA.

Masinis mitingas įvyks kovo 2 d., 
paminėjimui Lenino gyvenimą ir jo 
darbus. Fur Union Hali, 429 North
ampton St. Pradžia 7:30 v. v. Bus 
rodoma Sovietų filmą “Days and 
Nights’” parašyta Sovietų rašytojo 
K. Simonovo. Kalbės Močiutė Bloor, 
veteranė komunistų vadovė, David 
Davis, nuo United Electrical Work
ers Union, Charles Spencer, Parti
jos vadas Lehigh Valley. Užkvicčia 
visus Northampton Co. Kompartija.

(47-48)

SO. BOSTON, MASS.
Delegatų išleistuvės. Sekmad., ko-, 

vo 2 d., 6 v. v. 318 Broadway, LLD 
moterys rengia šaunią vakarienę, su 
muzikale programa. Pelnas skiria
mas sveikinimui trijų sUVažiavimų, 
kurie įvyks Brooklyne kovo 28, 29 
ir 30 d. Kviečiame visus dalyvauti, 
atnešti naudingų patarimų ir atsi
lankymu paremti šį svarbų tikslą. 
Tikietas tiktai $1. — Rengėjos.

(47-48) ‘

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 3 d., Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 7:30 v. v. Visi nariai daly
vaukite, yra svarbių reikalų aptarti. 
Kurie dar nepasimokęjote duokles 
už 1947 m., prašome ateiti ir pasi- 
mokėti. Taipgi. gausite knygą “Prisi
kėlusi Lietuva.” — G. Shimaitis, 
F. S. (47-48)

HARTFORD, CONN.
Svarbiems tikslams, lietuvių pa

rengimas įvyks kovo 1 d., Laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford St. 
Tai bus smagus linksmas šokių va
karas. Gros Martin Orchestra. Įžan
ga 35c. Rengia LLD kuopa. Pelnas 
skiriamas vietiniams darbininkų rei
kalams, apšvietai. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės lietuvius daly
vauti, linksmai laiką praleisti ir 
tuomi paremsite apšvietos reikalus.
— Rengėjai. * (46-47)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Puikus parengimėlis, kurį rengia 

LLD 136 kp. įvyks kovo 1 d., 7 vai. 
vak., po 15-17 Ann St. Šis vakarėlis 
yra/ rengiamas Tikslu sukelti finan
sinės paramos į LLD švietimo fondą. 
Tad visi nariai kviečiami dalyvauti, 
taipgi ir nenariai kviečiami dalyvau
ti, vietiniai ir iš apylinkės. Kovo 2 
d., šios kuopos susirinkimas įvyks 2 
vai. dieną. Malonėkite pribūti. — 
V. W. Zelin. (46-47)

‘į CLIFFSIDE, N. J.
šeštadienį, kovo 1 d., 8 vai. vak., 

po 325 Anderson Ave., bus rodoma 
kruta'mieji paveikslai — Sovietų fil
mą “Giri No. 217.” Įžanga 40c. Pel
nas nuo šio parengimo bus skiriamas 
Stalingrado našlaičiams. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Rengėjai—I.W.O. 
3^.8 Kuopa. (46-47)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS 

LACE SETTERS 
taipgi 

PATYRUSIOS

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

, darbo sąlygos.
Kreipkitės J 

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

P. BALLANTINE & SONS
t

Ferry & Freeman Sts., Newark, N. J.
ub

25 PATYRI MŪRININKAI 
NE UNIJISTAI

Mokestis $2.25 ] Valandą 
Kreipkitės Po

Phillips Avenue & New Road 
Elsmere, Deleware 

ar
Telefouuokite WILMINGTON 3-1002

Tarpe 6 & 9 P. M.
(53)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

FINISHERS 
MOTERYS IR VYRAI 

PRIE DAILAUS' DARBO 
MOTERIŠKŲ JACKETS. 

MODERNINĖ DIRBTUVĖ
Nuolatinis Darbas. Viršlaikiai.

Abrahams Bros.
85 University Place (12th St.), N. V.

(48)

Žinios iš Lietuvos
VILNIAUS GELEŽINKE
LIO STOTIES REKON
STRUKCIJA

Leningrado architektas 
Ašastinas parengė Vilniaus 
geležinkelio stoties rekons
trukcijos projektą.

Tai bus monumentinis į- 
rengimas, pilnai atitinkąs 
senovinės Lietuvos sostinės 
architektūrinį a n s a m blį. 
Stoties fasadą puoš gražios 
kolonos, kurių viršuje bus 
granito karnizai ir dekora
tyviniai meniniai papuoši
mai.

