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šiomis dienomis iš Šveicari
jos atėjo savotiška žinia, kuriai 
komercinė spauda nepašykštėjo 
vietds.

Amerikietė multi-milijonier- 
ka Barbora Hutton’iutė dar sy
kį ištekėjo — šiuo sykiu ūži 
princo Igoro Trubeckoj’o 
(Troubetzkoy), ruso baltagvar
diečio.

Įdomų dalyką Tgoras atiden
gė iš savo geneologijos: jis 
spaudos korespondentams pasi
sakė esąs didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino ainis.

Tai galima daleisti, kadangi 
nemažai gediminaičių buvo ve
dę ruses.

Vadinasi, Gedimino ainis pri; 
silaižė prie turtingiausios ame
rikietės kapitalistės milijonų. 
Kaip ilgam — nežinia, bet 
vienas aišku: princas Igoras 
šiandien yra milijonierius ir 
Amerikos žentas!

Argi dėlto Amerikai ne gar-

pritartu 
politinės

reikėtų
“būsi-

* * *
Dabar: Kada Kazys Pakštas, 

padedamas kunigo Prunskio, 
pp. Grigaičio ir šimučio, ims 
reikalauti, kad Trubeckoj bū
tą oficialiai paskelbtas “Lietu
vos karalaičiu’’ ir grąžinamas 
“Gedimino spstan” Vilniun?

Jeigu buvo geras Urachas— 
kodėl ne Trubeckoj ?

P-nas žadeikis tam negalėtu 
nepritarti, — tai būtu logiškas 
“kontinuitetas.”

Tam pritartų ir Hearstas — 
tik jam paduok; tam 
visi fašistai, visokios 
putros ir srutos.

Tiesa, propagandai 
pinigų, — bet kodėl gi 
moji Lietuvos kunigaikštienė’’ 
— milijonierka negalėtų paklo
ti bent milijoną dolerių?

Reštą pridėtų Amerikos Lie
tuvių Taryba iš aukų, kurias 
jai sudeda politiniai trumpare
giai.

Nesistebėtum, jei taip būtų!
* * *

USA kongresui yra pateikta 
apie 16-Ara bilių, nukreiptų 
prieš šio krašto komunistus.

žinant, kaip tūli kongresma- 
nai supranta komunizmą, gali
ma įsivaizduoti, kas būtų, jei 
jiems pavyktų bent vieną tų bi
lių pravesti.

Kiekvienas prezidento Roo
sevelto pasekėjas būtų apšauk
tas komunistu ir žiauriai per
sekiojamas. Kiekvienas, kuris 
kovoja ųž darbininkams algų 
pakėlimą, būtų apšauktas ko
munistu.

, Prieš porą savaičių New 
Yorko mieste buvo iškilęs klau
simas dėl pakėlimo fėro — nuo 
penktuko iki dešimtuko; ko
mercinė spauda ir reakciniai 
politikieriai apšaukė komunis
tais tuos, kupė kovojo prieš 
fėro'pakėlimą!

Na, o komunistinio judėjimo 
represijomis negalima išnai
kinti ; idėjų nesunaikins nei 
atominės bombos!

Hitleris, kuris tiek daug dar
bavosi “komunizmui sunaikin
ti,” — pats gavo galą.

Aršaus komunizmo
Mussolinio, miesto aikštėj 
kojų pakabintą 
visas Milanas.

Ponai turėtų 
tūringiausiuos 
tuos šiandieną 
didžiausia pajėga.

♦ ♦ ♦

Laisvės bazaras jau čia pat.
Prašome kiekvieną Brookly- 

no ir apylinkės demokratinį lie
tuvį dalyvauti jame.

Praleiskite vieną-kitą 
ra su saviškiais — draugais 
draugėmis laisviečiais.

Būkit mūsų bazare!
♦ * *

Sužinoję, kad Amerika 
jasi atvirai ir oficialiai remti 
fašistinę Graikijos, karaliaus 
Jurgio valdžią, tos šalies liau-

priešo, 
už 

lavoną spjaudė

žinoti, jog kul- 
Europos kraš- 
komunistaį yra

vaka- 
ir

mo-

ORAS.—Būsią nešalta.
Bulgarija uždare savo r li
žių su Turkija.

Adv. L. Josephson Kreipsis 
Į Teismus, kad Panaikintų 

Neamerikinį Komitetą
Komunistas Advokatas Nurodo, jog Tas Kongresmaiui 
Komitetas Pats Savaime Laužo Amerikos Konstituciją

New York. — Advokatas 
Leon Josephson, newyorkie- 
tis, pareiškė, kad jis neat
sakinės į jokius klausimus, 
kuriuos jam statys kongre
so Neamerikiniu Veiksmu 
Komitetas. Nes tas komite
tas savaime yra neteisėtas, 
priešingas Jungtinių Vals
tijų Konstitucijai. Todėl 
Josephsonas pas ižadėjo 
kreiptis į teismus, kad pa
naikintu ta komitetą. 1-4. 4-

Tokį pareiškimą Joseph
sonas įteikė antriniam Ne
amerikiniu Veiksmų Komi
tetui, kuris pašaukė jį liu
dyti kvotimuose, daromuo
se dėl austro-vokiečio ko
munisto Eislerio.
JOSEPHSONO PAREIŠ

KIMAS
Savo pareiškime Joseph

sonas sako:
“Aš esu amerikonas. • Aš 

tikiu demokratija ir žmonių 
valdžia pačių žmonių ran
kose ir žmonių naudai.

“Jungtinių Valstijų kon
stitucija užtikrina man lai
svę reikalauti atmainų kon
stitucinėje mūsų valdžioje 
ir atmainų ekonominėje mū
sų santvarkoje, panaudo
jant tas priemones, kurias 
ši- konstitucija nurodo to
kioms atmainoms įvykdyti.

