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Kur dingo Hitlerio agentas 
ir Naujienų ir Draugo specia
lia korespondentas Dr. Pranas 
Ancevičius? Kur jis slapstosi? 
Kas jį maitina? Kam jis da
bar tarnauja?.

Prašau šimutį ir Grigaitį pa
aiškinti. Neabejoju, kad jie 
viską puikiai žino apie savo 
hitlerinio* korespondento liki
mą.

Iki $32 Rendos už 
Kambarį Naujuose 
Apartmentuose

Washington. — Valdžia 
nustatė $30 iki $32 rendos 
už kiekvieną kambarį nau
jiem statomiem apartmenti- 

I niam namam New Yorke ir 
Chicagoj, kaip pranešė val
diškas namų statybos “grei
tinto j as” Frank R. Cree- 
don’as; Šalia tokios rendos, 
dar leidžiama savininkams 
imti iš įnamių primokėji- 
mus už apartmentų aptar
navimą. Taigi apartmentas 
naujuosiuose namuose at
sieis iki $160 rendos per mė
nesį, arba antra tiek dau
giau, negu iki šiol'.

Vidutinė karo ve
teranams nustatyta renda 
yra $80 už tris kambarius 

' mėnesiui pigesniuose apart- 
kurie skaitėme Dr. ■ mentiniuose namuose.

Ypatingai noriu atkreipti 
Grigaičio dėmesį. Kai Ancevi
čius sėdėjo Berlyne, Hitlerio 
duonutę šveitė ir rašinėjo Nau
jienoms, vienu sykiu Grigaitis 
padarė tokį pareiškimą:

“Savo pranešimus laikraš
čiams Dr. Ancevičius siuntinė
ja ne kaipo koks agentas, bet 
kaipo korespondentas ir jiems 
už tai pateikia sąskaitas — 
panašiai, kaip kad daro kiek
vienas kitas korespondentas, 
gyvenantis laikraštiniu darbu. 
Suprantama, kad dabar, ei
nant karui tarp Vokietijos ir 
Amerikos, jokių honorarų

Karas jau senokai pasibai
gė. Honorarus jau seniai gali
ma siuntinėti.

Tiems,
Ancevičiaus hitlerines kable- ' 
gramas Naujienose ir Drauge, 
būtų labai svarbu ir įdomu ži
noti, kiek tie laikraščiai tų 
honorarų yra Ancevičiui pa
siuntę? Kiek tam Hitlerio 
agentui teko arba tenka pini
gų iš Amerikos Lietuvių Tary
bos arba iš Bendrojo Fondo?

Tikiu, kad Grigaitis ir šimu
tis neatsisakys savo skaityto
jus ir mus visus apie tai grei
tai ir teisingai painformuoti.

Anglai Politikieriauja 
Su Savo Klausiniu Jung. 
Tautom dėl Palestinos

Buffalo Mokytojų Streikas uždarė 
Jau Visas Viešąsias Mokyklas

Naciu Bendradarbis Zervas 
-Graikijos Ministras

New York. — Amerikinė 
Taryba dėl Demokratijos 

\Graikijai paskelbė žinią, 
kad Graikijos monarchistai 
paskyrė savo viešosios^ tvar
ios ministru generolą Na
poleoną Zervasą, kuris karo 
metu bendradarbiavo su na
ciais okupantais.

Zervaso paskyrimas buvo 
įžeidimas Amerikos valsty
bės sekretoriui Marshallui, 
pareiškė Michailas Mande- 
lenakis, minimosios tarybos 
sekretorius.

Darbo Federacijos Vadas 
Sutiko su Žalingais Darbo 
įstatymo Pakeitimais

Anglies Vežikai ir Mokiniai 
Padeda Mokytojams

Naujas Amerikos Ambasado
rius Anglijai L W. Douglas

Trumanas Atmetė 
Bevino Įtarimus 
Dėl Palestinos

Šiuo tarpu komercinėj spau
doj daug verkiama apie val
džios tarnautojus. Jau kalba
ma apie įstatymais uždraudi
mą tarnautojams streikuoti. 
Buffalo mokytojų streikas dar 
labiau suerzino spaudą ir po
litikierius.

Streikas niekam nėra malo
nus dalykas. Pramonės dar
bininkai irgi nestreikuoja tik 
tam, kad streikuoti.

Streikas yra paskutinė dar
bininkų priemonė priversti 
darbdavius skaitytis su darbi
ninkais.

London.— Anglijos val
džia kreipėsi į Jungt. Tau
tų generalį sekretorių Tryg
ve Lie su klausimu, ar ne
galima būtų anksčiau su
šaukt Jungt. Tautų seimą 
aptarti, kąs darytina dėl žy
dų - arabų kivirčų Palesti
noje. Reguliariam J. Tautų 
seimui skirta įvykt rudenį. 
— Žydų vadai reikalavo tą’ 
klausimą pavesti Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai, 
tai nereikėtų seimo laukti.

(Anglija nori tik J. Tautų 
patarimų, bet nežada pasi
traukt iš Palestinos.) te/ '

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green, kal
bėdamas kongresinėje dar
bo komisijoje, reikalavo at
mest sumanymus prieš uni
jas ir prieš streiko teisę. 
Bet jis sutiko taip “patai
syti” Darbo Santykių Įsta
tymą, kad fabrikantai galė
tų laisvai agituoti prieš uni
jas ir streikus, kad unijos 
turėtų užsiregisruoti val
džioj ir duot jai finansines 
apyskaitas.

Buffalo, N. Y. — Mokyto
jų streikas uždarė jau visas 
viešąsias pradines ir vidu
rines mokyklas (high schoo- 
les) šiame mieste. Visai su
mažėjus streiklaužiavusiem 
mokytojam, pati miesto 
švietimo taryba įsakė jas 
uždaryti. Kita priežastis, 
tai Darbo Federacijos uni- 
jistai vežikai atsisakė vežti 
anglį mokykloms, kur mo
kytojai dar mėgino streik- 
laužiauti.

Republikon. Buffalo ma
joras Bernardas J. Dowd 
grūmodamas pareiškė, kad 
mokytojų streikas esąs “su
kilimas prieš valdžią.” Ma
joras atsišaukė į New Yor- 
ko valstijos švietimo komi- 
sionierių, kad jis su valsti- 
jine galia perimtų Buffalo 
mokyklas į savo rankas.

Mokiniai, ypač vidurinių 
mokyki, berniukai, sykiu su

mokytojais veikliai pikieta- 
vo užstrei knotas mokyki as^ 
skaudžiai pašiepė bandan
čius streiklaužiauti mokyto
jus ir mokytojas ir nešė 
streikieriam kava ir užkan
džius.

Reikalaujami Algų 
Pakeliniai

Pradinių mokyklų moky
tojams iki šiol buvo moka
ma $1,775 iki $2,575 algos 
per metus, o vidurinių mo
kyklų mokytojams nuo $2,- 
175 iki $2,975. Streikieriai 
reikalauja $2,400 iki $3,600 
pradinių mokyklų mokyto
jams ir $2,400 iki $4,000 vi
durinių mokyklų mokyto
jams.

Miesto valdyba sakosi ne
turinti lėšų taip jiems algas 
pakelti; todėl algų priedai 
mokytojams galį būti tik 
valstijos valdžios dalykas.

Washington. — Preziden
tas Trumanas paskyrė L. 
W. Douglasą nauju Ameri
kos ambasadorium Anglijai. 
Douglas yra pirmininkas di
džios Mutual Life apdrau- 
dos kompanijos. Pirmiau jis 
buvo Jungtinių Valstijų są
matos (biudžeto) direkto
rius, prie prez. Roosevelto. 
Jis nesutiko su Roosevelto 
politika dėl taksų, todėl ii 
pasitraukė iš sąmatų direk- 
toriato.

i Washingtdfi. — Preziden
tas Trumanas per savo sek
retorių C. G. Rossa atmetė 
Anglijos užsieninio minis
tro Bevino pasakojimą sei
mui, kad Trumanas suardęs 
progą Anglijai sutaikyt Pa
lestinos arabus ir žydus. 
Baltasis Rūmas pareiškė, 
jog Bevino padaryti įtari
mai yra “nelaimingi ir jie 
klaidina” žmones.

Bevinas sakė, kad prez.
: Trumanas norėjęs gauti žy- 
dų balsus demokratams per

nykščiuose rinkimuose; to
dėl, girdi, Trumanas reika
lavo, kad Anglija tuojau į- 
leistų 100,000 europinių žy
dų Palestinon apsigyvent. O 
tatai, pasak Bevino, taip su
kiršino arabus, kad jau ne-
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Delaware Mokytojai Atmar 
savo į Seimelį; Reikalavo 
Geresnės Metinės Algos

Dover, Del - 750 moky- gaRma suvegt ’jų j 4ntaiką

UNRRA Įsakė Chiangui Per 
leist Pašalpą Komunistam

Ką turi daryti mokytojai, 
kuomet jų darbdavis, tai yra, 
buržuazinė valdžia, griežtai 
atsisako su jų reikalavimais 
rimtai skaitytis ?

Well, kitas pasakys, tegul 
laukia rinkimų. Bet rinkimai 
įvyksta kas du ar keturi me
tai. Rinkimuose nelengva vie
nus valdininkus pakeisti kitais. 
O tuo tarpu mokytojai turi, gy
venti. Bet gyventi sunku, kai 
viskas nesvietiškai pabrango.

★ ★ ★
Anglija jau nusitarus pasi

traukti iš Indijos. Toji “skau
di” operacija būsianti padary
ta 1948 metų birželio menesį.

Indija, po dviejų šimtų me
tų angliško viešpatavimo, pa
sidarys nepriklausoma šalimi. 

x Ilga ir sunki indusų kova už 
nepriklausomybę apsivainikuos 
laimėjimu.

M

Tuo tarpu į Washingtona at
vyko Indijos ambasadorius, at
stovas virš trijų šimtų milijo
nų žmonių.

Jungtinių Tautų paskutinėje 
generalinio seimo sesijoje In
dijos delegacija laikėsi kovin
gai, gerai. Reikia tikėtis, kad 
ir Indijos ambasadorius ne
bus užkietėjusiu reakcionie
riumi.

atrodo, kad mūsų 
sekretorius generol. 
padarė klaidą, pasi-

Mums 
valstybės 
Marshall 
skirdamas poną John Foster

PASMARKĖJO GRAIKŲ 
PARTIZANŲ ŽYGIAI

Athenai.—Pranešama, kad 
graikų partizanai - respub- 
likiečiai dar smarkiau kau- 
jasi'prieš monarchist!! val
džios kariuomenę ir žanda
rus trijose Graikijos pro
vincijose — Thesalijoj, Ma
kedonijoj ir Peloponesse.

TRUMANO PLANAS 
GINKLUOTOM JĖGOM 
APVIENYTI

Washington. — Prezid. 
Trumanas įteikė kongresui 
planą dėl armijos, laivyno 
ir oro jėgų sujungimo į vie
ną šalies gynimo depart- 
mentą. Tą departmentą val
džioje atstovautų vienas se
kreto r. (ministras). Jo ži
nyboje būtų armijos, laivy
no ir oro jėgų atstovai, kaip 
antrininkai sekretoriai.

Hong Konge anglai su
sprogdino japonų paminklą.

Shanghai, Chinija. —Chi- 
nijos Chiang Kai-sheko tau
tininku valdžia turi teisin
giau skirstyt chinų komunis
tų valdomoms sritims mais
tą ir kitus reikmenis, ku
riuos atsiunčia UNRRA, 
tarptautinė pašalpų organi
zacija, — pareiškė ameriko
nas R. G. A. Jacksonas, 
UNRRA generalio direkto
riaus pavaduotojas. Jisai 
davė 30 dienų laiko Chiang 
Kai-shekui pataisyti UNR
RA maisto ir medikalių 
reikmenų persiuntimą į ko
munistų užimtas vietas.

Chiang Kai-sheko valdžia 
ne tik sulaikė UNRRA pa
šalpas komunistams. Chia- 
ango lakūnai net bombarda
vo laivus ir trokus,v gabe
nančius pašalpinius reikme
nis komunistams, kaip liudi
ja du amerikonai UNRRA 
gydytojai, viena slauge ir 
dar vienas pareigūnas. Jie 
buvo priversti pabėgt .iš 
Shantungo, pussalio, kur 
Chiang Kai-sheko lėktuvai 
ypač bombardavo ir apšau
dė UNRRA- įstaigas ir įren
gimus, skirstančius komuni
stams pašalpas.

tojų, Darbo Federacijos u-i~ 
mjistai, trečiadienį atmar- 
šavo į Delaware valstijos i 
seimeli ir reikalavo nema
žiau kaip $2,400 metinės al
gos. Jie protestavo, kad sei
melis nutarė tik $1,800 mi
nimum algos. Maršuotojai 
sudarė pusę tos valstijos 
mokytojų. Jie ir streikavo 
tą dieną. . • i

(Newarko, N. J., moky
tojai išreikalavo $600 
$800 metinio priedo.)

Senatas Nutarė Nukirst 
Puspenkto Biliono nuo 
Trumano Sąmatos

iki

Chinų Komunistai Sunaikino 
50.000 Chiango Kariuomenes

OHIO VETERANAI 
ATM ARŠAVO I 
SEIMELI

J. Tautų Komisija Kreipsis j 
Graikų Partizanų Vadų dėl Žinių 

Apie Kovą su Monarchistais
Athenai, Graikija.—Jung. I tame demokratinę graikų

Tautų komisija neramu
mams Balkanuose 'tyrinėti 
nutarė išgirsti parodymus 
partizanių vado generolo 
Marko Vifiades. Amerikos 
ir Anglijos atstovai prieši
nosi tam pasiūlymui.

Graikų partizanai - res- 
publikiečiai dabar veikia, 
kaip Laisvoji Demokratinė 
Graikijos armija. Generolas 
Vifiades yra vyriausias jos 
komandierius. Anglaį-ame- 
rikonai, nenorėdami kalbė
tis su gen. Vifiades, sakė, 
jog pokalbis su-juo, girdi, 
reikštų, kad mes pripažįs-

Dulles savo pagelbininku ir 
patarėju Maskvos konferenci
joje. Atrodo, jog tai daroma 
tyčia, kad erzinti Molotovą.- 
Pono Dullės anti-rusiška orien
tacija nėra jokia paslaptis.

k

Washington. — Senatas 
51 balsu prieš 33 nutarė, 
numušt puspenkto biliono 
dolerių nuo prez. Trumano 
reikalaujamų 37 .bilionų lė
šų per metus.

Kongreso atstovų rūmas 
buvo nubalsavęs sumažinti 
metines valdžios išlaidas še? 
šiais bilionais dolerių. . Už 
puspenkto biliono numuši- 
mą balsavo 30 demokratų ir 
21 republikonas. Jiem atro
dė, kad jeigu būtų numušta 
6 bilionai, tai permažai 
nigų tektų ginkluot. Ame-’ • 
rikos jėgom.

Columbus, Ohio. — Dau
giau kaip 500 Antrojo pa
saulinio karo -veteranų at- 
maršavo į Ohio valstijos sei
meli. Jie, vadovaujami Fre
do Keller’io, reikalauja vai-, 
stijinių primokėjimų - bonų 
veteranams, naujų namų 
statybos su nebrangiomis! _
rendomis ir įsteigt teisingos mieste]i0 mokytojai 168 bal 
darbininkų samdos komisi
ja.

Irvingtono Mokytojai 
Ketina Streikuot

Irvington, N. J. — šio

sais prieš 6 nutarė vieną 
dieną streikuoti, jei mieste
lio valdyba neskirs jiems

armiją, kuomet iš tikrųjų 
mes nesiskaitome su tokia 
armija.

Jungt. Tautų komisija 
dar nenusitarė, ar visi 11 
jos narių vyks į partizanų 
užimtą plotą pasitart su ge
nerol. Vifiades’u ar siųs 
savo įgaliotinius pas jį.

Gen. Vifiades, 44 metų 
amžiaus, pirmiau buvo ta
bako darbininkas. Kuomet 
anglų armija 1941 m. įsi
veržė į Graikiją, jis buvo 
priverstas į kalnus pabėgti, 
kaip veiklus partizanas ko
votojas.

Graikijos sostinėje Athe- 
nuose kalbama, kad monar
chist valdžia mobilizuo
ja visas karines jėgas štur
muoti partizanam kalnuose, 
šiauriniame Graikijos ruož
te.

Nanking. — Chinų komu
nistai, komanduojami gene
rolo Chen Yi, per įveržtą 
65 valandų mūšį, sunaikino 
7 divizijas Chiang Kai-she
ko tautininkų armijos, ar
ba daugiau, kaip 50 tūks
tančių kareivių ir oficierių, 
ir atgriebė Laiwu ir Sintai 
miestus, vidurinėje Shan
tungo pusšalio dalyje, kaip 
kad pranešta iš Yenano, 
chinų komunistų sostinės. 
Tai didžiausia iki šiol komu-

nistų pergalė. Dabar komu
nistai artėja prie svarbaus 
miesto ir geležinkelių maz
go Tsinano.