Rekonstrukcija numato 
naujo vestibiulio ir kasų sa
lės, keleivių laukiamosios 
salės, motinų ir vaikų kam
barių įrengimą. Vien tik 
laukiamosiose salėse tilps 
apie 1,500 žmonių.

Prie stoties veiks didelis 
viešbutis, bus išplėstas res
toranas su pagalbinėmis pa
talpomis, o taip pat bagaži
nė.
• Stoties vidiniam apifor
minimui bus panaudotos ge
riausiosios vietinio akmens 
rūšys, dirbtinas marmuras, 
brangusis * medis, gipsas, 
metlakso plytelės ir parke
tas. Vilniaus stotis bus vie
na gražiausiųjų tarybinia
me Pabaltyje.

Chicago. — Gyvų kiaulių 
kaina pakilo iki 29 centų 
svarui.



S’-

Mary Anderson, aktore.

Naujų

JONAS LAZAUSKAS

Šio penktadienio vakarą, va-

ki-

lu-

buvęs'

LITUAN1CA SQUARE

RESTAURANT
IF

MEDUS3j

Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 7,8 ir 9 March, 1947Laisves Adm.

va- 
vei-

Privalai daug ką žinoti;
Pagal geriausią išgalę veik-

9—12 ryte
1— 8 vakare

John Lund, filmų ir radijo 
aktorius.

Martha Graham ir jos Šokių Kompanija šiomis die
nomis šoka Ziegfield Teatre, New Yorke. Paskutine iš 
aštuonių baleto programų įvyks šį sekmadienį, kovo 

, 2-rą. Tą dieną bus popietinė ir vakarinė programa, 
kitos programos tik vakarais.

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

, . -----6-tas puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtad., Vasario 27, 1947

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

Tel. South 8-5569

Patarnausite jiems ir 
d arb i n i n k ų j u d ė j i m u i.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Laukiame bazarui dovanų. Dienraštis Laisve yra 
visos Amerikos pažangių  j ij lietuvių vadas. Tad visos 
Anyąrikos Lietuviai privalo remti Laisvę, privalo 
siųsti dovanas bazarui.

• Dienraščio Laisvės bazarui, 
Įvyksiančiam kovo 7, 8, 9 
dienomis, reikės gaspadinių, 
padavėjų į stalus, bartenderių, 
pardavinėtojų dovanų ir kito-

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

įvairių gėrimų.

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

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

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadieni.

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

ašaras iššaukiančio
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

4ALES dėl Ralių, Koncertų. Ęankletų 
Vertuvlų, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

steičiuB bu naujausiais |t<isymaiB.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos

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

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

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

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

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

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

Jeigu Nori Išsaugoti Musų 
Šalies Darbininkų Teises

Peggy Wood, girdima radi
jo programose.

“Kamera” Pašautoji 
Parvyko Namo

Mrs. Olga Rocco, 
Metų išvakarėse buvusi pa
šauta subvėje per kerštaujan
čio kriminalisto jos vyro pa
siųstą “detektyvę - fotografę,” 
praeitą antradienį sugrįžo iš 
ligoninės namo. Sugrįžo pa
sekmėje pašovimo praradus 
kairę koją.

Jos pašovėja, 19-kos metų 
Pearl Lusk, buvo paleista be 
bausmės po to, ,kai jinai įti
kino policiją maniusi esanti 
detektyve, fotografuojanti, o 
ne šaunanti. Atrodė 
paika, bet turint mintyje mū
sų filmose perstatymus detek
tyvų veik stebuklingais, bile 
vėplumas prisieina pateisinti.

Alphonse Rocco, jos vyras, 
tapo nušautas policijai jį gau
dant Catskill srityje.

Sugrįžusi namo, galinti pa
eiti tik i 
kriukiais, graži, 28 metų Olga. 
pareiškė norą gyventi, gauti 
darbą ir išlaikyti senyvus savo 
tėvus. Ji nusiskundė, kad apie 
tūkstantyje gautų užuojautos i 
laiškų, kai kurių dar ir su do- j 
vanomis, negavusi nei vieno, į 
kuriame jai pasiūlytų darbą.

Visuomet budėti ir kai ka
da ką nors paaukoti.

Kitaip niekuomet mūsų šaj* 
lyje nei kur kitur nebuvo. Kur 
darbo žmonės, kur liaudis ap
sileido, ten skaudžiai nukentė
jo,. užmokėjo brangia kaina.

Pamename, Vokietijos žmo
nių ^apsileidimas, nežinystė, 
leidimasis apgauti kainavo no 
tiktai patiems vokiečiams jų 
darbininkiškas partijas, lais
ves, bet ir visam pasauliui kai
navo milionus gyvybių. Milio- 
nai veteranų tebeatmoka kan
čiomis. Daugelis šalių ir šian
dien. tebeatmoka už tas vokie
čių klaidas gyvenimu didžiam 
skurde. Mes tebeatmokame 
didžiais taksais.