“Aš esu komunistas. Kaip 
visi komunistai ir kaip dau
guma amerikonų, aš taipgi 
esu fašizmo priešas.

“Kaipo komunistas ir an- 
ti-fašistas, aš nuvykau į 
Europą ir ten su kitais slap
tai veikiau (prieš nacizmą). 
Aš nesidrovėjau rizikuoti 
savo gyvybę tame darbe! ir 
aš praleidau keturis mėne- 
sius'vienui vienas uždarytas 
Danijos kalėjime, kaltina
mas, kad aš ‘mėginęs nužu
dyt Hitlerį.’
“Aš žinau, kad tais metais 

aš laužiau nacių Vokietijos 
įstatymus. Aš buvau kalti
namas, kad taip pat tech
nikiniai laužęs šios šalies į- 
statymus. Jeigu aš kada ir 
sulaužiau šios šalies įstaty
mą, tai tikrai nieko nenu
skriaudžiau, ir'taip dariau, 
teisingai stengdamasis pa
dėti gelbėti žmoniją nuo di
džiausio jos priešą (fašiz
mo).

“Aš turiu geriausių isto
rinių pavyzdžių savo veiks
mams. Samuelis Adams, 
Patrick Henry ir Jurgis 
Washingtonas taipgi laužė 
įstatymus, ir jie savo pa
stangomis laimėjo mums 
nepriklausomybę.

“Vergijos panaikinimo 
reikalautojai 1850 metais 
laužė įstatymus, slaptai ga
bendami negrus iš vergu
vės į laisvąsias šiaurines 
valstijas, ir jų pastangomis 
buvo panaikinta vergija.

“Paskesniais laikais dau- 

giau kaip 3,500 didvyriškų 
amerikonų nuvyko į Ispani
ją kovoti prieš fašizmą. Jei
gu kurie jų tuom peržengė 
bet kokį įstatymą, tai jie 
vadovavosi aukštesniąja do
ra, kuomet jie neklausė mū
sų valstybės department© 
ir kariavo prieš Hitlerį ir 
Mussolini.

“Jei daugiau žmonių bū
tų veikę doriniais sumeti
mais, tai gal būtų išvengta 
paskutinio karo.

“Neamerikinio Komiteto 
vaidmuo yra aiškus kiekvie
nam pažįstančiam politinę 
Amerikos sceną. Beveik per 
10 metų tas komitetas pur
vino Naująją Dalybą ir vi
sas pažangūnų grupes šioje 
šalyje.

“Dabar jis su savo rau- 
donbaubiškais riksmais ir 
gąsdinimais bando politiniai 
nužudyti paskutinius Nau
josios dalybos palaikus.

“Keldamas isteriją dėl 
komunizmo, š i s komite
tas stengiasi įbauginti vi
sus pažangūnus, kad nieko 
neveiktų prieš reakciją; 
tuom jis bando sunaikinti 
progresyves darbo unijas ir 
nušluoti plačius socialius 
laimėjimus, pasiektus prie 
Roosevelto valdžios.

“Aš esu tikras, kad 
komitetas taip veikia 
dėl savo tamsumo, bet 
dovaujasi tiksliai suplanuo
ta programa, siekdamas su
daryti psichologinį pagrin
dą visoj šaly, kad galima 
būtų įvesti naminės rūšies 
fašizmą.

“Advokatai man sakė, jog 
šio komiteto veiksmai yra 
griežtai priešingi mūsų kon
stitucijos nuostatams, ir aš 
laikau savo pareiga kreiptis 
į teismus su skundu, kad 
tas komitetas savaime ne
teisėtas. Aš pasitikiu, kad 
teismai galų gale parems 
mane.”

šis 
ne 

va-

Paryžius. — Atskrido A- 
merikos valstybes sekreto
rius Marshallas kelionėje į 
Keturių Didžiųjų konferen
ciją Maskvoj.

-BITTNER SMERKĖ DARBININKŲ PRIEŠUS KONGRESE
Washington. — Sumany

mų prieš darbo unijas pri
kepė kongresui atstovai tų 
grupių, kurios iš karo pri
siplėšė bilionus dolerių pel
no, kaip užreiškė Van A. 
Bittner, CIO Plieno Darbi
ninkų Unijos vice-pirminin- 
kas, buvęs angliakasis.

Kuomet kongresmanų ko
mitetas pašaukė Bittnerį 
liudyti, jie riksmais mėgino 
Bittnerį nugąsdinti. Bet ne- 
nugąsdiųo. Jis drožė jiems 
atgal iš peties.

Bittneris pareiškė, kad 
jie, piktai šūkaudami prieš

Amerikos Protestas 
Maskvai dėl Vengru

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pasiuntė Maskvai 
protestą, kad Sovietai, gir
di, kišasi į vidujinius Ven
grijos reikalus, esą, norėda
mi “įvest komunistinę dik
tatūra.” 4-

Republikonii Sumoksiąs 
Prieš Rendu Kontrolę

Washington. — Republi- 
konai padarė sumoksią pa
naikint rendų kontrolę, kaip 
kad juos kaltino pažangūs 
demokratai senatorial Clau
de Pepper, Glen Taylor ir 
du kiti.

New York. — Daugėja 
protestai prieš gubernato
riaus Dewey pasiūlymą 
aukščiau aptaksuot žmones 
miestiniams reikalams.