Chinijos tautininkai pri
pažino, kad pablogėjo jiems 
dalykai Shantunge. Kartu 
jie, sako, atžygiavę iki 
Tenghsien ir Tsowhsien 
prie geležinkelio, pietiniai- 
vakarinėje Shantungo daly
je, o Mandžurijoje atmušę 
komunistus, vedančius o.fen- 
syvą linkui Krino.

ORAS. — Būsią šaltoka.1 daugiau algos.

Anglijos Imperijos Komunistų 
Konferencija Reikalauja Visom 
Tautom Laisvės, 'Demokratijos

A J

Stalinas Įžiūri Anglijos Su
tartį su Amerika prieš

Sovietus
e

London. — Anglijos feld
maršalas Montgomery pra
nešė ministrų kabinetui, jog 
Stalinas įsitikinęs, kad Ang
lija turi slaptą sutartį su 
Amerika prieš Sovietus. 
Montgomery neseniai lankė
si Maskvoj ir kalbėjosi su 
Stalinu.
Mahometonų Sąjunga Pun- 

jabe, Indijoj, išreikalavo, 
kad anglai paliuosuotų 1,500 
mahometoniškų 
kalinių.

Mažiau Automobilių, Bet
Didesnis Ju Susigrūdimas
Atlantic City, N. J. — 

Nors dabar mažiau automo
bilių veikia, negu 1941 m., 
bet miestuose didesnis jų 
susigrūdimas, negu tada, 
sakė Th. H. MacDonald, 
Jungtinių Valstijų vieškelių 
komisionierius. Tai esą to
dėl, kad dabar įvairūs biz
niai smarkiau vykstą.

politinių

Amerikonų admirolo Byr- 
do ekspedicijos laivai, grįž- 
dartii iš Antarktikos, plau
kia link Naujosios ZelandL 
jos. -

London. — Atsidarė Ko- 
muništu^Partijų konferenci
ja su delegatais iš pačios 
Anglijos ir iš Kanados, Au
stralijos ir aštuonių kitų 
Anglijos Imperijos dalių. 
Anglų Komunistų Partijos 
sekretorius Harry Pollitt 
pareiškė, jog čia nebus duo
dama jokių įsakymų ar pa-1 jos tautų 
tvarkymų toms partijoms, pastiprinti jų kovą dėl de 
bet bus apsikeista patyri
mais ir išsiaiškinta įvairūs 
bendrieji reikalai. Pollitt, be 
kitko, sakė:

“Daugeliui tautų, kurias 
jūs atstovaujate, Anglijos 
vardas reiškia tiktai skur
dą, badą, priespaudą; prie
vartą, techninį atsilikimą ir 
neapykantą prieš kitatau
čius.” Bet yra ir skirtinga 
Anglija—šalis, kur pirmiau
siai įsisteigė darbo unijos ir 
kooperatyvų j u d ė j imas,

kaip priminė Pollitt. “Mū
sų (komunistų) partija at
stovauja tikrąją Angliją dėl 
žmonijos laimės ir pažan
gos”, pridūrė Pollitt.

R. Palme Dutt, duodamas 
politinį raportą, sakė, jog 
šios konferencijos tikslas y- 
ra paskelbti įvairių imperi- 

i reikalavimus ir

mokratijos, taikos, prieš 
priespaudą ir prieš naujo 
pasaulinio karo kurstytojus.

(New Yorko Post rašo, 
kad “Anglijos Imperijos 
komunistų konferencija rei
kalauja tuojau suteikti ne
priklausomybę Indijai, Bur- 
mai, Egiptui, Palestinai ir 
Ceylono salai.)

Franci jos valdžia įsake 
nupigini gyvenimo reikme
nis’ 5 nuošimčiais.
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Kainos ir Rendos
Senato komisija rekomenduoja leisti namų savinin

kams pakelti rtendas visu 10 nuošimčių. Netenka abejoti, 
kad Senato dauguma komisijos pasiūlymą užgirš.

Tuo tarpu beveik visi kasdieninio vartojimo daiktai 
vėl ’pradėjo kilti į padanges. Kiaulienos mėsos svaras 
jau pasivijo visą dolerį.

Radijo komentatoriai sako, kad kainų kilimas nesu
stos. Jie sako, kad kainos dar kils iki birželio mėnesio. 
Birželio mėnesį būsime pasiekę aukščiausį kainų pakili
mą.

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turėsime dar dau
giau diržus susįvaržyti. Buržuazija tunka ir šėlsta. Ji
nai puikiai žino, kad Kongreso daugumą sudaro jos ge
ri, pasitikimi draugai. Argi veltui jinai taip energingai 
darbavosi už išrinkimą republikonų? Vandenbergai ir 
Taftai dabar jai riebiai atsimoka.

Bet ką darys, ką turi daryti darbo žmonės? Ar jie 
tylės ir leis neprisotinamiems pelnagrobiams atimti iš jų 
paskutinę duonos plutą?

Buffalo mokytojai duoda teisingą atsakymą.

Liūdna ir Baisu, Kad Nesusikalba
Amerikos Darbo Federacijos Pildomoji Taryba pa

kvietė Congress of Industrial Organizations (CIO) or
ganiškai susivienyti. Derybų vedimui išrinko komisiją iš 
penkių. Tai buvo Federacijos atsakymas į CIO Pildomo
sios Tarybos pasiūlymą tuojau suvienytomis spėkomis 
veikti prieš reakcijos puolimus ant darbininkų, prieš 
Kongresan įneštus bilius.

CIO Taryba atsakė,, kad pirma reikia veikti išvien, 
o paskui kalbėsim apie unijų organišką suvienijimą. To
kio vieningo veikimo pasiekimui išrinko komisiją iš 
penkių narių ir užklausė, kada abidvi komisijos galės 
susirinkti pasitarimui? ' ' ’

Dabar Federacijos prezidentas Green atsako, kad 
niekas iš to neišeis, kad abiejų organizacijų bendras fron
tas neįmanomas, kad jis ir jo kolegos sutinka kalbėtis 
tiktai apie unijų organišką suvienijimą.

Taip dalykas ir stovi. Unijų vienybės nėra, 'd joms 
visoms reakcija gražiai ir kietai ant kaklo kilpą neria.

Keista tas, kad abiejų judėjimų vadai sakosi matą 
visiems darbininkams bendrą pavojų iš reakcijos pusės ir 
kad ją atmušti ir nugalėti galėtų tiktai vienas galingas 
organizuotų darbininkų judėjimas. Tačiau kaip tik reikia 
Jmtis konkrečių žygių dėl tokio judėjimo sudarymo, išky
la pasidalinimas ir susikalbėti nepajėgia.

Mūsų supratimu, kalčiausi yra konservatyviški Fe
deracijos vadai. Juk visiškai logiška manyti, kad tiktai 
vieningo veikimo keliu bus galima prieiti prie organiza
cinio apsivienijimo. Unijas organiniai suvienyti nėra 
•lengva. Federacijos unijos yra .amatinės, CIO — indus
trinės. Federacija nori, kad tos industrinės unijos susi- 
skaldytų į amatinius kavalkus. Aišku, kad prie to niekad 
nedasileis industrinės unijos. Tai ir suvienyk jas, jeigu 
esi toks geras!

Aišku, kad organinė vienybė yra reikalinga ir pagei
daujama. Anksčiau ar vėliau tokia vienybė turės įvykti. 
Tačiau pakol prie to bus prieita, pakol to idealo bus pa
siekta, ką dabar turėtų daryti abiejų organizacijų uni
jos? Teisingai atsako CIO vadovybė: Tuojau sudarykime 
bendrą frontą ir atremkime reakciją.

Mums atrodo, kad organinės vienybės šūkiu Fede
racijos vadai nori uždengti savo nenorą unijas tikrai su
vienyti.

Anglija, Palestina ir Amerika i
Anglai tiek prisivirė košės Palestinoje, jog nepajė- 

• gia ją išvalgyti. Jau žada visą Palestinos reikalą pavesti 
/ Jungtinėms Tautoms.

; Tas visas reikalas iškilo Anglijos parlamente. 'Už
sienio reikalų sekretorius darbietis ponas Bevin neteko 
kantrybės. Savo politiką teisindamas Bevin smarkiai už
kliudė Ameriką. Pereitą rudenį, girdi, jau beveik buvo 
Palestinoje su žydais, ir arabais susikalbėta, bet tuo .tar
pu išėjo prezid. Trumanas ir pareiškė, kad Amerika 
stoja už įleidimą Palestinon dar šimto tūkstančių žydų. 
O Trumanas tokį pareiškimą padaręs todėl, kad jis nu
girdęs, jog ponas Dewey ruošiasi tokį nusistalymą pa
reikšti. Rinkimuose gi buvę svarbu laimėti Amerikos žy- 

k dų balsus.
Nuo to laiko, verkia ponas Bevin, su žydais Pales

tinoje nebegalima esą susikalbėti. Jie mano, kad už juos 
^‘Užstoja Amerika.

Šitie Bevino primetimai amerikiečiams aiškiai paro
do, kad tarpe Amerikos ir Anglijos santykiai nėra jau 
taip broliški, kaip iš paviršio atrodo. Tarpe jų eina rimta 

P biznio konkurencija. Šitie ginčai dėl Palestinos tėra ma
žytės kibirkštėlės seniai rusenančios gilių prieštaravimų 
ugnies. _ | .
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Mūsų Draugija
Keli vežimai stovi prie 

Telšių prekių stoties. Že
maičių valstiečių būrelis sė
di ant pabėgių krūvos, pyp
kiuoja. Praeina geležinke
lietis, su variniu ragiuku 
prie šono, su žalios ir rau
donos vėliavėlės ritiniukais 
rankoje.

— Čia jūs iš draugijos?— 
kreipiasi jis į sėdinčius.

, — Mes, mes....
— Tuoj, vyrai, bus vago

nas. Vot, anas garvežys ri
dina.

Valstiečiai pagyvėja, net 
sustoja. Ir iš tiesų, už poros 
minučių, šniokšdamas gar
vežys atpuškuoja, palieka 
vagoną ir nuskuba pasiimti 
cukraus fabrikui skirtą va
goną su cukriniais runke
liais.

Atidaromos paliktojo va
gono durys. Pagyvenęs val
stietis Dabravolskis greitai 
įlipa vidun. Tuoj paskui jį 
įlipa Stasiulis ir dar vienas.

Viduje ankšta. Čia stovi, 
glaudžiai, mašina prie maši
nos, žaliaspalvės, kvepian
čios dar fabriku, naujute
laitės vėtyklės.

•Neiškenčia artojo ranka. 
Tuoj čiuptelėja už ranke
nos, pasilenkia pasižiūrėti 
sietų.

— Tai mašininkės... — 
linksmai šneka žemaičiai — 
Iš kokio čia fabriko?...

Suranda parašą, perskai
to: Kurgano fabrikas. O 
vienas prisimena:

Laikraštyje apie jį buvo 
rašyta. Tiesa, kad smarkiai 
žemdirbiams įrankius gami
na tas Kurganas... Štai tau 
ir jo darbas.... žiūrėk.... Žiū
rėk — 1946 metai įrašyti.

Kaip bematant Telšių 
valsčiaus žemės ūkio koope
racijos draugijoj nariai .iš
krauna vėtykles iš vagonų. 
Jų nemažai ir jos skirtos Ae 
tik Telšiams, bet Alsė
džiams, Luokei ir Nevarė- 
nams, nes ir ten įkurtos ir 
veikia tokios pat draugijos. 
Ir ūebepirma mašinų parti
ja. Anksčiau jau buvo gau
ta sėjamųjų, kertamųjų, 
plūgų, keli komplektai akė
čių, dar kitokio turto.

Veikiausia visoje apskri
tyje iš šių draugijų — Tel
šių valsčiaus. Kai ji buvo 
1946 m. gegužės mėn. įkur
ta — pirmajame susirinki
me dalyvavo 25 steigėjai.

— O kas mums padės? — 
klausė kai kurie naujieji na
riai — Įstatai, tai gražiai 
surašyti. Ale ar mes susido
rosime? Pinigo pradžiai iš 
kur?

Netrukus naujoji drau
gija gavo pranešimą: banke 
guli iš vyriausybės atsiųsta 
16,000 rublių pašalpa. At
sieit, imkite ir verskitės...

Veiklus draugijos pirmi
ninkas buvęs bežemis Bag
donas, o taip pat reikalų 
vedėjas naujakurys Tapa- 
rauskas padėjo nemaža pa
stangų savo draugiją pasta
tyti ant kojų. Pirmiausiai 
buvo nupirkta už gautus 
kreditus 53 tonai trąšų. 
Technikinių kultūrų — linų, 
tabako augintojai buvo pra
dėti taip pat aprūpint per 
šią draugiją kalio chloro ir 
druskos trąšomis. 10 tonų 

. trąšų buvo paskirstyta tarp 
draugijos narių — naujaku
rių. Greit visi savo akimis 
įsitikino — draugija gali 
puikiai gyvuoti ir gyvuos. 
Pradėjo eiti valstiečiai pa
tys į draugijos raštinę, pra
šyti ir juos priimti į draugi
jos narius. Narių skaičius 
greit išaugo ir šiandien pa
siekė 106 asmenų.

Pats gyvenimas parodė, 
kad draugijos veiklą būtina 
plėsti. Valdyba nutarė į- 

vienų, Gadunavos, Agirdžių, 
Micaičių bažnytkaimiuose.

Telšių valsčiaus žemės ū- 
kio kooperacijos draugijos 
vadovai nepasitenkino šiais 
pirmaisiais pasisekimais. 
Juk daug svarbių ir atsa
kingų uždavinių numato ko
operatinių draugijų įstatai, 
didinant žemės ūkio našu
mą, keliant valstiečių ger
būvį, pritaikant jnodernius 
žemdirbystės darbo meto
dus, įvedant į mūsų kaimą 
galingą tarybinę techniką, 
kuri sutaupys laiką, palen
gvins darbą. Telšiškiai vis 
žengia pirmyn. Jis išsirūpi
no įsigyti medelyną. Telšių 
valsčiaus žemės ūkio koope
ratinės draugijos medelyne 
šiuo metu yra 8,000 kultūri
nių medelių. Medelynas už
ima 2 ha sklypą.

— Iš medelyno, — pasa
koja reikalų vedėjas Tapa- 
rąuskas, —draugija jau ga
vo 10,000 rublių pajamų. 
Viso išrinksime iki 100,000 
rublių. Tuo būdų jau turi
me stiprią finansinę bazę, 
galima užsisakyti broliško
se respublikose naujų žemės 
ūkio mašinų, įvairių įran
kiu, valstiečiams reikalingų 
priemonių.

Tai ne viskas. Draugijos 
vadovai ir nariai papasako
ja ir kitų savo planų.

• — Mes padavėme pareiš
kimą gauti pagalbinį ūkį. 
Jame nuo sekančio pavasa
rio pradedame auginti veis
lines sėklas. Iš jų auginsim 
daržoves. Ruošiamės pra
dėti tarpininkauti , super
kant iš valstiečių jų paga
mintus produktus ir par
duodant juos Telšių miesto 
žmonėms. Čia mes vėl atim- 
sime spekuliantams progą 
apgaudinėti ir gamintoją ir 
vartotoją.

. ------/. ‘

Taip susitvarkė ir vei
kia prieš penkis mėnesius į- 
sikūrusi Telšių valsčiaus že
mės ūkio kooperacijos drau
gija. Valstiečiai suprato jos 
naudą, jos tikslus. Ir dėl to 
vis dažniau atvykę į žemai
čių sostinę Telšius, atlikę 
savo reikalus šen ir teužsu
ka artojai į Respublikos ga
tvę Nr. 21, sakydami:

-— Einu į mūsų draugiją.
M. Ragažius.

CONN. VALSTIJOS IUMM & SW 
(CIO) NARIAMS

Waterbury, Conn, —Kaip 
žinia, tam tikri elementai 
pasimojo skaldyti Interna
tional Union of Mine, Mill 
& Smelter Workers (CIO), 
kuri sutrumpintai žinoma 
IUMM & SW. Visoje eilėje 
Conn, valstijos lokalų tam 
tikri CIO asmenys pradėjo. 
kelti suirutę ir skaldyti lo
kalus.

Unijos vadovybė pasiryžo 
tam kelią užkirsti ir ioarei- 
p-o i o vice-prezidentą Homer 
Wilson daryti visus žygius, 
kad apsaugoti savo narių 
interesus, ir kad “sukilėliai” 
būtu pašalinti iš unijos su 
mažiausiais unijai nuosto
liais.