Kad nepakartotume vokie
čių padarytų klaidų, žinokime, 
koki mūsų kongrese ir valsti
jos įstatymdavysiėje yra pa
vojingi darbininkų teisėms ir 
laisvėms biliai.
. Tiems biliams ir kitiems pa
saulinės svarbos klausimams 
aiškinti yra ruošiamas masinis 
mitingas-prakalbos šio sekma
dienio popietį, kovo (March)

baisiai i 2-rą, Ukrainian National

Home, 218 Grand St., Brook- 
lyne. Pradžia 3 vai. Įžanga 
nemokama.

Kalbės:
R. Mizara ir
D. M. Šolomskas.
Gros Vyturėlio grupė.
Bus filmos: Deadline for 

Action, Elektristų Unijos pro
dukcija, taipgi trumpa filmą, 
parodanti išsiuntimą Lietuvon 
amerikiečių dovanų Tiriamo
sios Medicinos ir Vėžio Ligos 
Institutui.

Taksiky Vairuotojai 
Pagelbėjo Surasti 
Blogdari

Paaiški, kad negrai taksikų 
vairuotojai organizuotai padė
jo policijai sumedžioti krimi
nalistą Billy Thompson, kuris 
nuduodamas taksiko vairuoto
ju užpuolė ir apipiešė lietu
viuose ir abelnai amerikiečiuo- 
se plačiai žinomąją daininin
kę Birutą Ramošką, jai 
žiuojant į teatrą vaidinti 
kale “Street Scene.”

Areštavus, kaltinamas! 
atpažinęs

Prašome Talkos
Mitingo garsinimui yra pa

daryti lapeliai. Gaukite Lais
ves spaustuvėje. Nuneškite į 
šapas ir visur, kur randasi lie
tuvių, 
visam
Esant šimtams priešdarbinin- 
kiškų bilių yra didis darbas 
juos visus pažinti, o nepažinę 
mes liksimės darbininkų judė
jimui akmeniu ant kaklo. To 
lietuvių judėjimas dar niekad 
nebuvo dasileidęs ir nepriva
lome dasileisti dabar. Tad pa
aukokime bendram tų bilių 
svarstymo darbui šio sekma
dienio popietį.

Prakalbas Rengia ir kviečia 
visus —

Lietuvių Komunistų Kliubas.

Lietuvai Pagalbos Komitetui 
Reikia Skubios l aikos

pasiramsčiuodama I s®"° 284?’ ?s‘ pa’
dirbėti prie drabužių ir ceve- 

• rykų sukrovimo prašomi ateiti 
į Lietuvai Pagalbos Teikimo 

. Komiteto drabužių centrą, 417 
j Lorimer St., Brooklyne.

Komitetas gavo iš Chica- 
i gos didelį paskutinį siuntinį, 
i desėtkus dėžių. Tai pribuvu- 
I šieji jau po paskelbimo vajaus

baigtu. Yra ir smulkesnių 
siuntinėlių iš kitur. Tikimasi, 
kad šie jau bus paskutiniai. 
Tuos sukrovus, paskutinis siun
tinys neužilgo bus išvežtas.

Ta proga komitetas prašo 
ir visus vietinius, norinčius 
dar ką nors dovanoti Lietuvos 
žmonėms, atvežti tuojau, kad 
neatsiliktų nuo siuntinio.

Bazaro Darbininku 
Susirinkimas

Visų darbininkų susirinki
mas, kuriame pasidalinsime 
darbus, įvyks šio ketvirtadie
nio vakara, vasario 27-ta. Lais- 
vės raštinėje.

Kurie negalėsite dalyvauti 
susirinkime, bet galėtumėte 
dirbti bazare, prašomo laišku 
pranešti, kuriais vakarais ir 
kokius darbus galėsite dirbti.

Bazaro Komisija.

New York o valstijos sena
tas užgyrė bilių, reikalaujantį 
vėl dėti ant auto po dvi leidi
mo vairuoti lenteles. Karo lai
ku buvo vartojama tik po vie
ną.

New Ynrkas Gaus 
Žymu PiTeH

Henry A. Wallace, 
mūsų šalies vice-prezidentas ; 
ir komercijos sekretorius, ke
tinąs oficialiai tapti New Yor
ko piliečiu. Gimęs ir išėjęs į 
politikus Iowa valstijoje, Wal
lace dabar redaguoja žurnalą 
The New Republic ir gyvena 
New Yorke. Bet įstatymiškai 
Vis tebesiskaitė Iowa piliečiu.