SENATAS NUTARĖ 
UŽDARYT OPA 
BIRŽELYJE

Washington. — Republi- 
konai ir dešinieji demokra
tai senatoriai 58 balsais 
prieš 29 nutarė, kad OPA 
— Kainu Administr. užsi
darytų birželio 30 d. šią va
sarą. Jie skiria Kainų Ad
ministracijai apie 8 milio- 
nus dolerių prie pirmiau pa
skirtų 9 milionų dolerių, 
kad ta įstaiga galėtų visus 
savo reikalus užbaigti iki 
birželio 30 d.

Kongreso atstovų rūmas 
pirmiau nubalsavo ir tuos 9 
milionus dolerių atimti iš 
Kainų Administracijos.

Valdžia sako, jeigu Kainų 
Administracijai bus duota 
tiktai tiek pinigų, tai tik i- 
ki balandžio mėnesio pa
baigos užteks lėšų kontro
liuoti -- rendoms ir cukrui; 
todėl jau nuo gegužės pra
džios negalima bus jų tvar
kyti.

Bankinė senato komisija 
siūlo pakelti rendas 10 iki 
15 nuošimčiu.

St. Paul, Minn. — Sustrei
kavo tūkstančiai skerdyklų 
darbininkų, kuomet samdy
tojai pasiūlė jiem pridėti tik 
3 centus algos per valandą.

darbo unijas, iškraipo fak
tus ir nepaiso Amerikos 
žmonių tikrųjų reikalų, kuo
met gręsia rendų pakėlimas, 
kuomet algos smunka ir 
darbai mažėja.

Republikonai kongresma- 
nai Cl. Hoffman, Ed. Mc
Cowan ir kiti siūlo uždraus
ti streikus dėl unijos pripa
žinimo, užginti uriijoms ve
sti derybas su ištisomis pra
monėmis, uždrausti komuni
stam užimti pareigūnų vie
tas unijose ir t.t.

Republikonas kongresme
nas. Charles Kirsten įtarė,

Gromyko Sako, Amerika Nori Įsteigti Sau 
Pasaulinį Atominį Trnstą ir Mojasi prieš 
Vidujinius Sovietų ir Kitų Šalių Reikalus

Sovietai Laikosi Veto Teisės prieš Atomines Bausmes; 
Reikalauja Sutarties Atominiams Ginklams Uždrausti

* --------------
Lake Success, N. Y. — 

Amerikos planas atomi
nei jėgai tvarkyti siekia iš
laikyti atomų bombas tiktai 
amerikonų rankose ir paim
ti į Amerikos monopoliją 
visą atominę jėgą pasauly
je, kaip sakė Andrius Gro
myko, Sovietų užsieninio 
ministro pavaduotojas kovo 
5 d. Amerikos pasiūlymas 
perša taip neribotai kont
roliuoti atominius dalykus 
svetimuose kraštuose, kad 
galėtų įnešti kapitalizmą į 
Sovietų Sąjungą; tuo būdu 
amerikinis planas gręsia 
pavojum sovietinei valsty
bei, pareiškė Gromyko, kal
bėdamas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje. Todėl 
Sovietai atmeta atominį A- 
merikos pasiūlymą.
O Amerika ir Toliau Lais
vai Gamintų Sau Atomines

Bombas
Amerika planuoja ir to

li au gaminti sau atomines 
‘bombas; ji nepripažįsta ki
tom valstybėm teisės truk
dyti atomų bombų dirbimą 
Amerikoj, bet jinai reika
lauja, kad Sovietai perves
tų tarptautinei atominei 
komisijai visus savo moksli
nius tyrinėjimus atomų sri
tyje, kaip pastebėjo Gromy
ko.

Amerikinis planas siūlo, 
kad tarptaiitinė komisija 
perimtų į savo rankas visas 
atomines laboratorijas So
vietų Sąjungoj, visas atomi
nių medžiagų kasyklas ir a- 
tominės jėgos fabrikus So
vietuose ir kituose kraštuo
se, taip kad amerikonai ga
lėtų per savo komanduoja
mą tarptautinį atominį tru
stą diktuoti, kam leist, o 
kam uždraust steigti atomi
nes jėgos fabrikus. Jeigu 
kur jie ir duotų leidimą į- 
rengt tokį fabriką, tai nuo 
Amerikos diktavimo pri
klausytų, kada galima bū
tų naudoti atominę jėgą. 
Tas trustas taip pat galėtų 
bet kada uždaryti svetimą 
atominį fabriką. Ko čia 
trūksta, tai tik paskelbti, 
kiek pelno pagal “Šerus”

kad CIO vadai esą komu
nistai ir bruko Bittneriui 
klausimą: Ar reikia visus 
komunistus, Amerikos pilie
čius ir nepiliečius, depor- 
tuot į Rusiją?

Bittneris užginčijo įtari
mą ir atsakė, kad jis jau 
40 metų priešinasi komuniz
mui. Čia Bittneris pridūrė, 
kad jis lygiai priešingas 
proletariato d i k t atūrai, 
kaip ir pinigų mąišų dikta
tūrai.

trustui priklauso iš bet ku
rios svetimos šalies, sakė 
Gromyko pašiepdamas.

Toks kišimasis į kitų kra
štų vidujinius reikalus 
“prieštarauja pamatiniams 
ūkiniams ir tautiniams val
stybių reikalams”, tęsė Gro
myko ir užreiškė:

“Negalima net įsivaiz
duoti tokios padėties. Tik 
netekusieji sveiko proto 
žmonės galėtų skaitytis su 
tuo pasiūlymu.”

Kuomet amerikinis pla
nas siūlo pervesti į tarptau
tinės komisijos nuosavybę ir 
valdybą atomines įstaigas 
užsieniuose, tai “Jungtinės 
Valstijos iš tikrųjų mėgina 
perimti į savo monopoliją 
atominę jėgą ištisame pa
saulyje,” sakė Gromyko. 
Tokia atominė kontrolė, ko
kią amerikonai perša, nuo
lat kištųsi į vidujinius kitų 
šalių reikalus.