Tam reikalui š. m. kovo 
2 d. • Waterbury.i šaukiama 
visos Conn, valstijos IUMM 
& SW (CIO) lokalu atstovu 
konferencija - Wage and 
Contract Conference. Joje 
bus svarstomi unijos ir jos 
narių gyvybiniai interesai, 
tad svarbu, kad konferenci
ja būtų juo pasekmingesnė.

Tą pačią dieną.— sekma
dienį, — 2 v. p. p. High 
School Auditorijoj, Water
bury j, įvyks IUMM & SW 
Ansonia Brass Workers 
(CIO) 445 lokalo narių susi
rinkimas. Jį šaukia unijos
vice

SKAITYTOJŲ 
BALSAI
• ' T!'

Labai gražiai dėkui drau
gui Sįmanui Januliui už įdo
mų rašinį. Aprašinėdamas 
a. a. Liaudansko (Gamtos 
Sūnaus) biografiją, auto
rius plačiai nušvietė 1905 
m. revoliucinio sąjūdžio lai
kotarpį, ir tai kaip tik to
se Lietuvos vietose, kur jis 
buvo pasireiškęs veikliau
siai.

Draugas Janulis gerai-su
valdo plunksną. Pamenu, 
prieš kelioliką metų jis gy
vai ir vaizdingai aprašė 
“Laisvėj” savo kalėjimo ir 
iš katorgos pabėgimo prieti
kius, kur, greta jo paties, 
figūravo ir gerai mums .čia 
žinomas Balys Krasauskas.

Tokie aprašymai iš asme
ninių patyrimų visuomet iš
eina sėkmingai, jei tik auto
rius turi gabumo meniškai 
juos patiekt. Labai trumpu
čiai įvykių paminėjimai, ne
sudaro skaitytojo' vaizduo
tėj apčiuopiamo vaizdo ir 
nepalieka gilesnių pėdsakų.

Draugas Janulis jau ne
kartą yra įrodęs savo 
plunksnos miklumą. Norė
tume ir dar daugiau tatai 
patirti.. i

Beje, rašinio pabaigoj 
autorius padejuoja, gal jau 
nebeturėsiąs su kuo kartu 
keliauti į amžinatvę, nes 
jau mažai kas bepasiliko li
gi šioliai gyvas iš anų at
mintinų laikų. Draugo Ja
nulio paguodai galiu pa
reikšti, kad dar nėr taip jau 
blogai. Dar yra daug jo 
amžininkų, pergyvenusių 
11905 m. revoliuciją ir joje 
dalyvavusių. Ir jie visai ne
siskubina apleist taip ūmai 
šią “ašarų pakalnę”. Ir pats 
autorius, esu tikras, dar te- 
bėr pakankamai sveikas ir 
gyvas ir dar ilgai, ilgai gy
vens ir veiks su mumis. Vei
kėjų taip labai reikia!

Būk sveikutis, drauge Ja
nuli! Jonas Kaškaitis.
NUSKENDO TRYS 
BERNIUKAI

Passaic, N. J. — Įlužus 
ledui Passaic upėje, nusken
do trys dešimtmetiniai ber
niukai — Theodore Hunter, 
John Kowal, ir dar vienas, 
kurio vardas tuo tarpu ne
sužinotas.

Wilson.
Raginami visi lokalo na

riai dalyvauti ir tarti savo 
žodį prieš unijos skaldyto- 
jus. Pr.

Šiems londoniečiams laukiant maišelio “coke” kurui, 
21 anglai marininkai išėjo nuo laivo Portland© mieste, 
Oregon, atsisakydami prikrauti laivui anglies siuntimui 
j Rytus. Ir jie išaiškino, del ko Anglijoje stoka anglies. 
Reikalaudami angli siusti Anglijon, marininkai sakė, 
kad anglai kasyklų savininkai paskubėjo parduoti anglį 
buvusioms priešiškoms šalims pirm nacionalizavimo

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KASKIAUČIUS, M. D.

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

KLIMATAS NETINKA?
Drauge gydytojau, labai 

prašyčiau, kad man patar
tumėt, ką aš turiu daryt. 
Jau 5 metai, kaip mane var
gina liga.

Esu moteris 53 metų am
žiaus, 160 sv. Jau trys me
tai, kaip nebeturiu savo li
gos. Pirmiau turėjau aukš
tą kraują — 120, ir per tris 
metus gydytojas duodavo 
man adatas, kas savaitė ir 
kas dvi savaites. Bet tas 
man mažai ką padėjo. Kada 
oras geras ir vėjuotas, tai 
galima pakęsti, atrodo, kad 
aš neligoms, noriu dirbti ir 
galiu. Tiktai mano viduriai 
užkietėję nuo jaunų metų, 
turiu vartot kokio marma- 
10. !

Šiaip sunkios ligos nesu 
turėjus, nei jokių operacijų, 
nei ligoninėj esu buvus. 
Šeimyną užauginau nedide
lę — trejetą vaikų, kas 5 
metai vienas — gana retai. 
Bet gyvenimą turėjau labai 
vargingą ir dirbau sunkiai, 
ir labai daug turėjau šir
dies skausmų ir rūpesčių, 
nes našlė' likau su mažais 
vaikais. Nerūkau ir negeriu 
svaigalų. Ir vis tiek pat man 
pasidarė taip negerai, nepa
kenčiama. Nebegaliu mie
got, labai širdis dreba, ir 
meta iš miego. Ir blogame 
ore labai spaudžia krūtinę, 
ir nugarą ir visą kūną, kaip 
replėm, gniaužia. Apie širdį, 
kaip peiliais remia, ir,labai 
sunku kvėpuot. Buvau pas 
gerą gydytoją. Nuėmė spin
dulių paveikslus, sako, šir
dis esanti perdidelė ir 
bronchitas.

Bet aš nesuprantu, dėlko 
mane ne visada ir ne visur 
taip spaudžia. Aš gyvenu la
bai smiltynuose, kur, augina 
taboką, 100 mylių? nuo To
ronto. Žiemą buvau Čika
goj, tai manęs visai nespau
dė. Taip, rodos, buvo leng
va kvėpuot. Tiktai parva
žiavom į Kanadą, tai už ko
kių 50 mylių jau ir pradėjo 
spaust krūtinę. Namie, vi
sai paguldė į lovą. Kai žemę 
ledu apklojo ir įšalo ir per 
6 savaites buvo šalta, tai ir 
mano ligos nebeliko. O kai 
orai atšilo, ir vėl man bėda. 
Ir aš ne viena taip jaučiu 
klimato atmainą.

Mano giminaitė, jauna, 30 
mėtų. Čia ji gyvena 6 metai 
ir visada serga. Gydytojai 
liepė pirkt šeimynos, tai pe
reis. Kiti liepė, pasilsėt. Tai 
ji pardavė biznį ir kokie me

tai, kaip nieko nedirbo, bet 
nepasitaisė. Ji irgi jautės 
gerai Čikagoj.

Mano giminės yra pasitu
rinti, norėtų kur kitur išva
žiuot — į Floridą ar Kali
forniją, bet nežinia, koks 
klimatas tiktų. Tai, kai jūs, 
gydytojau, išvažinėjot pla
čiai ir dėkui — taip gražiai 
viską aprašėt “Laisvėj,” tai 
gal patartumėt, ar verta 
būtų mums kur išvažiuot, 
ar čion laukt, kol pąstipsim. 
Bet mes tikrai jaučiam, kad 
mus kankina klimatas.

Gal kur geresniam ore 
galėčiau sau maistą užsi
dirbti, nes aš neturiu iš ko 
gyvent be darbo ir nesu su
smukus ant darbo. Aš turiu 
giminių Kalifonijoj, bet ad
resų nežinau. Nuvažiavus 
susirasčiau, bet neturiu, kur 
apsistot.

Atsakymas.
Jums ir Jūsų draugei vei

kiausia negerai daro tas 
Jūsų ten klimatas, ypač ten 
auginamoji taboka. Ir Jums 
veikiausia nėra bronchitas, 
bet gal užeidinėja dusulys 
—“asthma”. Dusulys, kaip 
ir šienlingė, ir migrena, ir 
tūlos ekzemos, ir vidurių 
nemalimai — vis tai yra 
alergiškos ligos. Jos paeina 
nuo kai kurių gyvulinių bei 
augalinių dulkelių, kurios 
pereina Jums per kvėpavi
mo takus į kraują ir sukelia 
visą bėdą, apnuodija orga
nizmą.

Rodos, nebūtinai kad net 
į Kaliforniją ar Floridą. 
Galėtute pavažiuot kur ki
tur, kad ir toj pačioj Kana
doj, kur tabokos neaugina. 
Man regis, kad Jums galėtų 
būt gerai. Pasiteiraukit, pa
mėginkit. Kanada juk labai 
platus ir įvairus kraštas.

Važiuot kur toli į kokią 
ten Floridą ar Kaliforniją 
nenorėčiau patart. Viena, 
kad ir tenai daugely vietų 
augina laboką, tai ir ten 
Jums galėtų būt negerai. 
Antra, tokioj Floridoj, kai 
kurioj vietoj gal ir būtų ge
ras Jums klimatas žiemos 
metu, bet jau va
sarą tai gyva bėda 
toj neapsako moj drėg
mėj ir sutroj. Kalifornijoje 
būtų geriau, bet be didelio 
maišo pinigų nei iš vietos 
nesijudinkite. Kiti, žinau, 
buvo atvažiavę ir su pinigų 
maišu ir ^pažįstamų turėjo, f 
ir tai pritapt nesugebėjo. 
Nusipirkt namo negalėjo 
nei darbo rast — ir turėjo 
vėl atgal grįžt, daug pini
gėlių išeikvoję.

Tai Jūs ir Jūsų draugė 
vely gerai apsisvarstykit su 
tuo važiavimu. O klimatą 
pritinkamą galite bet kur 
susirast savo priprastoj Ka
nadoj.

O tuo tarpu, žinau, bus 
Jums ir visai neprošalį įsi
gyt keletą preparatų. Pat 
pirma gaukite vitaminų ge
rą mišinį — multiple vita
mins. Imkite bent po vieną 
piliulę po valgio. Tai padės * 
Jums ne zvieną skylę užlo- 
pyt. lodino imkite po 1 lašą 
kas diena. Moteriškų hor
monų gaukite 7— Stilbestrol 
1 mg., 100 tablets. Po vieną 
kas diena per 27 dienas, ap- 
leiskite 4 dienas paskui ir 
vėl po vieną. Amphetamine 
sulfate 10 mg., 100 tablets 
—po pusę prieš pusryčius ir 
po pusę prieš pietus. Šių 
dviejų be gydytojo recepto 
gal negalėsite gauti.

------------------------2-ras puslapis 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
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1314 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

iš me- 
lauki- 
mėsa.

pie- 
Azi- 
pir- 
tam

Charles Lalushes
TAVERN

Visokį Valgiai ir Gėrimai
1100 Carson St. S. S.

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

HE. 9688

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir 

visokį įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St.
Pittsburgh, Pa.,

A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Butler St.

Pittsburgh, Pa.

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8928

MELNIS CAFE 
K. Melnis, sav.

351 Pittsburgh St., 
, Springdale, Pa.

D. P. LEKAVIČIUS
Batų ir Raktų
Taisymo Dirbtuve

1215 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market
Stasys Orda, sav.

1204 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)
129 Brownsville Rd., 

Pittsburgh, Pa.
Tel. HE. 9303

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.

METROPOLITAN 
Restaurant

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuves Savininkas

JOE RIZIKAS
Restaurant

ZDANKUS BAR
Vieta geru valgių ir 

įsigėrimų
• Antanas Zdankus, sav.

100 Anderson St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Tcl. CE. 9852

PITTSBURGHO ŽINIOS
.RM*—■).

Ten Buvęs.

IŠ TIKRŲ ĮVYKIŲ

DuonaLIETUVIŲ TAUTA IR TRANAI

kelkite ran-

kas davė ar

i

Po Sunkaus Darbo
Susirinksime Y ,

Pittsburgh© progresyviai lie*

ja, Sulaukusiems 60,Metų 
Amžiaus

lietuviu istoriją, mes 
surastume istoriškus 
kad priežastis lietuvių 
siauro išsilaikymo, tai

Tarybininkų “Pasisekimai”

Jėzaus
Pasiaukojimo Ak- 

Iškilmėms bažnyčioje

Tarybininkų suorganizuotas 
frontas susideda iš visokių po
litinių šiukšlių, kurie tiktai ke
li metai atgalKvieni kitus tam
pė po valdiškus teismus už vi
sokias meklerystes. Dabar vi
si virto gerais “frontais“ ir 
po tarybininkų įsakymu, len
da į Pittsburgho pašalpines 
draugijas ir kliubus ir kraus
to jų iždus. Reikia pripažinti, 
kad jiems pavyksta net po ke
letą šimtų dolerių iščiulpti dėl 
tarybininkų “bosų“ pasivaži
nėjimo ir dėl jų gerų laikų.

štai kurios draugijos buvo 
tarybininkų aukos: Liet. Pilie
čių Draugija davė jiems $500. 
Tenai buvo lengvai prieita, 
nes tarybininkams niekas ne
sipriešino, susirinkimas buvo 
neskaitlingas, nariai gal nė 
nepamislino, kad jų komite
tas tokį “triksą“ galėtų jiems 
iškirsti. . .

Lietuvių, Mokslo Draugija 
irgi prisidėjo prie tarybininkų 
smurto su $500. Bet jau čia 
tarybininkai turėjo dirbti, nors 
ir “laimėjo,“ bet ne vienas 
gavo nervų ligą, nes susirin
kime šaukė, rėkė visi prieš 
kiekvieną, kuris tik balsą bu
vo gavęs ir norėjo kalbėti apie 
tarybininkus ir jų tikslus. La
bai aiškiai pasirodė, kad ta
rybininkai negali rimtai apgin
ei savo tikslo faktais ir rimta 
diskusija, bet panaudoja tą 
žemiausią įrankį — šaukimą- 
rėkimą ir darymą obstrukci
jų tiems, kurie nori nurodyti 
tarybininkų šmugelį.

Po to bjauraus riksmo, bu
vo leista nubalsuoti ir štai ko
kios pasekmės: už juos paduo
ta 43 balsai ir pirmininkas pri
dėjo savo balsą, tuo būdu su
sidarė 44 balsai. Kiek buvo 
balsų prieš, nepasakė .

Dabar pažiūrėkime, kokis čia 
“didelis laimėjimas.“ Susirin
kime dalyvavo apie 150 na
rių, nes svetainė buvo pilna ir 
vietos nebuvo kur atsisėsti, 
nors ir visi krėslai buvo su
nešti iš knygyno. Tarybinin
kai laimėjo su 44 balsais. Tai 
kur buvo kiti? Kodėl jie su
silaikė nuo balsavimo? Pasiro
do, kad dauguma narių ne
balsavo. Jie nepritarė tarybi-

I

Mūsų, lietuvių, tauta yra 
sena tauta, darbšti ir garbinga 
tauta. Lietuvių tauta, nors dar
binga, kaip bitučių šeima, bet 
maža tauta. Mūsų mažoj tau
toj, kaip ir bitučių šeimoj, 
randasi perdaug lietuviškų 
trapų, kurie jokio naudingo 
darbo nedirba, bet nutukę, įsi- 
ganę svetimu triūsu, svetimu 
darbu. Jei mes panagrinėtume 
plačiai 
tikrai 
faktus, 
tautos
mūsų visokių tranų darbai.

Dabar, palikęs lietuvių isto
riją šalin, aš paminėsiu tik tą,, 
ką mes atmename ir pergyve- 
nom.

Mes atmenam, pirmam pa
sauliniam karui einant prie 
pabaigos, Lietuvoje lietuvių 
masėms judant už Lietuvos ne
priklausomybę, kaip mūsų lie
tuviški tranai bėgiojo, zujo, 
rašė prašymus vokiečių virši
ninkams ir pačiam kaizeriui, 
ir prašė, kad koks vokiškas 
Fricas apsiimtų būti Lietuvos 
karaliumi, žinoma, jie manė, 
kad šveisdami Frico batus, jie 
galės sėdėti ant lietuvių spran
do. Tuo laiku vokietis Urachas 
sutiko su jų prašymu ir apsi
ėmė Lietuvos karaliumi būti. 
Kad tikrai Lietuvos karaliumi 
jį prirengus, net “Tėve Mūsų“ 
jį išmokino lietuviškai sukal
bėti. Bet, kaizeriui karą pra
laimėjus, nusinešė ir jų kara
lių Urachą margis ant uode* 
gos.

Mūsų lietuviškos šeimos tra
nai, netekę vokiečio karaliaus, 

ninku smurtui ir sykiu neno
rėjo pasirodyti, kad vėliau Įie- 
būtų šmeižiami, nes čionai yra 
keli tarybininkų pastumdėliai,, 
kurie atlieka šmeižimų darbą 
per tarybininkų šlamštų lapus.