Negalėdamas niekur gauti 
buto, Charles Wilson, 26 me
tų, veteranas, pamatęs apleis
tą Long Island gelžkelio Sa
lisbury stotį prisiprašė leisti 
jam ten apsigyventi ir ten įsi
kūrė.

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

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

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai
Tinkamai Jums Patarnaus .

TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ain^lie 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. 

> ...... —• ** •______________ • •

pri- 
bėgiu pastarųjų 3 

mėnesių pavogęs' 10 taksikų ir 
užpuolęs keturias moteris, 
apart kitų papildytų blogdary- 
bių. Pakviesta į policijos stotį, 
dainininkė pripažinusi, kad tai 
tas pats, kuris, nuduodamas 
taksiko šoferiu, buvo paėmęs 
ją nuvežti į teatrą praeito k et-’ 
virtadienio vakarą, bet užpuo
lė ir apiplėšė ją prie Central 
Park West ir W. 62nd St.

Išgirdę apie blogdarybę, 25 
taksikų vairuotojai Harleme 
susibūrę į organizuotą grupę 
ir pasisakę tol veikti, kol ne
bus suimtas blogdarys, kuris

DIENRAŠČIO LAISVĖS
Prenumerata 

Jungtinėse Valstijose 
$7.00 Metams 

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

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

tams; $4.50 Pusei Metų

Nuo šaknies link daigo 
pamas svogūnas mažiau teis- 
leidžia 
kvapo. Leidimas vandens lu
pant arba Įlipimas šlapių yra 
kiti būdai mažinti ašarojimą.

Armijos transporto laivas 
General Muir, vežinas 1,857 
kariškiais iš Italijos, visa pa
ra suvėlavęs sugrįžo į New 
Yorką dėl vandenyne sutiktų 
audrų. Vėluoja ir daugelis 
tų laivų. ■ \

JŪS TURITE PAREIGA 
SAVO GIMINĖMS IR 

DRAUGAMS!
Siųskite jiems pundelius per 
mūsų firmą į visas Sovietų 
Sąjungos dalis (taip pat į 
Latviją SSR, Moldaviją SSR, 
Lietuvą .SSR ir Estiją SSR) 
•su iš anksto apmokėtais 
muitais. ' •
Jūs galite nupirkti naujų 
drabužių ir maisto dalykų iš 
didelių pasirinkimų pas mus.
Mes cheminiai išrūkome 
nūs jūsų drabužius.
Mes apdraudžiame jūsų 
pundelius.
Mes užtikriname jūs 
pristatymą.
Mes siūlome sekamąjį ’ 
cialumą šią savaitę:

MAISTO PUNDELIS No. 101 
sv. sviesto klekinėjo 
puskv. Mazo hi, aliejaus blokinėje 
svaras kashe

8 unc. sūdytos jautienos 
14'/2 unc. išgarinto pieno blekin.
4 unc. arbatos 
15 unc. rezinkų 
8 unc. šokolado 
2 gabalai Ivory muilo 
2 pakeliai cigaretę 

VISO Už $18.67
TOS KAINOS APMOKA IR 
MUITUS, APDRAUDĄ IR 

PRISTATYMO LĖŠAS.
SPECIALES KAINOS 
ORGANIZACIJOMS

Sėkmingam patarnavimui 
kreipkitės j

Parcels to Russia, Inc 
319 Eastern Parkway, 

Brooklyn, N. Y.
Kamp. Bedford Avę.;

Tel.: MAh 2-1771

VISUS TRIS VAKARUS GROS

Pavidis Radio Orchestra

Bazaras Bus Laikomas

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

'Aim

< t

buvo pavojumi Visuomenei ir 
žalojo nekaltų darbininkų ge
rą vardą, taipgi gręsė jų ama
tui.. Taksikai, pasidalinę mies
to sekcijomis, per ištisas nak
tis važinėjo po gatves ir ra
portavo policijai kiekvieną 
įtartiną taksiką. Tas pagelbė
jo policijai greičiau susekti pa
vogtus taksikus. Juos sekda
ma, policija ir atrado Thomp- 
soną anksti antradienio rytą 
sėdint pavogtame taksike, su 
pora moterų ir vienu vaiku. 
Paklausinėję, moteris paleido.

Thompsonas pasisakęs esąs 
pabėgęs iš Floridos, kur jis bu
vęs nuteistas 10' metų kalėti 
už apiplėšinėjimus ir vagystes. 
Bėgiu dešimties metų jis buvęs 
10' kartų areštuotas. Jį sulaikė 
be kaucijos tolimesniam kvo
timui.

Įrengdamas naują keltuvą 
bildinge, 24 Waverly Place, 
New Yorke, jaunas darbinin
kas Edward J. Killeem nu
krito nuo 12-to aukšto keltu
vo olon ir užsimušė.

se-
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

spe-

1
1

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