Sovietai Reikalauja Greit 
Uždraust Atominius 

Ginklus
Sovietų Sąjunga jau per

nai birželyje reikalavo kuo 
greičiausiai padaryti tarp
tautinę sutartį, kuri už
draustų atominių ginklų 
vartojimą ir įsakytų tuojau 
sunaikinti visas atomines 
bombas. Dabar Gromyko 
pakartojo tą reikalavimą ir 
pareiškė, jog Sovietai nesi- 
rokuos su amerikiniu planu, 
kol Amerika pasirašys tokią 
tarptautinę sutartį. ,

Čia Gromyko priminė, 
kaip po Pirmojo pasaulinio 
karo pasaulis uždraudė ka
rui vartoti nuodingas dujas 
ir ligų bakterijas. Panašiai 
galima būtų uždraust ir a- 
tominių ginklų naudojimą.

“Vienintelė kliūtis tokios 
sutarties padarymui, — sa
kė jis, — yra vienos Ame
rikos šalies užgaida užkarti 
savo valią kitiems kraštams 
atominiuose klausimuose.” 
O jei tokia sutartis būtų 
pasirašyta ir atomų bomba 
uždrausta, tatai palengvin
tų ir kitų atominių dalykų 
sprendimą.

Sovietai Neatsisakys 
Veto Teisės 

Sovietai pasilaikys
teisę — atmesti daugumos 

(tarptautinės komisijos ski
riamas baumes už tariamus 
atominės sutarties laužy
mus. Sovietai nepripažįsta 
tokios galios tarptautinei 
komisijai, kaip kad Ameri
ka siūlo. Bausmių klapsi
mas yra Saugumo Tarybos 
reikalas, o taryboje Sovie
tai; kaip ir keturi kiti di
dieji talkininkai, turi veto 
— atmetimo teisę, pagal 
Jungtinių Tautų carter j. 
Sovietų Sąjunga Neper ves kurie

Savo Likimo į Svetimųjų valstijiniuose darbuose.
Rankas

Praeitis parodė, kad A-

Nuo
/

vėto

merika-Anglija su savo se
kėjais visuomet sudaro bal
sų daugumą prieš Sovietų 
Sąjungos pasiūlymus visose 
Jungtinių Tautų įstaigose. 
Taigi ir amerikonų vado
vaujama tarptautinė atomi
nė komisija galėtų visada 
balsais viršyti Sovietus, sa
kė Gromyko ir čia jau pri
dūrė :

“Sovietų Sąjunga negali 
perduoti savo ekonominį- 
ūkinį likimą Į tokios komi
sijos rankas.” Todėl Sovie
tai pasilaiko veto teisę.

Išgirdus Gromyko pareiš
kimą, Saugumo Taryba išsi
skirstė iki ateinančio pir
madienio, nes reikią laiko 
jos nariams apmąstyti tą 
pareiškimą.

I

JUNGI. VALSTIJOS 
GAL SIUS SAVO 
ARMIJA GRA1KIJON

Washington.— Gal reikės 
siųsti Jungtinių Valstijų 
kariuomenę į Graikiją ir ki* 
tas “opiąsias vietas”, sakė 
dešinysis demokratas sena
torius Carl A. Hatch, sena
to užsieninių reikalų komi
teto narys. O republikonas 
senatorius Charles W. To
bey gązdino, kad Graikijos 
klausimas “tai pasaulinis 
krizis”; girdi, “visa Ameri
kos ateitis gal priklausys 
nuo to, kas ten išsivystys.” 
Kaip Hatch, taip ir Tobey 
ragino prez. Trumaną pla
čiai per radiją paaiškinti 
Graikijos įvykius ir Ameri
kos valdžios planus dėl to.

Anglijos valdžia pasiža
dėjo bendradarbiauti su 
Jungtim Valstijomis Grai
kijoje, jeigu Amerika prisi
ims vyriausią atsakomybę 
tenai (dėlei monarchistų 
valdžios rėmimo prieš res- 
publikiečius - partizanus).
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LENKIJA GAUS AUKSO 
IR KITOKIOS PARAMOS 
Iš SOVIETŲ A

Maskva. — Pagal naują 
sutartį tarp Lenkijos ir So
vietų Sąjungos, Lenkija 
gaus iš Sovietų 28,855,00(1 
dolerių paskolos auksu; So
vietai pusiau sumažins su
tartą pirmiau anglies pris
tatymą iš Lenkijos ir duos 
Lenkijai traukinių, kurie 
buvo pagrobti nuo vokiečių.

.-Kr

Gub. 'Dewey Remia Aštrų 
Bilių prieš Streikierius 
Viešuose Darbuose

Albany, N. Y. — Republi
konas New Yorko valstijos 
gubernatorius Dewey remia 
paaštrintą Condon-Wadlin 
sumanymą seimeliui — iš
mest iš darbo tuos žmones, 

streikuos viešuose
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Sen. Pepper sakė, reikia 
remti Graikijos žmones, bet 
ne jų valdžią.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

kad

Juozas Žiugžda Rašo M. Steponenas

Juozas Žiugžda
pastovų darbą. Tik
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.
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Katalikų Bažnyčia ir Diskriminacija
Katalikų bažnyčios kunigija New Yorko valstijoje, 

aiškiai atsistojo reakcijos ir diskriminacijos pusėje. Jinai 
atvirai pasisakė stojanti prieš Valstijos Seimelin įneštą 
bilių, kuriame griežtai pasmerkiama diskriminacija mo
kyklose ir mokslo įstaigose. Kunigai sako, kad jie tame 
biliuje užuodę komunizmą ir griovimą šeimos. Mat, bi- 
liuje sakoma, kad mūsų vaikų apšvieta ir mokymas yra 

’ valstybės reikalu. Valstybė parūpina mokyklas. Valsty
bė turi prižiūrėti, kad mūsų mokslo ir apšvietos įstaigose 
nebūtų diskriminacijos dėl tikėjimo bei rasinės kilmės.