Buvo dar ir kitų panašių 
draugijų, iš kurių jiems pavy
ko išvilioti po keletą dolerių. 
Lietuvos Sūnų Draugija, kuri 
skaitosi viena iš didžiausių, 
draugijų Pittsburghe, atmetė 
tarybininkų prašymą, kad 
duoti jiems auką ir kad. siųstų 
delegatą į jų susirinkimą. Rei
kia pasakyti, kad tarybininkai 
visokiais būdais bandė LS 
Draugiją įtraukti į savo ža
bangus, kad ištraukus iš jos 
keletą šimtų dolerių. Tarybi
ninkų viršūnės davė įsakymą 
savo gizeliams Pittsburghe, 
kad jie turi sukelti $15,000. 
Tai dabar tie elementai neria
si iš kailio, kad tą sumą sukė
lus. Bet, kaip atrodo, tai ne
kaip sekasi. Nors jau ir pavy
ko jiems iš kelių, draugijų iš
čiulpti gerą auką, bet kol kas 
teturi sumeškęrioję biskutį 
virš dviejų tūkstančių dolerių, 
su “prižadais.“ Mat, čia tary
bininkai vietoje dolerių auko
ja savo “prižadą,“ nes jie no
ri pasirodyti susirinkimuose di
deliais aukotojais, kad leng
viau būtų galima dolerį išvi
lioti iš kokio durnelio...

Kad dar kaip daugiau tų 
dolerių sumeškeriojus, tai ta
rybininkai turi gerą skymą 
vasario 16 dienai, ir štai kaip 
jų lapas sako: “...Vasario 
16-tai minėti pamaldos prasi
dės lygiai 3 vai. po piet ir prie 
Išstatyto švenčiausio Sakra
mento bus perskaitytas Iškil
mingas švenčiausiai 
Širdžiai 
tas. . . 
pasibaigus visi persikelsime į 
L. P. svetainę...“ (Tarpe 
bažnyčios ir svetainės yra 4 
ilgi “blokai.“)

Kaip matote, visoki “bedie
viški“ tarybininkai pasikinkė 
sau . į talką visą katalikišką re
ligiją, kad tik daugiau sumeš
keriojus dolerių.

Dabar yra tik vienas klausi
mas, ar ilgai tokia komedija 
ir blofavimas Amerikos lietu
vių tęsis? V. B.

visi susispietė apie Smetoną, 
išrinkdami jį pirmu Lietuvos 
prezidentu. Lietuvos liaudis į 
Smetonos partiją ir į lietuviš
kus tranus kitaip žiūrėjo. Po 
parlamentinių bandymų, Lie
tuvos prasčiokai-bitutės suju
do ir 1926 m., artinantis rinki
mams į šalies seimą, Lietuvos 
prasčiokai organizavosi, kaip 
mokėjo ir galėjo, reikalavimus 
savo statė ir, pasekmėje to, į 
Lietuvos seimą buvo išrinkta 
pažangesnių-liberališkesnių at
stovų didžiuma. Lietuvos pras
čiokai, Lietuvos bitutės, pa
drąsinti pasisekimu šeiminių 
rinkimų, pradėjo daugiau or
ganizuotis, žmoniškesnius rei
kalavimus statyti. Tą viską 
matydami, Krikščionys Demo
kratai, Tautininkai ir kitų par
tijų viršūnės, lietuviški tranai, 
susikalba, susiuosto ir nuver
čia Lietuvos žmonių išrinktą 
valdžią. K. Grinius, būdamas 
tuo laiku Lietuvos prezidentu, 
Lietuvos liaudį išduoda, per
veda viską gražiai suokalbi
ninkams, nuo prezidentystės 
atsisako.

Tie lietuviški tranai, lietu
viški fašistai, pagalba smur
to įsiveržę į Lietuvos valdžią, 
engė Lietuvos liaudį, šaudė 
Lietuvos žmones, kitus kalėji
muose marino. Savo mokyklo
se, savo spaudoje ir visoje sa
vo fašistinės garbarnios bač
koj Lietuvos jaunimą raugino, 
kad juos padaryti savo tar
nais, kad juos padaryti fašiz
mo pasekėjais. Tai buvo fašis
tams tranams rojus sėdėti ant

(Tąsa 4-me pusi.)
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PITTSBURGHO SPIRGUČIAI

KAIP JIE KRAUSTĖ PITTSBURGHO 
UETUVIU KIŠENIUS

Vasario 16-ta buvo laiko
mas vadinamas “Lietuvos ne
priklausomybės“ paminėjimas, 
šiais metais buvo dubeltavas 
paminėjimas, nes dalis pami
nėjimo buvo laikoma šv. Kazi
miero bažnyčioje. Užbaigus 
bažnyčioj, prasidėjo Piliečių 
svetainėje.

Man įeinant į svetainę su 
kitom dviem moterim, viena 
moteris, patėmijus policislą 
tarpduryje, sako: “Mat, ir po
liciją turi.“ O kita atsako: 
“Reikia policijos, čia gali rau
donųjų prieiti.“ O toji atsa
ko: “O ką gali pažinti, kuris 
raudonas ?“

Prieš baigiant 5 vai., poli- 
cisto drabužiuose žmogus ati
darė apvaikščiojimą lietuviš
kai; kiek pakalbėjęs, persta
tė programos vedėju kun. Ra\ 
kauską, kuris pasakė kalbą, o 
labiausia ragino aukoti pinigų, 
nes palaukus, girdi, bus pavė
luota. Ir, žinoma, pasibarė, 
kad ne perdaug žmonių buvo 
bažnyčioj ant pamaldų “už 
Lietuvą,“ nes buvęs išstatytas 
Šv. Sakramentas ir kunigas 
Lunskis pasakęs graudingą 
pamokslą Lietuvos išvadavimo 
klausimu ir prisiekę visi va
duoti Lietuvą. Kas nebuvo, 
gailėsis, o kas buvo, tai ir nu
miręs atmins!

Sugiedota Amerikos himnas 
ir “Pirmyn į kovą.“ Pašaukė 
prezidiumą užimti vietas.

Perstatyti amerikonai kalbėt; 
du iš jų kalbėjo gana gerai ir 
teisingai, jie neniekino Sovietų 
Sąjungos, bet aiškino, kaip 
žiaurūs vokiečiai naikino Lie
tuvą. Matyt, fašistiniam pre
zidiumui nepatiko, nes, matė
si, kai kurie raukėsi. Tik tre
čias amerikonas, kurį Pickel 
atsivedė, (matyt, Pickelio pa
informuotas) palietė Sovietų 
Sąjungą ir, matyt, labai dievo
tas, nes vis minėjo Dievą.

Pakviečia Gabaliauską, ku
ris pradėjo ■ iškraustymo kiše
nių ceremonijas, šaukdamas: 
“Kas duos 500 dolerių, pa
kelkite rankas?“ Niekas ne
kelia ir, matyt, kad niekas ne
kels. Tai šaukia:' “Kas 400 
dol., pakelkite rankas.“ Nie
kas nekelia, šaukia: “Kas 300 
dol.?“ Niekas nekelia rankų. 
Šaukia: “Kas šimtą dolerių 
pakelkite rankas.“ čia jau at
sirado keletas, ir taip nuėjo 
žemyn iki 5 dol ir vis rėkė: 
“Nesisarmatykite, 
kas.“

Tada paskelbė, 
duos' 100 dolerių, gaus aukso 
litarom rašytą “policy,“ o kas 
duos 50 dol., to bus žaliomis 
litaromis rašytas “policy“ ir 
galėsi pasikabinti ant sienos 
frontruimyj ir, girdi, matys 
jūsų vaikai, kad tu pirkai, Lie
tuvą !

Staiga Gabaliauskas pradė
jo rėkt nesavu balsu: “Va, va, 
va, Bimba, Bimba 25 dolerius 
paaukavo, tik ne tas Bimba, 
kuris Brooklyne Lietuvą par
davė ; šis Bimba visai ne gimi
nė anam, šis geros širdies, šis 
Lietuvą vaduoja!“

Per šias kišenių tuštinimo 
ceremonijas kalbėjo koks ten 
dr. Gudauskas, kuris mokąs 7 
kalbas, bet suprast, ką jis kal
ba, tai nebuvo galima. Taip, 
kad svetainėje pasidarė tik
ras cirkas: publika tarp savęs 
šneka ir nekreipia jokios aty- 
dos į jo kalbą. Net kunigas 
šako, kaip mes Lietuvą išgel- 
b.ėsime, kad čia, pas mus sve
tainėje, jau beveik revoliuci
ja. Ir kunigėlis zvis rūpinosi 
apie kišenius, sakydamas, kad 
šiandien iškratai vieną kiše
nių, o rytoj iškratyk kitą. Ir 
paskelbė, kad aukų surinkta 
su visu vajumi ir šiandieną ne
mažiau, kaip 4 tūkstančiai, o 
ne daugiau, kaip 5 tūkstančiai.

Pasirodo, kad Pittsburgh© 
lietuviams buvo uždėta 15 
tūkstančių kvota, tai tik apie 
11 tūkstančių trūksta*, o ‘jau

vajus ir apvaikščiojimas pra
ėjo!

Dar vienas kunigas kalbėjo; 
turbūt pavardė Edward Boley, 
kuris šaukė “duokite pinigų, 
pinigų mums reikia radijui, 
siųst ginklų partizanams, laik
raščiams ir lapeliams skleisti, 
kad jie žinotų, kad mes juos 
remiame, o kitaip, tai jie su
stos.“

Ot, gerbiamieji lietuviai, 
kaip kunigai skelbia krikščio
nišką artimo meilę ir vienybę. 
Jie remia banditus, krimina
listus, kurie tarnavo sužvėrė
jusiam nacizmui ir nepaspėjo 
^pasprukti su naciais vokiečiais, 
o dabar miškuose slapstosi ir 
užpuldinėja ramius Lietuvos 
piliečius ir išžudo ištisas šei
mas. Tai kunigų krikščioniška 
meilė, ar ne?

Kunigų buvo 7, kurie atski
rai sudėjo 100 dol. dėl to pa
ties tikslo.

Lietuvoje yra Mokama Pensi- tuviai karo laike dirbo daug 
dėl šios šalies ir dėl savo bro
lių Lietuvoje, kad kaip nors 
ištiesus pagalbos ranką. Tas 
darbas buvo vedamas per dau
gelį gerai pasišventusiii dar
buotojų. Kad išklausius jų at
liktų darbų raportą, Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas 
rengia vakarienę, kovo 16 d., 
Ukrainiečių svetainėje, ant 18 
gatvės, South Sidėj. Todėl ne- 
pasilikime nė vienas iš mūsų, 
kad tenai nebūtumėm ir neį- 
vertintumėm tą gerą darbą, 
atliktą per gerus žmones.

Aplaikiau laišką nuo seno 
draugo Leono Križiavičiaus iš 
Telšių, kuris rašo: “...Su šių 
metų sausio men., gaunu se
natvės pensiją, nes jau sulau
kiau 60 metų amžiaus...“ 
Toliau rašo: “. .. Gydymas ir 
nęmokamas, tiktai kiek vais
tai kainuoja. ..“

Tai tik dvi trumpos ištrau
kos iš laiško, kurios yra svar
bios ir įdomios. Pasirodo, kad 
Lietuvoje jau yra rūpinamasi 
žmonių senatve ir sveikata. 
Pirmiau to niekados nebuvo 
Lietuvoje, tik buvo: pasenai, 
užsikabinai tarbas ir eik uba
gauti . ..

Turiu pasakyti, kad Leonas 
Ęrižiavičius per ilgus metus 
turėjo saldainių krautuvę 
Telšiuose, bet karui užėjus 
nenubėgo pas hitlerininkus, 
bet pasiliko Lietuvoje, kaipo 
ištikimas Lietuvos pilietis.

Vis Dar Daužo Langus
Jau penktas mėnuo, kaip 

eina atkakli kova tarpe dvie
jų unijų — AFL ir CIO. Tos 
dvi unijos pešasi tarp savęs 
Pittsburgho alaus išdirbystėje. 
CIO darbininkai išdirba alų, 
o AFL išvežioja alų. Dabar' 
biznierių, kurie tą alų parsi
veža ir parduoda, langai dau
žomi ir jų biznio Vietos pikįe- 
tuojamos. Valdžia į tą reikalą 
žiūri per pirštus, biznieriai, 
kurie moka didelius taksus už 
laikymą biznio, turi skaudžiai 
nukentėti. Tarpusavė kova tų 
dviejų unijų jau pradedą iš
šaukti visuomenės protestų.

P. Pivariūnas Verkia
Lietuvos Mokslo Draugijos 

susirinkime, pradėjus disku- 
suoti tarybininkų nereikalin
gus dolerių mėtymus, P. Piva
riūnas taip susigraudino, kad 
netekęs lygsvaros pradėjo 
šaukti, kad tarybininkai neva
gia, kad jis už dyką važinėja 
į tarybininkų susirinkimus ir 
kad pas Pivariūną šlavėjas 
daugiau uždirba, kaip Jurge
le su Grinium, nes jiems tary
bininkai moka tik po $20Q 
į mėnesį. Jeigu Pivariūnas ir 
kiti tarybininkai važinėjo vel
tui ir jų advokatai taip mažai 
yra apmokami, tai keno tos 
žiurkės buvo, kurios suvalgė 
daugiau negu penkiasdešimts 
tūkstančių dolerių, per tarybi- 
ninkus išviliotų iš Amerikos 
lietuvių dėl “Lietuvos nupirki
mo?“ Ir kokiems galams jūs 
dabar lendate į lietuvių kiše- 
nius, kad surinkus $250,000 ?

Buvęs Pennsylvanijos gu
bernatorius, dabartinis S. V. 
senatorius republikonas Ed
ward Martin, 67 m. amžiaus, 
išėjo ant pensijose Jo aplika
cija dėl pensijos užtvirtinta ir 
už jo tarnystę valstijoje dabar 
jis. gauna iš valstijos iždo 
$460.83 į mėnesį pensijos. Jis, 
dirbdamas valstijai per 25 me
tus ir imdamas algos po 10, 
12 tūkstančių, ir, paskutiniu 
laiku kaipo gubernatorius, 18 
tūkstančių dolerių į metus, ne
galėjo susitaupyti cento, jam 
dabar būtinai reikalinga pen
sija. Jis, kaipo dabartinis S. 
V. senatorius, žinoma, nuo mi
nėtos pietos ir riebios algos ir
gi neatsisako. Tu, darbininke, 
kuris visą savo gyvenimą sun
kiai dirbai ir iš savo mažo už
darbio sunkiai galėjai pragy
venti, dabar, sulaukęs senat
vės, kiek tu gausi pensijos? 
Pagalvoki, drauge!

Pittsburghe Meliono bankas 
už praeitus, 1946, metus turė
jo gryno pelno $8,258,665. 
Tai pelnas iš spekuliacijos, o 
pamatas spekuliacijai, tai pi
giai pirkti ir brangiai parduo
ti. Pigiai darbininkų spėką 
perkant, reikmenis brangiai

Ir Vėl Naujas Kapas
Vasario 7 d. mirė Jonas A. 

Kazlauskas, palikdamas ser
gančią moterį, tris dukteris, 
vieną sūnų ir daug, daug 
draugų. Jono draugiškumo ir 
ilgų metų veikimo progresy- 
viškame judėjime, nebus gali
ma pamiršti. Apie jo atliktus 
darbus, kaipo menininko, ir il
gų metų veikimą turės kas

(Tąsa ant 4-to pusi.)

žmonės valgo duoną, 
retai kas žingeidauja, kaip se
niai ji yra žmonijos maistu. 
Tyrinėjimai rodo, kad duona 
yra vartojama apie porą tūks
tančių metų su viršum: tai 
yra tik mažas trupinėlis lai
ko, palyginus su milijoniniu 
žmonijos amžiumi. '

Urvų žmonės gyveno 
džioklės, — maitinosi 
nių žvėrių ir paukščių
Paežeriniai žmonės (lacustai) 
valgė žuvieną. Nomadai (kla- 
jokai) maitinosi mėsa ir 
no gaminiais. Centralinės 
jos mongolai ir kirgizai 
tnieji išrado naudos iš 
tikrų grūdelių (millet), iš ku
rių jie virdavo maistingą ko
šę. Rusai perėmė tą įprotį: 
dar mažiau kaip 1000 metų 
atgal rusų kaimiečiai mažai 
žinojo apie duoną (šči da kasa 
piŠča naša ...).

Senovės indusai išmoko ga
minti miežinę duoną, vadino 
ją d javas, gal lietuviškas ja
vas nuo to ir pareina. Nuo In
dijos miežinė duona išsiplėtė 
į Artim. Rytus: Egiptas, Pa
lestina, Syrija; tai buvo drūtų 
vyrų, kareivių maistas. Bibli
jos Gideonas matė savo sap
ne, kaip miežinė bandukė kri
to nuo dangaus ir sutriuškino 
jo tautos priešus, midinie- 
čius. . .