Bet kunigai tvirtina, kad vaikų švietimas ir mokymas 
yra tėvų reikalas. Dėlei to jie atmeta ir tąjį bilių.

Kiekvienam protaujančiam žmogui tuojau aišku, kad 
šis kunigų argumentas neturi jokios logikos. Prieš kele
tą šimtų metų, tiesa, kai nebuvo viešųjų mokyklų, kai 
turčių tėvai patys samdydavo mokytojus ir vaikus namie 
mokydavo, vaikų apšvieta ir mokymas buvo grynai jų 
reikalu. Bet ką gi tėvas ar motina gali dabar padaryti, 
išleidęs savo sūnų bei dukrą į valdžios užlaikomą ir fi
nansuojamą mokyklą? Valdžia samdo mokyklų vedėjus 
ir mokytojus. Valdžia turi paskyrus mokyklų inspekto
rius.

Kas gi kitas, apart tos valdžios, gali prižiūrėti, kad 
toje mokykloje nebūtų diskriminuojami (persekiojami) 

• ateivių bei negrų vaikai ?
Šis katalikiškos kunigijos žygis prieš minėtąjį gerą' 

bilių dar kartą pa’rodo josios reakcinį pobūdį.

Korporacijos Laimėjo ir Čia
Iš Washingtono praneša, kad federalinė valdžia su

grąžino už 1946 metus tris bilijonus dolerių taksų. 50,000 
žmonių ir įstaigų atgavo taksų daugiau kaip po penkis 
šimtus dolerių.

Kaip visur, taip ir čia daugiausia laimėjo kapitalis
tai ir korporacijos. Pavyzdžiui, didžioji Aluminum kom
panija atgavo $47,168,578! Tiek ši kompanija buvus “per
mokėjus” taksų.

Nereikia įsivaizduoti, kad Aluminum kompanija dė
lei to buvo subankrutavus. Jinai, ir tiek taksų užmokė
jus, dar pasidarė desėtkus milijonų dolerių pelno. Dabar 
valdžia jai dar prideda virš 47 milijonus. 

-------------------
Pavojinga Politika

Mūsų valstybės sekretorius Marshall pareiškė, kad 
• greitos pagalbos teikimas Graikijai yra neatidėliotinas 

reikalas. Tai reiškia, kad mūsų valstybės departmentas 
ir prezidentas Trumanas ketina suteikti Graikijos mo
narch istų-fašistų valdžiai milžinišką paskolą.

Bet ar paskolos užteks? Žinoma, kad neužteks. Wa
shingtone visi klausia: Kaip greitai tuos mūsų dolerius 
lydės mūsų armija?

Mums atrodo, kad senatorius Pepper labai teisingai 
supranta visą reikalą, kai sako: “Vienintelis kelias Grai
kijoje išlaikyti laisvę ir saugumą, tai per Jungtines Tau
tas.”

Jungtinės Tautos galėtų tuojau sudaryti visų demo
kratinių jėgų koalicinę Graikijos vyriausybę. Toji vyriau
sybė pravestų visuotinus, teisingus, slaptus rinkimus. Iš
rinktoji demokratinė valdžia turėtų pilną Graikijos liau
dies pasitikėjimą. Tiktai toji valdžia turėtų teisę ir ga
lią prašyti Amerikos ar kurios kitos šalies finansinės pa
ramos ekonomijai atstatyti.

Tegul Anglija tuojau išsikrausto iš Graikijos. Ang
lų armijar užkorė Graikijai monarchistų-fašistų valdžią. 
Jos prasišalinimas yra būtinas reikalas.

Puikūs Ženklai
Labai gaila, kad Amerik. Darbo Federacijos ir CIO 

vadovybės nesuranda bendrosios kalbos prieš bendrąjį 
reakcinį priešą. Tačiau jau turime gražių ženklų, kad 
apačiose eiliniai unijų nariai pradeda vieni kitus supras;

Štai keletas unijų vienybės ženklų: Youngstown, 
Ohio; susidarė bendras unijų komitetas kovai prieš reak
cinius bilius. Į komitetą įeina atstovai nuo Federacijos, 
CIO ir geležinkeliečių unijų.

Maryland valstijoje susidarė Western Maryland La
bor Unity Komitetas. Į tą komitetą taip pat įeina abiejų 
didžiųjų organizacijų unijos ir geležinkeliečių brolijos.

West Virginijoje unijos susimetė į West Virginia Le
gislative Council ir išvien priešinasi reakciniams biliams.

Philadelphijoj pereitą sekmadienį įvyko CIO unijų, 
geležinkeliečių brolijų ir advokatų gildijos konferencija. 
Federacijos unijos nedalyvavo, bet tikimasi ir jas įtrauk
ti į bendrą kovą prieš reakciją.

Panašių sąjūdžių yra daugiau. Bruzdėjimas už darbo 
unijų vienybę iš apačių turės stiprėti. Kito kelio unijoms 
atsilaikyti prieš reakciją nesiranda.

“SUKREIZAVOJUSIŲ” 
KLIEDĖJIMAI

Niekur nesurastum tiek 
daug “kreiziškų” raštų, 
kaip Chicagos menševikų 
Naujienose. Ir ko ten nėra! 
Tačiau viskas, kas tan laik- 
raštin kišama, yra nukreip
tas prieš Tarybų Sąjungą.