Maždaug tame pačiame lai
kotarpyje atsirado kviečiai.

Suiyg rusų mokslininko, 
Mykolo Vavilovo, kviečių 
pirmtakūnai augo Abysinijos 
aukšta - plokštžemyje ir iš ten

(Tąsa ant 4-to pusi.) 

parduodant, darbdaviams ir 
spekuliantams lieka milijonai 
ir bilijonai dolerių.

Tai jati suėjo 400 metų nuo 
pasirodymo pirmo spausdinto 
lietuviško žodžio. Toliau mu
su lietuviška spauda vystėsi 
lėtai, jos kelias buvo vingiuo
tas. Nežiūrint tų visokių vin
gių, tų visokių sunkumų, šią 
dieną mes turime plačią lietu
višką spaudą, šimtus laidų 
įvairaus turinio knygų ir t.t. 
Kaip mes tą viską atsiekėme, 
kaip tas viskas prasidėjo, tai 
svarbu žinoti visiems lietu
viams, kąip katalikams, taip 
ir laisvų pažiūrų žmonėms.

Kas tik lietuvis, kas tik nau
doja lietuvišką spaudos žodį, 
nežiūrint, kokio įsitikinimo, vi
si bendrai minėkime 400 metų 
pirmo lietuviško spausdinto 
žodžio jubiliejų.

Paminėjimui to, Pittsburgho 
Liet. Literatūros Apskritis ren
giasi turėti didelį parengimą, 
kovo 23 dieną, Bus paskaita 
iš spaudos istorijos, bus pra
kalbos, bus muzikalė progra
ma, kur dalyvaus Kenstavičie- 
nė ir Abekienė, ir vėliau va
karienė. Plačiau apie tai bus 
pranešta vėliau. Dabar visi 
Pittsburgho lietuviai, atminki
te, kad mūsų prabočiai 400 m. 
atgal jau skaitė lietuviškai 
spausdintą raštą ir kovo 23 d. 
mes tatai paminėsime Liet. 
Moksl. Draug. svetainėje.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietinis skyrius, už
baigimui savo darbo, rengia 
parengimą, kuris atsibus kovo

(Tąsa 4-me pusi.)
Stanislovas ir 
Kaziūnė Maž«nskai
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LIETUVIŲ BIZNIU ĮSTAIGOS

FfeLIX CAFE 
Įvairūs gėrimai ir valgiai 

Felix Gutauskas, sav. 
2210 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210.

3-čias puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Penktadienis, Vasario 28, 1947

šiuomi išreiškiu širdingą 
ačiū Lietuvių Darbininkų Pa
šai pinei Draugijai, kuri š. m. 
vasario 2 d. siirengė man tri
lypį pagerbimo bankietą, — 
t. y., 30 m. mano vedybinio 
gyvenimo sukakties, 25 m. vi
suomeninio darbo ir 20 metų 
mano darbuotės LDPD valdy
boje paminėjimus.

. Tariu didelį ačiū komisijai 
V,. Užkuraičiui. J. žebriui, M 
Karsokienei, D. Petrauskui ir 
„G. Noreikai. Komisijos pirmi
ninkas J. žebrys įteikė man 
gražią dovaną — rašomąją 
plunksną ir paišelį su įbrėžtu 
Draugijos vardu; nepąmiršiu 
to, kol gyvas būsiu.

Gavau daug gražių sveikini
mų, linkėjimų ir dovanų. Ta
riu sačiu Vilnies štabui už te
legramą ir gražius linkėjimus; 
Lietuvių Darbin. Susiv. prez. 
Jonui Gasiūnui, Antanui Bim
bai, Evai ir Rojui Mizarams; 
taip E. ir T. Strupeikams ir 
drg. Romandams už pinigišką 
dovaną, kurią prisiuntė per 
komisijos pirmininką J. žebrį; 
tariu ačiū už linkėjimus ir kal
bas V. Užkuraičiui, D. Pet
rauskui ir J. žebriui, ir ki
tiems; taipgi gaspadmėms už 
pagaminimą skanių valgių ir 
d-gės Petrulienės dukterims už 
prie stalų patarnavimą. Ačiuo- 
ju sūnui Jonui ir marčiai Ak
vilei už gėles, žodžiu, ačiū vi 
siems!

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa.

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9585

I



Pittsburgh© Spirgučiai LIETUVIŲ TAUTA IR TRANAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

16. Parengime dalyvaukite.
Apie minėtą parengimą skai

tykite kitoje vietoje šio nume
rio.

Sausio 26 d. buvo mūsų 
draugų ir draugių platus pasi
tarimas. Dalyvavo veikėjai ir 
veikėjos iš Washington, Muse, 
Wilmerding, Ambridge, Coal 
Centre, McKees Rocks ir pa
ties Pittsburgho. Tai buvo la
bai gražus ir draugiškas ap
kalbėjimas mūsų organizuoto 
veikimo. Reikalinga tankiau 
turėti panašius pasitarimus. •

Gavęs Laisvės skaitytojų su
rašą, žiūriu ir stebiuosi, prisL 
mihclamas savo senus pažįsta- 
ihus, senus veikėjus. Kiek mū
sų daug tų gerų draugų ir 
draugių, kiek čia ypatų, ku
rios plačiai veikė, plačiai dirbo 
ar prisidėjo prie darbininkiš
ko veikimo. Dabar, žinoma, 
dauguma jau apsenę, sakosi, 
pailsę ir veikime mažai daly
vauja.

Draugės ir draugai, žiūrint 
| tikrus veikėjus, j tikrus kovo
tojus, reikia atminti, kad kuo 
Žmogus senesnis veikime, tuo 
daugiau užsigrūdinęs politi
niai. Pergyvenę savo jaunas 
dienas, bendradarbiavę darbi
ninkiškam judėjime, dabar, į 
senatvę, tokiais ir pasilikim, 
taip, kad paskutiniai mūsų gy
venimo knygos lapai būtų at
žymėta garbingai.

Taigi, seni, užgrūdinti mū
sų judėjime draugai ir drau
gės, daugiau tarpe savęs ko
operuokime, daugiau veikime, 
kad ir pailsę mes džiaugtu
mėmės.

Visiems Pittsburgho lietu
viams svarbu praplėsti mūsų 
spaudą, Laisvę ir Vilnį. Tik 
minėtuose laikraščiuose jūs ra
site tikras žinias iš Lietuvos, 
iš tos vietos, kur jauni būdami 
takelius pramynėt, kur dabar, 
po karo audrų, Lietuva keliasi 
iš griuvėsių ir rengiasi gra
žesniam gyvenimui. Laisvės 
kaina $7 į metus arba 14 cen
tų į savaitę. Tik už 14 centų 
gausite kasdien į savaitę Lais
vę.

Paskaitę Laisvę ar Vilnį, ir 
sulyginę su dabartinės Lietu
vos priešų spauda, jūs tikrai 
dažinosite, kas kenkia Lietu
vai ir kokį tikslą jie turi.

1926 metais Lietuvoj pažan
gesniam elementui laimėjus 
šalies rinkimus, Lietuvos liau- 
dis rengėsi prie geresnės tvar
kos, prie gražesnės ateities. 
Tik štai, gruodžio 17 d., tau
tininkai ir krikščionys demo
kratai, padarę suokalbį, nu- 

'I *, verčia pažangesnę valdžią.
Į ; Pažangesnės valdžios prezi

dentas K. Grinius atsisako nuo 
valdžios ir perveda viską fa- 

,r , šistams be kovos. Jis tai darė, 
būk tai gailėdamasis lietuviš
ką kraują pralieti, bet vėliau, 
.kada lietuviški faši'stai žudė 
Lietuvos žmones, kada liejo 
lietuvišką kraują, tai Grinius 

. tylėjo. Na, ir kam jam buvo 
jaudintis dėl to, juk jis už tą 
viską gavo iš fašistų apmokė- 

į ti pavidale pensijos!
Prisiminus Francijos Petain 

ii* Lietuvos Grinių, tai du pa
našūs tipai, žinomą, Francijos 
Pėtain už savo darbus buvo 
apdovanotas amžinu kalėjimu, 
6 Lietuvos Grinius, atsibalado- 
jęs čion, Amerikon, gelbės 
rinkti atikas atstėigimūi lietu- 
yiško fašizmo.

4 f. Dar Lietuvoje man būnant 
pasakojo atsitikimą, kuris įvy- 

* ko Kaune prie Nemuno:
Ūkininkas atsivežęs sūrių, 

sviesto ir grietinės ant parda
vimo, pasistatęs vežimėlį neto- 

! Ii Nemuno, laukia pirkėjų. Tuo 
laiku Kauno žulikai, vaikščio
dami aplink ir suuosdami 
sviesto, sūrio ir grietinės (sme- 
tdnos) Skonį, galvojo, kaip tą 
viską be pinigų “nusipirkti.” 
Bematant nepertoli nuo žmo
gaus vežimėlio atsirado du žu
vininkai su meškerėmis ir, kas 
stebėtina, kad ant meškerės, 
Vietoje slieko ar kito kokio 
kirmino, buvo užkabinta ark

lio pasaga (padkava). Na, ir 
jie pradėjo mesti į vandenį ir 
žuvauti. Kaimietis, matydamas 
tą stebėtiną žuvavimą, visą 
savo mintį ir atydą atkreipė 
į “žuvininkus,” kaip jie, užsi
kabinę arklio pasagą, pagaus 
žuvis, ir arčiau paėjo prie jų. 
Tik kaimiečiui atsitraukus 
kiek nuo vežimo, kiti “žuvi
ninkų” bičiuliai skubotai ap- 
kraustė žmogaus vežimėlį.

Kaip tik panašiai atsitiko 
ir pas mus, Pittsburghe. Tūli 
“žuvininkai,” užsikabinę ant 
savo politinės meškerės arkli
nę ALT, žuvauja, būk tai norį 
pagaut Lietuvą. Kaip anie 
“žuvininkai“ prie Nemuno tu
rėjo savo tikslą ir, pagalba 
meškerės ir arklio pasagos, 
apvalė kaimiečio vežimėlį nuo 
sūrio, sviesto ir grietinės, taip 
Pittsburgho “žuvininkai” pas 
mus apvalė Lietuvių Piliečių 
Kliubą ant $500 ir Lietuvių 
Mokslo Draugiją, irgi ant 
$500.

Draugijų nariai, saugokitės 
minėtų “žuvininkų” ant toliau, 
nes jie ir vėl bandys pasižu- 
vauti.

Minėti “žuvininkai” norėjo 
susižuvauti porą šimtų dolerių 
ir Lietuvos Sūnų Draugijoj, N. 
S. Pittsburghe, bet ten gavo 
“dūlę.” Sako, kaltas tam yra 
J. K. Mažukna. Lietuvos Sūnų 
Draugija yra tai pavyzdin
giausia draugija visoje Pitts
burgho apylinkėje; Draugijos 
nariai savo reikalus pavyzdin
gai tvarko nuo 1900 m., tai 
yra, draugija jau 46 m. senu
mo ir turtinga. Senoj didelėj 
lietuvių organizacijoj SLA se
niems nariams užkrauta virš 
dvigubai mokestis, o Lietuvos 
Sūnų Draugijoj seni jos nariai 
(kurie priklauso draugijai per 
30 metų) nuo visokių mokes
čių paliuosuoti. J. K. Mažuk- 
na už nesutikimą apkrauti se
nus narius didelėmis mokesti- 
mis buvo iš SLA Pild. Tary
bos “išbombarduotas.” Tas 
pats J. K. Mažukna už suma
nymą paliuosuoti senus narius 
nuo visokių mokesčių Lietuvos 
Sūnų Draugijoj yra gerbia
mas. J. Kantrybė.

McKees Rocks, Pa.
Čionai gyvuoja Lietuvių Pa- 

šalpinė^ Draugijos Kliubas, 
tai vienintelis toks kliubas 
šiame mieste. Kliubas gana ge
rai gyvuoja, turi apie 160 pa- 
šalpinių narių jr “social” narių 
du sykiu daugiau. Draugija 
turi beveik 30,000 dolerių pi
nigų. Būtų, turėjusi daugiau, 
bet didelį pataisymą darė kliu- 
bo namui, kas kaštavo virš 4 
tūkstančiai dolerių.

Draugija tvarkosi gana pa
vyzdingai. Draugijos pirminin
ku yra Gas Uzdra. Jau gero
kas kiekis metų, kaip jis pir
mininkauja.

Pabaigoje 1946 metų, kada 
ėjo valdybos nominacijos, ne
atsiradus naujų žmonių užimti 
vietas komitete, visas senasis 
komitetas pasiliko ant 1947 
m. Bet sausio mėnesį protoko
lų raštininkė Mrs. B. Franko- 
vich sunegalėjo ir atsisakė nuo 
sekretorės vietos. Tad ir jos 
vyras,’ P. Frankovich, buvęs 
Draugijos finansų sekretoriu
mi daug metų, irgi pridavė re
zignaciją. Jis norįs pasilsėti. 
Pirm. Gas Uzdra nenoromis 
turėjo priimti rezignacijas ir 
užpildyti pasidariusias spra
gas.

Kliubo gaspadorium per ke
letą metų buvo Petras Dragū
nas, teisingas žmogus, draugi-* 
ja neturėjo jokių nesusiprati
mų. Bet jis atsisakė iš gaspa- 
doriaus pareigų. Džiugu, kad 
komitetui pasisekė gauti nau
ją gaspadorių. Juofni yra An
tanas Kaminskas, jaunas, čia 
gimęs vyras. Taipgi jo žmona 
yra čia gimus. Jie turi vieną 
dukrelę. Kaminskas irgi yra 
teisingas žmogus ir pavyzdin
gas darbuotojas. Matyt, kad 
nariai užganėdinti nauju gas- 
padoriumi. Iždininkas,

Frank Imbras.

(Tąsa nuo 3-čiO pusi.) 
Lietuvos liaudies sprando. Lie
tuvos prasčiokai, tos lietuvių 
šeimos bitelės, dirbo, rūpinosi 
palaikymui savo šeimos, o tie 
tranai su išpūstais žandais, su 
užriestais į nosį gražiais lieme
nėliais, naudojosi šVetimu d,ar- 
bu, čiulpė prasčiokų kraują, 
kada ir kaip tik norėjo.

Bitelių šeima po sunkaus 
vasaros darbo nuo savo tranų 
apsivalo ir mėžia juos laukan 
iš savo avilio, taip ir lietuvių 
tauta, 1939 ir 1940 metais 
pradėjo valyti savo valdžios 
avilį ir mesti laukan savo nu
tukusius fašistus tranus. Kad 
nepasikartoti] klaida, kad ir 
vėl neatsirastų 1926 m. K. 
Grinius ir neišduotų liaudies, 
Lietuva įsikorporuoja, įsijun
gia į Tarybų Sąjungą kaipo 
dalis jos. Lietuviški tranai su
lenda į plyšius, kiti išbėgioja, 
vieni pas Hitlerį, kiti kitur. 
Lietuviški tranai, pasilikę Lie
tuvoje, užmezgiu 
vokiečiais. 1941 
22 d., užpuolus 
Tarybų Sąjungą, 
šistiniai tranai ir jų auginti
niai, fašistinėj bačkoj rauginti 
ir Hitlerio ginklais apginkluo
ti, eina į ipagalbą naciams ir 
puola mūsų talkininkus rau
donarmiečius. \

Raudonarmiečiams pasitrau
kus iš Lietuvos, mūsų lietuviš-

kontaktą su 
m , birželio 

vokiečiams
Lietuvos fa-

IŠ TIKRŲ ĮVYKIŲ

Kazlauskų

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
plačiau parašyti.

Labai apgailėtina, kad to
kia nelaimė patiko 
šeimą!

Mūsų senesnieji 
vienas paskui kitą 
džia. Mat, toksai likimas, gal 
būt, kad to pakeisti negalėsi
me !. . .

veikėjai, 
mus aplei-

Ir čia Džiaugsmas
Dvi ponios iš Pittsburgho, 

Količienė ir Gutauskienė, nu
vyko į New Yorką pasitikti 
Griniaus, tai dabar džiaugiasi,

Duona
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

laipsniškai buvo pargabenti į 
šiaurių Afrikos ir Viduržemio 
Jūros pakraščius.

Romos imperija tik ir laikė
si kviečių ir ginklą pagąlba.

Romos legijonai plėtė kvie
čių kultūrą, kur tik jų gink
luota jėga siekė.

Rugiai atsirado kviečiuose 
kartu su dirsėmis ir kūkaliais, 
kuomet pirmas kviečių trans
portas buvo atgabentas sėk
lai iš Romos imperijos į Juo
dųjų Jūrų pakraštį, kviečiai, 
dėl tam tikros žemės rūšies, 
neužaugo, bet ruginis prie
maišas puikiai sprogo ir metas 
po metų, virto į' gryną rugių 
derlių.

Kaipo banga, rugių kultūra 
plėtėsi į šiaurius: Rusiją, Len
kiją, Pabaltijį, Prūsiją, Vokie
tiją, Franci ją ir Angliją.

Ka’i kuriose apylinkėse ru
ginė duona buvo labiau nau
dojama už kvietinę: Anglijoj, 
anglo-saksų laikotarpy j 8-tas 
mėnesis vadindavosi Rugen; 
Rytprūsijose tam tikra gyven
tojų dalis vadindavosi Rugii, 
už rugių duonos vartojimą. 
Lietuvoje duona reikšdavo ru
ginė, o kvietinė — tai buvo 
pyragas.

Amerikos indi jonai vartojo 
mais (corn), kitokios duonos 
nežinojo. Net dabartiniais lai
kais Meksikos kaimiečiai išdi
džiai sako: no como paii, co- 
mo tartillos (nevalgau duo
bos, valgau kornines bandu
kes . . .

Jurgis Washingtonas, kaip 
žinoma, buvo labai Stambus 
ūkininkas, bet savo laukuose 
augino kornus, d kviečių tru
putį, tik įdomumui (hobby).

Kadangi žmonijos skaičius, 
nežiūrint karų ir epidemijų, 
vis laipsniškai didėją, o že
mės plotai lieka tie patys, rei
kėjo kaip nors pritaikinti dir
vai ir sėklas, kad daugiau pa
gaminti duonos.

Keturi mokslininkai padarė 
šitoje srityje milžinišką pažan- 

ki tranai ir jų pakalikai pasi
lieka Lietuves žmonių skerdi
kais, jų nurodymu, jų pagal
ba išžudyta Lietuvoje apie pu
sė milijono civilių ir belaisvių 
žmonių. Vėliau, Hitlerio ar
mijai bėgant iš Lietuvos, sykiu 
bėgo, kurie paspėjo, ir lietu
viški tranai, Hitlerio pagelbi- 
ninkai, Lietuvos žmonių žudi
kai.

Sekmadienį, vasario 16, š. 
m., Lietuvos tranų politiškos 
veislės gaivalai turėjo čion, 
Pittsburghe, Lietuvių Piliečių 
svetainėje, būk tai Lietuvos ne
priklausomybės ap vaikščioji
mą. Tikrenybėje, tai buvo tik 
pasipinigavimas. Jie sako, su 
tais pinigais jie Lietuvą at
pirks ir atiduos vėl tiems, nuo 
kurių Lietuvos liaudis apsiva
lė. Tame jų apvaikščiojime 
žmonių buvo pusėtinai, aukų 
irgi surinko, sakosi, jau turį 
virš 4 tūkstančius, trūkstą dar 
11 tūkstančių. .♦

Plačiau apie tai bus parašy
ta vėliau. Dar priminsiu, kad* 
kaip Pittsburghe, taip ir ki
tuose miestuose pinigų iš su
klaidintų žmonių jie jau prisi
rinko. Dabar jau tik reikia 
kupčiaus, kuris nuvažiuos į 
Maskvą ir Lietuvą su visais lie
tuviškais prasčiokais jums nu
pirks. Kurie davėt jiems pini
gų, tai laukite!

J. Miliauskas.

kad turėjo progą pasisveikinti 
su Grinium. Bet didžiausias 
yra jų džiaugsmas, kad Pi- 
variūnui su Dargiu neteko pa
kratyti Griniaus rankos, nors 
ir jie su tuo tikslu bėgo į New 
Yorką. Jie per greitai tenai 
nubėgo. Biskutį palaukite ir 
visi, kas tik dolerį aukosite ta- 
rybininkams, turėsite progą 
Griniaus ranką pakratyti, nes 
tuojau tarybininkai po visas 
kolonijas valkios Grinių, kad 
daugiau dolerių sumeškerio
jus; taip, kaip sm'etonininkai 
darė su Smetona. V. B.

gą. Jie yra iš eilės: Mendelis, 
Burbankas, Saunderis ir, visų 
svarbiausias, Ivan Mičurin. 
Dėka jų pastangoms, dabar 
galima kultivuoti (auginti) ja
vu duonai beveik nuo Ekva
toriaus iki šiaurės ir pietų 
ašigalių. Jie išdirbo tokių 
sėklų rūšis, kurias nei šaltis, 
nei drėgmė, nei sausuma ne
gadina.

Antrosios rūšies mokslinin
kai per ilgą laiką diskusavo 
ir smarkiai ginčijosi, kokia 
duona yra sveikesnė: ruginė 
ar kvietinė, korninė ar mieži
nė, ryžjnė ar avižinė; malta 
ar pikliavota?

Chemikalinis grūdų tyrinė
jimas parodė, kad didelio skir
tumo jų sąstate nėra, tik rei
kia pažymėti, kad rugių grū
das turi didesnį nuošimtį rie
balų ir baltymų (proteinų) už 
kviečius, kad komai ir avižos 
turi daugiau riebalų net už 
rugius, bet mažiau proteinų.

Malta duona — kvietine ar 
ruginė, turi šiek tiek vitaminų 

.13 grupės ir pėdsakų vitaminų

Pikliavota duona, jei į.ją ne
pridėsi dirbtinai, vitaminų 
neturi. •

Pasiturinčiam žmogui nesu
daro didelio skirtumo, kokios 
jisai, duonos valgo, mat, jisai 
užsiganėdina mesa, augalais, 
žuviena, pieno produktais ir 
visokiais vaisiais.

Beturčiai, arba bendram pi
liečiui krizės laikais, ruginė 
malta duona yra geriausia 
valgio kombinacija, nes joje 
pusėtinai gerai yra subalan
suoti krakmolai, proteinai, mi
neralai ir vitaminai.

ATTLEE ’TAIP PAT 
KĄLtINA TRUMANĄ

London.— Anglijos prem- 
j eras Attlee pakartojo savo 
užsieninio ministro Bevino 
įtarimą, kad prez. Truma- 
nas su savo reikalavimu pri
imt 100,000 žydų į Palesti
ną, girdi, sukiršino tenaiti- 
nius arabus ir pakehkė jų; 
sutarčiai su žydais.

BUENOS AIRES LIETU 
VIUS APLANKIUS

Rašo ANTANAS VAIVUSKAS
(Tąsa)

Rugsėjo 26, Ketvirtad. >
Liaudies Teatro patalpose su

sirinkome popiet, čia buvo pa
gaminti pakvietimai Tarybų 
Sąjungos ambasadai, kviečiant 
dalyvauti “Vienybės” parengi-

Nuvežėme į TSRS Preky-
Misiją, g. Coperniko, ku- 
kertiniame pastate įreng-

Misijos raštinės. Iš čia, į

me. 
bos 
rios 
tos 
Alvear Hotel Palace, kuriame
apsistojusi ambasada. Paties 
ambasadoriaus neradome. Nu
vykome į uostą įteikti pakvieti
mus “Akademik Krilov” laivo 
kapitonui. Jo taipgi laive ne
buvo.

Rytoj anksti rytą vyksime į 
uostą pasitikti atvažiuojančius 
montevidiečius, kurių tarpe — 
dainininkė Onytė Mockutė, spe
cialiai pribūvanti į “Vienybės” 
parengimą. Visur tenka išgirs
ti, jog šis parengimas bus di
džiai pasekmingas. Su kuo su
ėjome, visi pažadėjo jame da
lyvauti.
Rugsėjo 27, Penktad.

Septintą vai. ryto pribuvome 
į uostą pasitikti montevidiečių 
lietuvių. Su mumis radosi T. 
Adamonis, D. Jakubonis, Jur
gis Matusevičius, J. Janušonis, 
S. Kažukauskas, R. Monkevi
čius ir dar vienas, kurio pavar
dės nesužinojome. Truputį po 
septintos pribuvo laivas, skir
tas susisiekimui tarp Montevi- 
deo-Bs. Aires. Juomi atvyko 
Onytė Mockutė, J. Donkus, Lu- 
cija ir Vincas Džiugiai. Iš. uos
to buvo nutarta vykti į L. T. 
laik. patalpas vokiečių klube 
“Worwaerts.” Čia draugai ar- 
gentiniečiai užsakė pusryčius 
ir visus svečius maloniai priė
mė. Džiugiai atsivežė turistinį 
foto aparatą ir padarė keletą 
nuotraukų ant klubo aukšto, 
nes rytas buvo gražus, saulutė 
skaisčiai švietė ir jaukiai šildė. 
Montevidiečiai tapo apgyven
dinti, vieni pas Matusevičius, 
kiti — Monkevičiaus paruoš
tam viešbuty.

Popiet, drauge su Jakuboniu, 
vėl patraukėme link zoologijos 
sodo, kad pažiūrėjus ko dar 
nespėjome aną dieną. Apleisda
mi šį sodą, gailėjomės nebeturį 
laiko aplankyti kitą, greta 
esantį — botanikos sodą, trau
kiantį savo puošniu gamtos ža
lumu. Vakare dar kartą užėjo
me į vokiečių klubą. Radome 
didelį skaičių susirinkusių vei
kėjų. Ėjo paskutinieji pasiruo
šimo darbai rytdienos vakarui. 
Rugsėjo 28, šeštad.

Pagaliau atėjo laikas vykti 
į visų lauktąjį vakarą “Vieny
bės” sukakties paminėjimui ir 
naudai. Drauge su Šekeliais ir 
Adamoniais pasiekėme puikią, 
erdvią, miesto centre “Casa

N. S. Pittsburgh, Pa
Vasario 6 dieną SLA 86 

kuopa surengė vakarą pager
bimui Jono Mažuknos, kaipo 
seno darbuotojo Susivienijime. 
Parengimas labai nusisekė. 
Nors oras buvo labai prastas 
ir mes manėme, kad gal nei 
komisija visa nesusirinks, bet 
prisirinko labai gražios publi
kos. Tas parodo, kad Mažuk
na yra northsaidiečių gerbia
mas žmogus, niekas negali pa
sakyti, kad jisai yra neteisin
gas, arba nerimtas asmuo. ,

Parengime likosi įteiktos 
dovanos — jam nuo SLA . 86 
kuopos graži f o n t a n i n ė 
plunksna, o žmonai Marytei 
gražių gėlių.

Pd užkandžių ir kalbų, sve
čiai, pasišokę“ ir pasidainavę, 
visi patenkinti grįžo į namus.

Gerai, kad pagerbiame se
nus SLA darbuotojus, kurie tą 
'organizaciją išaugino. Tiktai 
bėda, kad jis pateko į netiku
sios vadovybės rankas. Dabar 
jAlinimas vienas po kitam or
ganizaciją meta, senieji nariai 
išsibraukia laukan, net - mūsų 
kuopa, nustojo septynių, narių. 
Taigi, jėigu SLA nebus apva
lytas nuo tos prastos vadovy
bės ir Sustiprintas, tai ateitis 
prasta. ■; \ K. Z.

beSuiza” salę. Buvo devynios 
penkiolikos, tačiau sėdynių ne
bebuvo galima gauti. Publikos 
vis rinkosi daugiau ir daugiau, 
neperstojamai. Programai pra
sidėjus, salėje ir jos koridoriuo
se publikos skaičius galėjo 
siekti arti pusantro tūkstančio. 
Tatai mūsų akims buvo didelė 
naujiena! Prisiminėme panašų 
parengimą S. Paulo mieste, 
prieš 10 metų, kada ten gyve
nome. Lietuvių publika, lietu
viška nuotaika! Kaip visiems 
smagu, matant tokį didį Ar
gentinos lietuvių pritarimą sa
vo laikraščiui “Vienybei”!

Drg. D. Jakubonis pasakė 
įžangos prakalbėlę. Pati scenos 
programa taipgi rodė platų 
meninių pajėgų sutelkimą: tarp 
meno mėgėjų buvo ir tikru ta- 
talentų. Pavz. solistas Orlovas, 
muzikas Andrijauskas; pasta
rasis pianu paskambino savo

Other Passenger Tires

Have Only FOUR Plies

V i
i lį -/ryi

!

Here'* your jolution to the tire ihort. 
age. Everything you get in other tires 

-PLUS the famoui extra fifth ply, 
exclusive with Norwalk-the only fac
tory brand 5-ply tire. This extra pro
tection insures 25% more mileage- 
safety-longer wear. Nowadays you 
want the most tire foryour money... 
this is itl

The Greatest Value Your Tire Ration Certificate can buy

NORWALK TIRES
Kreipkitės tuoj aus pas

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

gausite naujų 5 ply tajerų. EV. 7-3548

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

TELEPHONE
STAGG 2-504S

RONKONKOMA 
8684

1113 MU Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisni uotas Graborias
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.
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kūrinį — rapsodiją “Laisvoji 
Lietuva.” Labai gražaus įspū
džio teikė ir jaunųjų klasiški 
šokiai, kurie keliais atvejais 
pasirodė scenoje. Prisimename 
šiuos šokėjus: Dangutę Gorytę, 
Rožytę Bendoraitytę, Genę Ži
linskaitę, Pačesaitę, B. Mavkuš- 
kaitę, Pilikauską, Mačinską. Vi
sų dėmesį atkreipė mergyčių 
kvartetas, kurio vyriausia ga
lėjo būti kokios 11 metų, O jau
niausia — kokių 3 metų. Gra
žiai padainavo porą tarybinių 
dainų. Vanda Kliqyte išstojo 
su puikiu eilėraščiu. Publikai 
taip pat patiko St. Nauskaitės- 
Kairienės ir Orlovo duo dainos. 
Keletą muzikingų melodijų iš
pildė jaunuoliai Juozas 
■zefa Olsevičiai. Mūsų 
Mockutė, Andrijauskui 
akompanuojant, gražiai 

navo tris dainas. A. Matulevi
čiūtė meniškai padeklamavo 
“42” ir “Motina.” Deklamato- 
rė gavo gėlių bukietą nuo M. 
Galickienės. (Bus daugiau)

ir Jo- 
Onyte 
pianu 

sudai-

1/ MORE
0 MILEAGE

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. 4iatogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.



5-tas puslapis-----------------------
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Penktadienis, Vasario 28, 1947

Lowell, Mass
Juozas Blažonis, LLD 44-tos 

kuopos fin. raštininkas rūpes
tingai darbuojasi rinkime na
rinių duoklių už šiuos metus. 
Jis dalina nariams naująją 
knygą “Prisikėlusi Lietuva” ir 
iš jų paima duokles už šiuose 
1947 metus. Juozas nusiskun
dė, kad ne visi nariai lygiai 
rangūs su pasimokėj’mu.

Jau užčiuopiami kandidatai 
ir į naujus narius.

Padoresni lietuviai tiesiog 
piktinasi pabėgėlių hitlerinin-

kų globojimu. Matykime tuos 
žmones ir pakalbinkime juos 
į šią garbingą draugiją. Lai jie 
kiekvienas gauna ir pasiskai
to puikiąją LLD išleistą kny-. 
gą: “Prisikėlusi Lietuva,” tuo
met sužinos tikrus dalykus 
apie Tarybinę Lietuvą iš šių 
skyrių:

1. Mačiau Lietuvą
2. Lietuva Ties Bedugne
3. Valdžios Santvarka Tary

bų Lietuvoje
4. Teismai ir Teisingumas 

Tarybų Lietuvoje
5.

mas 
vos

6.
nė Penkmečio Plane

7. Lietuvos Žemės Ūkis Po 
Penkerių Metų

8. Lietuvos Švietimas, Pa
žanga ir Ateitis

9. Mokslas Tarybų Lietuvo
je Ateinančiame Penkmetyje

10. Sveikatos Organizacija 
ir Apsauga Lietuvoje

11. Meno Kūryba Tarybų

Liaudies Ūkio Planavi- 
ir Penkmečio Perspekty-

Tarybų Lietuvos Pramo-

.)

4

Minersville, Pa

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

šiuose vienuolikoje knygos 
skyriuose yra tiek brangios is
torinės medžiagos, kad juos 
perskaičius galima pilnai su
prasti dabartinę Tarybų Lie
tuvą ir jos kilnią ateitį, kuri 
kaip milžiniškame veidrodyje 
atsispindi.

J. M. Karsonas.
y)

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos .,

CHARLES VIGŪNAS J 
284 Scholes Street

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 1 * 4
564 Wythe Avenue

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

—L ' 1
ANTHONY ROGERS 

(Raudžius) 
328 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y. x

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003 |

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

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

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

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

Telefonas 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! Senh 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 

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

sau, kad 
tai mes

va- 
tik 
bū-

greitai, štai

Biskis Įspūdžių iš 15 Dienos 
Vasario Baliaus, Surengto 

Shenador iečių.
Kadangi buvo pagarsinta 

Laisvėj, kad shenandoriečiai 
rengia balių dėl Laisvės parė
mimo pinigiškai, tai misliju 
sau, yra labai pagirtinas daly
kas, nes mūs Laisvė tai yra 
kelrodis į laimingesnį gyveni
mą darbo žmonėms. Ją reikia 
būtinai remti.