Štai, tūlas kreizė, besiva
dinąs Bronium Budginu, tu
rėjo “pasikalbėjimą” su iš 
Lietuvos atvykusiu “per 
Vilnių, Maskvą, Kaukazą” 
“paprastu ūkininku” ir ap- 
siygvenusiu Detroite. Po to 
Naujienos išspausdino Bud- 
gino “pasikalbėjimą” su tuo 
“paprastu ūkininku.” Neži
nome, kuris iš jų paikesnis 
— Budginas ar “paprastas 
ūkininkas” — ir tai nėra 
svarbu. Užtenka, kad tasai 
“pasikalbėjimas” tilpo Nau
jienose. K

Be to, kad “pasikalbėji
mas” yra labai idijotiškas, 
jis yra ir piktas, šmeižiąs 
visą lietuvių tautą, pastaty
damas ją vagių tauta, Štai, 
ką “paprastas \ ūkininkas” 
sako:

“Važiuojant traukiniu 
reikia labai saugotis, kad 
kas guzikų iš švarko neiš- 
piaustytų. Praėjusią vasarą 
važiavau į Pasvalį prisigrū- 
dusiame žmonių traukinyje. 
Nuvažiavęs į miestelį gi, 
žiūriu, kad švarko ranko
vėse nebėra guzikų...”(Nau
jienos š. m. vas. 26 d.).

Tegul skaitytojas tik pa
galvoja, kokią Čia dėmę me
ta ant Lietuvos žmonių: jie 
Naujienoms jau vagys, net 
guzikus iš švarko rankovių 
išpiausto.

Tačiau kiekvienam aišku, 
kad Lietuvos “paprasti ūki
ninkai“ nenešioja poniškų 
švarkų, kurių rankovėse bū
tų guzikų! Gerai, jei pa
prastas ūkininkas turi guzi
kų švarku susegti. Vadina
si, čia jau aiškiai meluoja
ma !

Antra: jeigu “paprastas 
ūkininkas” savo švarko ran
kovėse ir turėjo po vieną 
guziką, tai kur jis tuomet 
pats buvo, kuomet iš ran
kovių vagys juos pjovė?...

Kad visas tas “pasikalbė
jimas” yra niekas daugiau, 
kaip šlykštus melas, liudija 
“paprasto ūkininko” “pasa
kojimas” apie A. Bimbos vi
zitą Tarybų Lietuvoje.

Budginas rašo, būk “pa
prastas ūkininkas” girdėjęs, 
kaip Bimba Lietuvoje savo 
prakalbose sakęs, kad visi 
Lietuvos žmonės, “nuo ma
žiausio iki didžiausio” bus 
aprengti tais rūbais, ku
riuos renka (rinko) Lietu
vai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas. Girdi, Bimba sakęs, 
būk jau “10 laivų su rūbais 
ir kitokiais daiktais yra 
pasiųsti iš Amerikos į Lie
tuvą. O neturintiems pinigų 
pažadėjo atsiųsti vieną mi
lijoną dolerių...” (N-nos vas.

Va, kur Budginas ir “pa
prastas ūkininkas” pasirodo 
didžiausiais m e 1 a g i ais! 
Bimba niekad, žinoma, pa
našaus nieko Lietuvoje ne
sakė. Jis tik pabrėžė, kad 
amerikiečiai lietuviai jau 
išsiuntė Lietuvon dešimts 
siuntinių (ne laivų) Lietu
vos žmonėms ir kad jiė ža
da rinkti aukas Timmosios 
Medicinos ių Vėžio Ligos 
Institutui Vilniuje!

Toliau: Girdi, Bimba, 
“buvęs labai gražiai apsi
rengęs ir gyvenęs geriau
siuose viešbučiuose” Lietu
voje.

Čia ir vėl Budginas su sa
vo “paprastu valstiečiu” pa
sistato idijotiškais mela

giais. Bimba vilkėjo tais rū
bais, kuriais vilkėjo Ameri
koje. Tiesa, jo švarko ran
kovėse buvo po du guziku, 
bet niekas jam jų Lietuvoje 
neišlupo.

Na, o kai dėl viešbučių: 
per visą savo buvimo laiką 
Lietuvoje, A. Bimba tik po
rą naktų pernakvojo Lietu
vos viešbutyje Kaune; kitą 
visą laiką jis gyveno pas 
privatinius žmones, pas sa
vo draugus jų namuose.

Taigi, matote, kiek tas 
“paprastas ūkininkas” su 
nepaprastu pleperiu Budgi
nu išmano, kiek jie žino!

Jie nieko nežino, tačiau 
bando meluoti — meluoti 
“kreiziškai”, tikėdamiesi, 
būk yra ir daugiau jiems 
panašių durnių, kurie, ims 
ir jiems patikės!

Galimas daiktas,
Naujienoms pavyko kai ku
riuos savo skaitytojus su- 
durninti iki tokio laipsnio, 
kad jie toms pliovonėms pa
tikės. Tačiau platesnėj! vi
suomenė, laisva nuo menše
vikų organo įtakos, tik gar
džiai iš tokių plepalų pasi
juoks ir jų autorių pasi
gailės, teisingai manydama,

Profesorius Juozas žiugž-f 
da, pedagogas ir publicis
tas, kalbininkas ir istorikas, 
visą savo gyvenimą pašven
tė liaudies švietimui.

Juozas Žiugžda gimė 1893 
metais kovo 1 d. Plynių kai
me, Marijampolės apskr., 
valstiečių šeimoje. Jo vaiky
stė niekuo nesiskyrė nuo 
daugelio tūkstančių valstie
čių vaikų gyvenimo buržua
zinėje valstybėje. Iš mažens 
reikėjo pačiam rūpintis dėl 
duonos kąsnio. Juozas va- ' 
sąrą gano gyvulius, o žiemą 
lanko pradžios mokyklą. 
Kiekvieną laisvą minutą jis 
skiria knygoms, savarankiš
kai didina savo žinias. 1908 
metais Žiugžda išlaikė egza
minus į Veiverių mokytojų 
seminariją. Po trejų metų 
mokslo jis gavo mokytojo 
teises.