Susieini# drg. St. čepoųį ir 
sakau jam: Kaip misliji, drau
ge, ar važiuosim į Shenandorį 
ant baliaus? Jis sako, žinoma, 
tai yra mūsų būtinas reikalas 
šelpti progresyvį judėjimą.

Na, tai ir laukiam 15 d. 
sario. Tik misliju 
būtų gražus oras, 
sim tenai.

Dienos prabėgo
jau ir balius. Nueinu pas drau

gą persitikrinti, ar tikrai va
žiuosim ant baliaus. Jis dar 
miega. Gaspadinė nuėjo jam 
pasakyti, kad aš jau čia. Jis pa
sakė, kad 7 vai. būčiau paskir
toj vietoj ir važiuosim. Bet ga
spadinė pasakė, kad jie dar už
prašyti į veseilę tą vakarą kaip 
6-ta vai. vakare pas A. Paužą, 
nes jo vedasi duktė, tai užprašė 
ant vakarienės. Na, misliju 
sau, kaip į veseilę nuvažiuos, 
tai jau sunku pasakyti, ar jie 
ištruks iš tenai taip greitai, gal 
ir likti namie mūsų balius.

Bet, kad jis prižadėjo važiuo
ti, tai ir nuėjau į paskirtą vie
tą ir laukiu. Dar mano draugo 
nėra. Bet jau pusė po septynių, 
tik, išgirdau, kad juodis jau nu
sižvengė. Na, tai mes susėdom 
ir traukiam į balių vingiuotais 
keliais, per išraustus mūs apy
linkės kalnus. Juodis bėga ge
rai ir dar nebuvo 8-nių, o mes 
jau buvom vietoj. Įeinam į sa
lę, dar žmonių mažai. >Bet she
nandoriečiai jau ■ užėmę savo 
vietas dirba. Su draugu Kuz
micku tuojaus pasikratom de
šinėm ir sakau jam, kad žmo-

J. J. KAŠK1AUČ1US, M. D. j
- 530 Summer Avenue, 

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

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

>•4

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

Fotografas
Traukiu paveikslus -familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 

■ Iš senų padarau 
; naujus paveiks- t , 
; lūs ir krajavus 
[sudarau su ame-|Į 
[ rikoniškais. Rei-| 
I kalui esant ir;
padidinu t o k i o> 

•dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn.

Tel. GLenmore 5-6191

ir pavienių.

ir Stone Avė.
Broadway Line

mažai. Jis sako: Dar ank- 
pamatysi, apie kokias 9 ar 
tai bus * pilna. Nes lietuvių 

priežodis sako: Toliaus nuo ba
žnyčios, arčiau prie Dievo. Taip 
ir buvo. Apie 9 v. jau buvo pil
na žmonių, žiūriu, mūsų revo
liucionierius drg. Urbonas su 
savo moteria iš Ahlentų, drau
gai Lokickai iš Coal Dale, taip
gi kitas Lokickas iš Fryleno, 
taipgi ir J. Raulinaitis su 
drauge šiupailiene iš Shen 
Town, Venckūnas iš Gilberton, 
Valiukas iš Lake Side. Bet kur 
tu čia visus ir surokuosi, nes 
negali nė sueiti visus.

Nugi žiūriu, kad ir Petras 
Grabauskas su P. Kapicku at
važiavę net iš Brooklyn© ant 
mūsų baliaus. Na, tada ir pra
sidėjo mūsų balius. Tuojau 
ėmėm biskį ant drąsos ir 
traukėm keletą dainukių. 
man buvo malonu sueiti su 
draugais, kuriuos buvau
seniai matęs. Labai ačių drau
gams Kapickui ir Grabauskui, 
kad jie nepatingėjo mus atlan
kyti šiame garbingam parengi
me. Mat, jau Kapicko tėvas ko
vojo, buvo revoliucionierius, da
lyvavo 5-tų metų sukilime prieš 
caro valdžią. Jis ėjo užsikalęs 
kirvį ant ilgo koto, mušti prie
šus Kupiškyje. Kaip aprašė 
Laisvėje, ten jie gerai kovojo. 
Anot to poeto:

Kožnas ėmė po muškietą, 
Dalgį, šakę, pištolietą; 
Katras dalgio neturėjo, 
Tai su pagaikščiu išėjo!
Taigi, tariu širdingą ačiū 

siems, katrie tik atsilankė

nių 
sti, 
10,

pa
ti ž-
Ir 

tais 
jau

vi- 
ant 

to baliaus. Aš, rodos, dar pasi
dariau jaunesnis kokią dešimt 
metų I V. Ramanauskas.

Haverhill, Mass
Du Lietuviai Ligonbutyje
Vasario 23 d. buvau atlan

kyti sergančių ir gulinčių 
Hale ligoninėje Petro Galinio 
ir .Juozo Valungevičiaus. Pet
rui Galiniui padarė operaciją 
vasario 19 d. Operacija pavy
ko, jis mano netrukus važiuo
ti į namus, 146 River St. Gi 
kaip susveiks, tai vyks į So. 
Bostoną, į barzdaskutyk’ą 
dirbti. P. Galinis yra nuolati
nis Laisvės skaitytojas ir dar
bininkiško judėjimo rėmėjas.

Juozas Valungevičius guli 
su nupjauta dešine koja virš 
kelio. Serga cukrine liga. Li
gonis jaučiasi dar silpnai. Lin
kiu abiem sergantiems greitai 
susveikti. A. N.

Budapest. — Sovietų vy
riausybe suėmė vengrą Be
lą Kovacsą, kuris organiza
vo šnipinėjimą ir ginkluotą 
terorą prieš Sovietų armiją 
Vengrijoj.

Chicago. — Grūdai pa
brango labiau, negu bet ka
da per 30 metų.

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbūdavo  j a pianus iš

dėsnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataįsy- 
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Baltimore, Ml

klausimu disku- 
plačiai, kad prie 
įvykio prisirengus

Lietuvių Literatūros Draugijos 
25 Kuopos Susirinkimas 
Džiugu, kad mūsų kuopa tu

ri grupę gerų savo patrijotų, 
£ąi kuopos susirinkimai atlai
komi kas mėnuo ištisai metus 
ir per visą kuopos gyvavimo 
laikotarpį, štai keletas minčių 
iš pereito kuopos susirinkimo.

Susirinkime buvo išduota 
Naujų Metų pares atskaita, 
pelno liko $65.40. Išaukota 
apie $40 darbininkiškiems rei
kalams. Išdalinta nariams nau
ja 1946 metų knyga “Prisikė
lusi Lietuva.” Buvo diskusuo- 
jama du svarbūs dienos klau
simai, tai apvaikščiojimas 400 
metų sukakties nuo pasirody
mo pirmosios lietuviškos kny
gos ir siuntimas delegatų į 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą.

Pirmuoju 
suota labai 
to svarbaus
kuo geriausia. Klausimas iški
lo, ar reikalinga prie tos su
kakties paminėjimo kviesti ki
tas sroves — katalikus, tauti
ninkus. Mintys pasidalino į 
tris dalis. Vieni norėjo, kad 
būtų kviečiamos visos lietuviš
kos organizacijos, kiti — kad 
tik tautiškas knygynas ir Dai
nos Draugijos Choras, treti — 
kad visai kitos srovės nebūtų 
kviečiamos, nes jos visados at
sisako dalyvauti su progresy- 
vėmis organizacijomis.

Kodėl “tautiškos” organi
zacijos atsisako dalyvauti 
mums svarbiuose reikaluose ? 
Atrodo, kad jos nepasitiki sa
vo spėkomis. Klausimas likosi 
neužbaigtas, atidėtas kitam 
susirinkimui.

čia pravartu bus žodis tar
ti apie tuos draugus, kurie ne
dalyvauja iškilusiose diskusi
jose. Jiems susirinkimai pasi
daro nuobodūs. Tie draugai 
mano, kad žmogus turi viską 
atlikti taisykliškai, kaip koks 
laikrodis. Bet tik tas yra vi
suomet “teisingas,” kuris nie
ko neveikia. Todėl reikia būti 
tolerantiškais.

Susirinkimas išrinko delega
tus į Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą. Draugė O. Del
tuvienė išrinkta nuo Mezgėjų 
Kliubo ir dalyvaus visuose su
važiavimuose. P. Paserskis da
lyvaus Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir Demokratinių 
Lietuvių suvažiavimuose. J. 
Balsys tik Literatūros Draugi
jos suvažiavime. S. Raymon- 
das nuo LDS 48 kuopos daly
vaus Demokratinių Lietuvių 
suvažiavime.

Buvd pakeltas klausimas 
apie leidimą knygų. Iš sykio 
buvo manyta, kad knyga “Pri
sikėlusi Lietuva” nebus žin
geidi. Buvo manyta, kad ką 
d. A. Bimba žodžiu kalbėjo ir 
rašė laikraščiuose, viskas bus 
knygoje pakartota. Bet taip 
nebuvo. Joje yra daug kas 
naujo ir svarbaus. Aš turėjau 
progos perskaityti knygą “The 
Great Conspiracy.” šitoje 
knygoje yra surašyta faktai ir 
dokumentai apie tuos pasau
lio kapitalizmo suokalbinin
kus prieš Tarybų Sąjungą. 
Knygą skaitant net šiurpu da
rosi, kaip pasaulio fašistai su 
trockistais buvo apnikę jau
ną darbininkų šalį.

Dabar, kada artinasi LLD 
suvažiavimas, aš pakeliu klau
simą, kad Centras išverstų šią 
knygą į lietuvių kalbą ir iš
leistų. Dabar, kai eina toks 
puolimas ant Sovietų Sąjun
gos, šita knyga kaip tik ati
tiktų šių, dienų klausimui. Tai 
būtų puikus dokumentas ko
voje su priešu.

J. Balsys.

Lietuviškas
Deksnio

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT 459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)P. O, BOX 660, NEWARK, N. J.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869d

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

Galingos Mosties.

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 pasauli j vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

•'į

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų’ir degtinės

Gert Užkandžiai
Juozas Zeidat
i Savininkas v

411 Grand St. Brooklyn

“ • V-'-

(48)

(50)

M t

HELP WANTED-—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS OPERATORĖS
Prie Brassieres 

Viena ir Dviem Adatom Mašina 
Nuolatinis Darbas—Gera Alga 

MASTERBILT MFG. CO.
105 Temple Ave., Hackensack, N. J.

Hackensack 3-0682

MERGINOS
Reikalingos dirbti prie Singer Sewing Mašinų 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA
Kreipkitės

MESSINA BROS.
238 MELROSE ST., BROOKLYN 

Telefonas EVERGREEN 7-1444
.(50)

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

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

MOTERIŠKĖ
Viduramžė ar senyva. Geri namai. Lengvas 
namų ruošos darbas. Guolis ant vietos. $20 j 

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

(48)

MERGINOS—MOTERYS
Atlikimui nbelno namų ruošos darbo. Mažas 
apartmentas. Skalbiamoji mašina. Turi nak

voti ant vietos. Gera alga. H. SIMON, 
137 McKenzie St., BROOKLYN, 

DEWEY 2-8302
(50)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS 

LACE SETTERS 
taipgi 

PATYRUSIOS 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS

SEASIDE BLOUSE CO.
2 Main St.

(Locomobile Bldg.)

BRIDGEPORT, CONN.
(W)

ŠEIMININKĖ 
VIDURAMŽĖ MOTERIŠKĖ 

Prie Namų GREAT NECK. L. I.
Atskiras kambarys Ir maudynė. Turi būti 
l>atyrusi ir sugabi. Priežiūrai 3 vaikų. Guolis 

ant vietos. Geri namai tinkamai ypatai.
Puikiausia alsia. Kreipkitės j

I. STERN
130 MAPLE STREET, GREAT NECK, L. I.

(50)

HELP WANTED—MALE 
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.

GEORGUOS VALDŽIA 
SIEKIA PANAIKINTI 
FAŠISTŲ ORGANIZACIJĄ

Atlanta, Ga. — Georgijos 
valstijos vyriausybė kreipė
si į teismą, kad įsakytų 
panaikinti amerikinių Co
lumbians fašistų organizaci
ją. z Pernykščiai tardymai 
parodė, jog tie fašistai, be 
kitko, planavo nuverst A- 
merikos valdžią. '

Atlanta, Ga. — Ameriki
nių Columbians fašistų pir
mininkas Emory C. Burke 
tapo nuteistas 3 metus kalė
ti už riaušių kurstymą prieš 
žydus ir negrus ir u£ poli
cijos galios pasisavinimą. 
Pirmiau už tai buvo nuteis
tas 1 metus kalėti tų fašis
tų sekretorius Homer L. 
Loomis.

OFISU VALYTOJAI *
(Vyrai) 

KREIPKITĖS NUO PIRMADIENIO IKI
. PENKTADIENIO. 8 A.M. IKI 3 P.M.

PITNEY-BOWES, Ine.
Personnel Building 

Walnut Street
STAMFORD, CONN.

SOUTH END BUSAS SUSTOJA 
PRIE MŪSŲ DURŲ.

________________________________ (50)

25 PATYRI MŪRININKAI 
NE UNIJISTAI

Mokestis $2.25 Į Valandų 
Kreipkitės Po

Phillips Avenue & New Road 
Elsmere, Deieware 

ar
Telefonuokite WILMINGTON 3-1002 

Tarpe 6 & 9 P. M.
_______________________________________(53)

PRIŽIŪRĖTOJAS, APTAISYTOJAS, SODNO 
APDIRBĖJAS. PATYRĘS

Vedęs, blaivas, darbštus. Darbas South Shore, 
L. I. — 85 Mailės nuo N. Y. C. Pasisakykite 
tautybę .kiek algos. tikitės, amžius ir patyri

mas. Alga, pridedant privatinius namus.
Rašykite Box 130, Suite 617, 

1457 Broadway, N.Y.C.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

DEWEY PERŠA BILIŲ 
PRIEŠ STREIKIERIUS 
VIEŠUOSE DARBUOSE

FINISHERS 
, MOTERYS IR VYRAI 

PRIE DAILAUS DARBO 
MOTERIŠKŲ JACKETS. 

MODERNINĖ DIRBTUVĖ 
Nuolatinis Darbas. Viršlaikiai. 

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

(48)

Albany, N. Y. — Repub- 
likonas New York valstijos 
gubernatorius Dewey dar
buojasi, kad seimelis greitai 
priimtų Condono -(Waldino 
sumanymą griežtai bausti 
visus streikuojančius viešų
jų darbų darbininkus - tar
nautojus. Šis sumanymas 
pirmoj vietoj atkreiptas 
prieš dabartinį Buffalo mo
kytojų streiką, bet jis taiko
mas ir visiems kitiems val- 
stijiniams darbininkams. 
CIO Viešųjų Darbų Darbi
ninkų Unija siunčia 100 sa
vo atstovų iš įvairių valsti
jos dalių į seimelį, kur jie 
reikalaus atmest Condono- 
Waldino bilių.

Albany, N. Y. — Guber
natorius Dewey pasirašė 
seimelio priimtą bilių, kad 
bankai būtų tik 5 dienas at
dari per savaitę.

Atlanta, Georgia. —Vals
tijos senatas užgyrė suma
nymą įleist ir moteris į teis
mų ’’džiures.”

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. ĮCalbės Močiutė Bloor, 
veteranė komunistų vadovė, David 
Davis, nuo United Electrical Work
ers Union, Charles Spencer, Parti
jos vadas Lehigh Valley. Užkviečia 
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 <1., Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 7:30 v. v. Visi nariai daly
vaukite, yra svarbių reikalų aptarti. 
Kurie dar nepasimokėjote duokles 
už 1947 m., prašome ateiti ir pasi- 
mokėti. Taipgi gausite knygą “Prisi
kėlusi Lietuva.” 
F. S.

— G. Shimąitis, 
(47-48)

Italijos seimas pareiški 
pasitikėjimą de Gasperi mi 
nistrų kabinetui.
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Neangliškų Laikraščių Redaktorių Pobii 

vis Raudonojo Kryžiaus Reikalais
Ko Laukia, Ko Tikisi Lietuva iš 4 

Didžiųjų Konferencijos?
Praeita trečiadienį Casino 

Russe, Manhattane, įvyko ne- 
angliškų New Yorko laikraš
čių redaktorių pobūvėlis, su
šauktas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus kampanijos reika
lais.

Pobūvyje buvo apsikeista 
žodžiu, kaip neangliška spau
da veiks Raudonojo Kryžiaus 
kampanijoje, kuri prasideda 
su kovo mėn. 1 d. ir baigsis su 
kovo mėnesio pabaiga.

Sakė trumpas kalbas: slova
kų jlienrašČio redaktorius Mr. 
Valuček, Foreign Language 
Press įstaigos direktorius Sig
mund Gottlober, rusų liaudies 
dienraščio Russkyj Golos re-

i

DO■RE- MI
Jau kelis kartus pirmiau bu

vo rašyta apie įvyksiantį šį 
pavasarį Aido Choro parengi
mą — operetės “Lietuvos žiet- 
dai” perstatymą. Buvo rašo
ma, kad ta operetė bus per
statyta gegužės 4 dieną.

Bet dabar, visi skaitanti šį 
pranešimą, prašomi patys įsi
tempi ir kitiems pranešti, 
kad ta operetė bus perstatyta 
viena savaite vėliau, t.y., sek
madienį, gegužės 11, Schwa- 
ben Hall, 474 Knickerbocker 
Ave., Ridgewood - Brooklyn, 
N. Y. Tas pakeitimas įvyko 
dėl to, kad kai kurie iš geriau
sių choro dainininkų gegužės 
4 d. Detroite ritinės ripką... 
Tai vienas iš kartais neišven
giamų supuolimu ir nieko už 
tai negalima kaltinti.

fib
Operetės “Lietuvos žiedai” 

autorius ir režisierius J. Juška 
sako, kad operetei vaidilų są
statas jau sudarytas ir repeti
cijos jau vyksta.

Na, o visas choras irgi jau 
mokinasi operetėje dainuoja
mas dainas. Vadinasi, iš to taš
ko viskas atrodo gerai.

Choras, o ypatingai kai ku
rie tenorai ir bassai pasigen
da Eleanoros ir Lillijos Brie- 
dyčių. Jie susirūpinę, kas su 
jomis galėjo atsitikti, nes jau 
kelinta savaitė kaip jų nesi
mato choro repeticijose. Šoki
ku grupė taipgi Briedyčiu pa
sigenda, nes jau laikas pradė
ti mokintis operetei šokius. 
Eleanor ir Lillian, būkite šį 
penktadienį repeticijose!

P. V. sako, kad geriausia 
rolės mokinimosi dalis opere-

k

i

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Vajus
Kovo menuo — 'Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus vajaus 
mėnuo. Per šį mėnesį Ameri
kos žmonės darbuosis, kad su
kelti reikiamąją pinigų, sumą 
organizacijai (Amerikos Rau
donajam Kryžiui), kuri karo 
metu tiek daug pastangų lei
do padėti mūsų vyrams karo 
frontuose ir jų šeimoms, pasi
likusioms namieje, bet reika
lingoms paramos. /

Šiuo metu Amerikos Raudo
nasis Kryžius stoja talkon

r* *4 
*

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai
Tinkamai Jums Patarnaus

TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksų ir veda biznių 
knygas.

Pas jį galite kreiptis penk
tadieniais nuo 7 valz vakarais.

Šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną. 

daktorius Dr. Krinkin; Am. 
Rand. Kryžiaus kampanijos 
New Yorke direktorius Mr. 
Cecil.

Visi pabrėžė reikalą veik
liai dalyvauti šioje kampanijo
je, kad sukėlus reikiamųjų 
Raudonajam Kryžiui kvota 
pinigų — per visą šalį $60, 
000,000, New Yorke — $6,- 
153,600.

Dr. Krinkin kalbėjo neang- 
liškų laikraščių redaktorių 
vardu, pareikšdamas, kad vi
sa neangliškoji spauda nuo
širdžiai vajų rems, nes tai mo
ralė pareiga kiekvieno ameri
kiečio.

tėj “Lietuvos žiedai.” tai ta 
dalis, kur mokinamas! bu
čiuotis. . .. Ar ir tam reikia 
mokinimosi ?

Daug kartu jau buvo rašvta. 
kalbėta ir tartasi, o dabar 
choro valdyba griežtai įsakė 
per šią kolumną pranešti seka
mų : prašo visus aidiečius su
sirinkti šį penktadieni pasitar
ti, kur, kaip ir kada choras 
susirinks nusifotografuoti. Tai
gi, pranešu visiems aidiečiams, 
kurie nori būti ant choro “pik- 
čierio,” susirinkti šį penkta
dienį. Jei jūs nesusirinksite, 
už tai nekaltinkite valdybos ai’ 
korespondento. Atsiminkite: 
choro pamokos ir pasitarimas 
įvyks penktadienį, vasario 28 
d., Laisvės svetainėje. 8 vai. 
vakaro. Visi aidiečiai čia būki
te.

Praeita sekmadienį, vasario 
23, Laisvės salėje, buvo LMS 
3-čios apskr. konferencija, čia 
jūsų korespondentui teko susi
tikti su Sietyno Choro atsto
vais: Bob, Edward ir Harry iš 
Newarko. Išsikalbėjus, prieita 
bendros išvados, kad būtų gra
žu, jei Sietyno Choras ir Aido 
Choras ateinančia vasara tu
rėtu bendrų abiejų chorų išva
žiavimų ar ekskursijų. Bet apie 
tai — vėliau. Dabar abu cho
rai rengias savo pavasariniams 
parengimams: sietyniečių kon
certas įvyks šeštadienį, gegu
žės 10, 
Newark e, 
madienį, 
ben Hali, 
važiuosime ?

“See you Friday, 

St. George salėje, 
o aidiečių — sek- 

gegūžės 11, Schwa- 
Kurie pas kuriuos

pa- 
bei

kiekvienam amerikiečiui, 
liestam gamtos nelaimės 
kokio kito staigaus sukrėtimo 
paliestiesiems.

Jis padeda karo veteranams, 
reikalingiems paramos.

Raudonasis kryžius padeda 
kiekvienam, kuris prie jo krei
piasi ir yra reikalingas para
mos.

šiemet Amerikos Raudona
sis Kryžius siekiasi sukelti 
(per visa šalį) $60,000,000. 
Iš tos sumos Didžiajam New 
Yorkui tenka sudėti $6,153,- 
600. Didįjį Nėw Yorką suda
ro: Manhattanas, Brooklynas, 
Bronxas, Queens ir Richmon- 
das (Staten Island).

Prie gerų pastangų tai 
galima lengvai atlikti.

Todėl visi ruoškimės 
džiuliam vajui!

bus

di-

RUOŠIASI RINKIMAMS

Moteriškų drabužių kirpėjų 
lokalo 10-to eiliniai nariai iš
statė savo sleitą ateinantiems 
lokalo viršininkų rinkimams. 
Eilinių ‘Ęleito’ priešakyjė ran
dasi Charles Stein, veteranas 
lokalo vadas. Jis kandidatuo
ja prieš dubinskinį Isidorė Na-

iš daugelio 
kurie bus 

komunistų

šis bus vienas 
svarbių klausimų, 
aiškinami lietuvių 
rengiamame masiniame mitin- 
ge-prakalbose.

Masinis mitingas įvyks šio 
sekmadienio popietį, kovo 2- 
rą, Ukrainian National Home, 
218 Grand St., Brooklyne, 
tarp Bedford ir Driggs Avės. 
Pradžia 3 vai. po pietų (durys 
atdaros nuo 2:30). Įžanga ne
mokama.

PROGRAMOJE:
Vyturėlio grupė gros 

dies ir klasikinę muziką.
Domininkas M. Šolomskas i 
Rojus Mizara, kalbėtojai. 
Deadline for Action, uni jr 

produkcijos filmą, iš Amerikos 
darbo žmonių gyvenimo ir 
veiksmų. Kita (trumpa) filmą 
parodys išsiuntimų Amerikos 
lietuvių dovanų Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos Insti
tutui, Vilniuje.

Vienu iš svarbiausių kiek-

liau

Laisves Bazaras
Jau tik keletas dienų iki ba

zaro. Reikia darbininkų prie 
virtuvės, stalų patarnautojų, 
pardavėjų, bartenderių it\ ki
tokių. Kas tik galite kokį nors 
iš minėtų darbų apsiimti ir at
likti, prašome tuojau pranešti.

Bazarui dovanų šiomis die
nomis gavome sekamai:

Leon Tilwick, Easton, Pa.,' 
$5.

Daiktais: Helen žukienė, 
Binghamton, N. Y., dvi skepe
taites (scarfs) ir dvi prijuos
tes, rankų darbas.

L. Bekešienė, Rochester, N.

TRAUKIĄS Į TEISMĄ 
LAIKRAŠTI

Buvęs miesto majoras La
Guardia užvedęs teisme byla 
prieš New Yorko laikraštį 
World - Telegram. Kaltinime 
sako, kad “neteisingai ir nieki
nančiai” buvo apie jį parašy
ta to laikraščio vedamuosiuo
se gruodžio 14, 18, 19 ir 21- 
mų, 1946 metų, taipgi sausio 
8, 1947 m. Reikalauja $500,- 
000 atlyginim'o.

Kaltinime sako, kad jam 
primetama per švelnus apsiė
jimas su visokiais blogdariais. 
Raštai lietė tūlas už metų po 
jo išėjimo iš majorystes mies
te įvykusias blogdarybes, tar
pe tų ir Scottoriggio užmušė- 
jystę.

Long Island College Hospi
tal, Brooklyne, trijose dešimty
se klinikų suteikusi patarnavi
mų 10,061 ligoniams, atsilan
kiusiems 59.000 kartų. Iš tų 
27,305. vizitai buvo nemoka
mai.

Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 7,8 ir 9 Mareli, 194?
VISUS' TRIS VAKARUS GROS

Pavidis Radio Orchestra
Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 

karšti valgiai ir bus didelis pasirinkimas 
įvairių gėrimų.

Bazaras Bus Laikomas 
l

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

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

6-tAs puslapio

Penktadienis, Vasario 28, 1947

KliubietŠ.

JONAS LAZAUSKAS

BAR &.GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

dvy-

-

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

PRAŠO PALAIKYTI VAIKŲ 
PRIEŽIŪROS CENTRUS

sve- 
kaĄ

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną diena yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ ~ DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Te!. EVergreen 4-961.2

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS 

PUIKI ŠALTUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

Valančios: J J 1pry^
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

vieilam darbo žmogui punktų 
šioje programoje bus aiškini
mas reikšmės daugybės tų bi- 
lių, kurio atsukti prieš darbi
ninkus. Jų šimtais įteikta kon
gresui, jų randasi ir mūsų vals
tijos seimelyje. Darbo unijos 
tų klausimų svarstymui šau
kia konferencijas, siunčia ma
sines delegacijas į Washingto- 
nų ir Albany.

Lietuviai darbo žmonės pri
valome tuos bilius pažinti ir 
Amerikos darbininkų judėji
mo žygius tinkamai suprasti, 
vertinti.

Greta Lietuvos ir Amerikos 
mkalų, bus aiškinami ir kiti 
’ėliausi svarbūs įvykiai Len
kijoje, Franci jo j e, Anglijoje 
>r kituose kraštuose. Sueikime 
visų tai pasvarstyti bendrai.

Laisvės skaitytojai prašomi 
ruošiantis į mitinga neužmirš
ti kaimynų, kurie šio praneši
mo nebus matę.

Rengėjai.

Y., tris gražiai numegstus sve- 
derius " ir viena skepetaitę 
(scarf).

Mrs. Dobilienė, Brooklyn, 
N. Y., vienų gražų vyriškų sve
ri er į.

P e t r o n ė Laurusevičienė, 
Brooklyn, N. Y., 8„kavalkus 
stiklinių lėkščių ir arbatinę.

Kas kur gaminate kokias 
nors dovanas, prašome nesi- 
vėlinti su prisiuntimu. Iš prie
žasties gilaus sniego, paštas 
vėlinusi. O dovanas turime 
gauti prieš bazara.

SUKĖLĖ $12,000 GRAIKŲ 
DEMOKRATŲ PARAMAI

Praeito pirmadienio vakarų 
įvykusiame Graikijos politi
niams kaliniams paremti ban- 
kiete, Hotel Commodore, New 
Yorke, susirinkę vietiniai grai
kai ir jų draugai sukėlė 
likų tūkstančių dolerių.

Leland Stowe, garbūs 
čias kalbėtojas, pareiškė, 
dabartinis Graikijos režimas, 
remiamas Anglijos valdžios, 
praveda hitlerinę politikų, po 
priedanga saugojimo Graiki
jos nuo komunizmo.

BALSUOS PASIRINKIMUI 
ATSTOVAUJANČIOS 
UNIJOS

CIO American Communica
tions Unijos Lokalas 40-tas su
tiko leisti narių ir visų West
ern Union Telegraph Co. dar
bininkų perbalsavimui atstovy
bės klausimo. Balsavimai įvyks 
kovo 28-ta. Paliečia 6,000 dar
bininkų didžiajame New Yor
ke ir artimose apylinkėse.

Moterys Išrinko Dele
gates j Visus Suvažiavi 
mus; Dirbs Bazare

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas savo paskiausiame su
sirinkime išrinko delegates į 
visus tris suvažiavimus, kurie 
čia Brooklyne įvyks kovo 28, 
29 ir 30-tų dienomis. Taipgi 
išrinko grupę darbininkių 
dirbti dienraščio Laisvės baza- 
re, kuris įvyks 7, 8 ir 9 kovo. 
Ir visos kitos stengsis pagal 
geriausių išgalę pasidarbuoti 
visų tų veiksmų sėkmingumui.

Bazarui valgių gaminimo 
darbams apsiėmė Ona Depsie
nė, Mary Zeakas, Olga Rein
hardt, Mary Kalvaitienė. žino
ma, susirinkimas tikėjosi, kad 
tam darbui apsiims daugelis 
kitų, šiame susirinkime nebu
vusių kliubiečių ir ne kliubie- 
čių, nes tai ne kelių draugių 
darbas pavalgydinti tūkstan
čius svečių per ištisas 3 dienas. 
Pageidautina, kad galinčios 
padirbėti gaspadinystėje drau
gės apie tai praneštų laisvie- 
čiams iš anksto.

Kelios draugės jau pažadė
jo iškepti bazarui skanumynų. 
Kliubietės prašo visas vietines 
gaspadines nepamiršti bazaro 
yalgių stalo. Kada stalas mir
ga ir kvepia daugeriopais ska
nėsiais net smagiau dirbti ir 
iš to yra laikraščiui naudos.

Išrinkome Delegates į 
Suvažiavimus

Į Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Moterų Suvažiavimų 
išrinktos delegatėmis Mary 
Zeakas, Ona Depsienė, Irena 
Levanienė. šiam reikės darink- 
ti daugiau sekamame susirin
kime, kovo 20-ta.

Literatūros Draugijos Suva
žiavimui delegatėmis išrinktos 
Depsienė, Sofija Petkienė, M. 
Zeakas.

į Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimų — Zea- 
kas, Petkienė, Mary šmagorie- 
nė, S. Sasna, Depsienė.

Delegatėmis į vietinę meni
ninkų apskrities konferenciją

Petei 
KAPISKAS

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 dirbtuves kainą.

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

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

Tėt. SOuth 8-5569 

išrinkome Juliją Stankaitienę, 
Petkienę, Zeakas.

Dar kalbėtasi apie delega
tam nakvynes ir kitas būsimų 
suvažiavimų problemas, iš
klausyti valdybos ir knygų 
peržiūrėtojų raportai, įvesdin
ta nauja valdyba ir anksti su
sirinkimą užbaigėm. Skubėti 
pagelbėjo keltos priežastys: 
Evas Mizarienės sėkmingai ve
dama tvaria, rūpestis sugrįž
ti namo per didžiausias šio se
zono pusnis (20-tos vakarų), 
laukiančios vaišės. Visai neti
kėtai turėjome net dvejas.

Draugė Reinhardt, kol jos 
sūnus buvo kare, ne karta at
eidavo į kliubo susirinkimus ir 
darbus apsiverkus, tačiau sa
vo gailų ūpų slėdama. .Bet 
kada sugrįžęs jos sūnus Ed
ward .ir marti Emily susilau
kė pirmagimės dukrelės, jai 
anūkės, ji atėjo linksma ir su 
dideliu ryšuliu skanumynų.

Draugė Petkus, apsidžiau
gusi pasiliuosavimu iš sekre- 
torystės, atėjo nešina pyragu 
pasitikti nauja valdybų. Pati 

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

rūpestingai atidirbusi savo ter
minų, ji gražiai įvertina ir pa
vaduotojas darbe. O iš to vi
so mes visos turėjome sma
gų pažmonį, beveik ir sniegų 
užmiršome. Visgi vertos dide
lio kredito draugės, ypatingai 
iš toliau atvykusios tokiame 
ore.

Vaikų priežiūros centrų pa
laikymo šalininkai paskiausia- 
me savo susirinkime, dalyvau
jant 350 atstovui iš organizaci
jų ir iš esamųjų vaikams prie
žiūrų, nutarė prašyti paskyrų 
išlaikymui centrų per sekamus 
metus. Taipgi tarė prašyti pra
plėsti esamuosius centrus ir 
įsteigti naujų.

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

.j. Agler.—