Jaunasis mokytojas’ 1911 
metais gruodžio 1 d. pradė
jo darbą visiškai naujoje 
pradžios mokykloje, įsikū
rusioje valstiečio pirkioje 
(Vilkaviškio apskr. Stolau- 
kio km.) ir mokino valsie- 
čių vaikus.

Ii914 m. J. Žiugžda, neno
rėdamas likti vokiečių už
grobtoje Lietuvos teritorijo
je, evakuavosi į Maskvą. 
1916 metais jis laikė egza
minus, gavo brandos atesta
tą ir stojo į Maskvos uni
versiteto istorijos - filologi
jos fakultetą.

1917 metais susikūrus ta
rybų valdžiai, J. Žiugžda 
su grupe lietuvių mokslei
vių išvyksta dirbti į Jekate- 
rinodarą (dabar Krasnoda- 
rą). Netrukus Žiugžda grįž
ta į Maskvą. Jis dirbo in
struktorium Maskvos gu
bernijos liaudies ūkio tary
boje ir tuo pačiu ’ metu tęšė 
mokslą universitete.

1918 metų gruodžio mėne
sį Lietuva tapo tarybine, 
Žiugžda grįžo į gimtąją ša
lį. Vilniuje jis dirbo’Lietu
vos Tarybų Socialistin. Res
publikos Švietimo Liaudies 
Komisariate.

Lietuvos buržuažija su 
užsienių intervėntų, ypač 
vokiškųjų okupantų pagal
ba nuslopino jaunąją tary
bų valdžią Lietuvoje. Žiug
ždai ilgą laiką buvo užda
rytos ne tik Lietuvos moky
klų durys,. rbet kelias į bet

kad jų galvose gieda fašis
tiniai gaidukai.
ŽEMĖ NUGALĖS ’ 
KULKAS

Žymioji Amerikos žurna
listė Anna Louise Strong 
rašo Allied Labor News 
agentūrai iš Yenan miesto, 
Chinijos komunistinės vy
riausybės sostinės, apie pa
dėtį Chinijoj. Rašytoja pa
žymi tą faktą, kad bėgy j 
pastarųjų keletos mėnesių 
Chinų komunistų vyriau
sybė aprūpino žeme 60 mi
lijonų chiniečių, gyvenančių 
Šiaurės Chinijoj ir Mandžu- 
rijoj. Jau tik tas vienas fak
tas, žymi' rašytoja, reikš la
bai daug Chinijos civilinia
me kare.

Chinų komunistų valdžia 
supranta, jog pirmiausiai 
reikia valstiečiams duoti 
žemės, o tuomet laukti iš jų 
pagalbos kovoje prieš Chi
ang Kai-sheko valdžią, kuri 
rūpinasi ponų reikalais. Ra
šytoja žymi:

“Imkim pavyzdžiu Šiau
rės Kiangsu provinciją, e- 
sančią netoli Šanghajaus. 
Kadaise šią provinciją valdė 
komunistai ir jie davė val
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1920 metais jis vėl gavo ga
limybę grįžti prie savo mė
giamo darbo, mokytojo dar
bo. Grupė pažangiųjų inteli
gentų atidarė Mariampolėje 
realinę gimnaziją. šioje 
gimnazijoj Žiugžda iki 1925 
m. dėstė lietuvių ir rusų 
kalbas ir. literatūrą.

Marijampolės realinė gim
nazija buvo lyg krislas aky
je buržuazinei klerikalinei 
vyriausybei. Reakcinė spau
da be paliovos šmeižė ir 
kurstė valdžios- organus 
prieš pažangiąją mokyklą ir 
jos pedagogus. Reakcionie
riai savo tikslą pasiekė. 
1925 metais gimnazija buvo 
uždaryta ir Žiugžda vėl liko 
be darbo. Jis persikėlė į 
Kauną, stojo baigti aukšto
jo mokslo ir pagaliau baigė 
Kauno universitetą.
' 1926 metais Žiugžda sto
jo dirbti suaugusiųjų gim
nazijoje, kur dėstė lietuvių 
kalbą ir literatūrą^ Greta 
mokyklos darbo, Žiugžda 
nenuilstamai dirbo mokslinį 
darbą, skirdamas ypatingą 
dėmesį lietuvių kalbos bei 
istorijos klausimams. Tuo 
pačiu metu jis aktyviai da
lyvavo ir visuomeniniame 
gyvenime. Nuo 1932 metų 
Žiugžda buvo TSRS draugų 
draugijos nariu.

1940 metais Lietuvos liau
dis nuvertė fašistinę dikta-

stiečiams žemės sklypus. 
Prieš kokius 6 mėnesius 
Chiang Kai-šekas užpuolė 
šią provinciją su 300,000 ka
reivių. Chiang Kai-šekas 
skelbia, būk jam pavyko vi
są provinciją užkariauti, ta- 
čiaus, atvykstantieji iš to 
karšto žmonės ką kitą pa
sakoja. Jie sako, kad Chi
ang Kai-šeko armija, tiesa, 
valdo miestus, bet kaimai 
tebėra pačių valstiečių ži
nioje. .
. “Valstiečiai su ginklu 
rankoje gina savo žemę, ku
rią jiems suteikė komunisti
nės armijos, kai jos Šiaurės 
Kiangsu provincijoje vieš
patavo. Nemažiau 15 fnili- 
jonų valstiečių ten gavo že
mės sklypus, juos dirba ir 
juos gina.”

Taip, Chinijoj šiuo metu 
eina žūtbūtinis karas, civi
linis karas. Iš vienos pusės 
kariauja Amerikos ginklais 
apginkluoti Chiang Kai-še
ko kariai, iš kitos — Yena- 
no vyriausybės kariai ir mi
lijonai valstiečių.

Sunku pasakyti, kada ci
vilinis karas Chinijoj baig
sis, bet liaudis yra įsitikinu
si, kad jinai jį laimės, kad 
Chiang Kai-šeko klikai teks 
nešdintis iš Chinijos arba 
liaudžiai pasiduoti ir'atsa
kyti už savo kriminalinius 
veiksmus.

turą. Juozas Žiugžda skiria
mas Lietuvos TSR Švietimo 
Liaudies Komisaro pava>- 
duotoju. Visą savo energi
ją jis atiduoda didžiajam 
darbui — liaudies švietimo 
organizavimui.

Didžiojo Tėvynės karo 
metu Žiugžda evakuavosi į 
Tarybų Sąjungos gilumą. 
Mūsų Tėvynės sostinėje jis 
rašo straipsnius, brošiūras, 
išstoja per radi ja kreipda
masis į tėvynainius, esan
čius okupuotos Lietuvos te
ritorijoje. Jis skaito paskai
tas ir pranešimus lietuviš
kosios divizijos kariams ir 
partizanams. Jis ragina lie
tuvių tautą kovoti prieš sa
vo amžinąjįpriešą — vokiš
kuosius grobikus. Tuo pačiu 
metu jis redagavo eilę kny
gų ir rašė vadovėlius Lietu
vos mokykloms.

Tarybinei Armijai išva
davus Taryb. Lietuvą, Žiug
žda sugrįžo į gimtąjį Vilnių 
ir dirba Lietuvos TSR Liau
dies Švietimo ministru. 
Drauge jis aktyviai dirba 
visuomeninį ir pedagoginį 
darbą, dėstydamas Vilniaus 
Valstybiniame Universitete 
Lietuvos istoriją. J. Žiugž
da neapleidžia ir mokslinio 
darbo: jis tyrinėja Lietuvos 
istoriją ir rašo istorijos va
dovėlį. 1946 m. vasario mė
nesio Lietuvos TSR Mokslo 
Akademijos I-jOje sesijoje

---------------------- 2-ras puslapis
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Jie Nenorėjo 
Vergauti Priešui

Rądviliškio miesto pakra
štyje, Kultiškių kaimo lau
kuose yra daugybė duobių, 
kuriose guli tūkstančiai su
šaudytųjų tarybinių patrio
tų, nenorėjusių tarnauti 
priešui.

Jonas Michailovas dirbo 
Linkaičių stiklo fabrike ei
liniu darbininku. Jį kartu 
su kitais 67 vyrais fašistai 
vedė sušaudyti netoli stiklo 
fabriko už tai, kad jie my
lėjo laisvę, nenorėjo vergau
ti, kad tikėjo šviesia tary
bine ateitimi.

— Mus sušaudžius, rau
donas vėliavas neš kiti, — 
sušuko prieš mirtį tarybinis 
patriotas.

— Aš buvau suimtas už 
dviejų vokiečių nuginklavi
mą, — pasakoja valstietis 
Tomkevičius. — Dalį suim
tųjų paskutinėm dienom 
prieš Tarbinės Armijos į- 
žengimą išvežė ir Dūktos 
miškex žiauriai nukankino. 
Tačiau visų nužudyti nesus
pėjo.. Mus išgelbėjo tarybi
niai partizanai.

Radviliškio pieninės sar
gą Joną Brišką hitleriniai 
budeliai sušaudė dar 1941 
m. liepos mėnesį. Atsitrauk
dami fašistiniai banditai su
ėmė jo 75 metų amž. tė
vą ir nukankino Dūktos 
miške už tai, kad jis saky
davo: “Grįžus Tarybų val
džiai, atsiimsiu savo žemės 
sklypą.”

Dūktos miške buvo rastas 
radviliškiečio J. Vyskupai- 
čio lavonas su apdeginta 
krūtine. Hitleriniai budeliai 
apipylė patriotą benzinu ir 
gyvą sudegino.

Šias niekšingas žudynes 
įvykdė Radviliškio hitlerinė 
policija, padedama išsigi
mėlio Misiūno, kuris buržu
azinės Lietuvos metais buvo 
Radviliškio policijos virši
ninku.

Hitleriniai banditai ne- • 
įstengė išnaikinti tarybinių 
patriotų. Lietuvos liaudies 
sūnūs kovėsi su priešu Ta
rybinės Armijos eilėse, liau
dies keršytojų—partizanų
būriuose. Kartu su kitų 
broliškųjų tarybinių tautų 
sūnumis, lietuviai patriotai 
atsilygino priešui už visas 
jo padarytąsias skriaudas. 
Nepabėgs % nuo teisingojo 
liaudies keršto ir vokiečių 
bernai — lietuviškieji bur
žuaziniai nacionalistai.

Ad. Adomonis.

Anglų Komunistų Vadas 
Ragina Darbiečių Valdžią 
Nepataikaut Kapitalistam

London. — Harry Pollit- 
t’as anglų Komunistų Parti
jos sekretorius, sakė jos su
važiavime : Darbiečių val
džia turi liautis pataikavus 
didžiajam bizniui, o atsi- 
žvelgt į reikalus žmonių, ku
rie tą valdžią išrinko.

J. Žiugžda buvo išrinktas 
Akademijos vice-preziden- 
tu.

Alytaus Apygardos darbi
ninkai, tarnautojai, valstie
čiai ir inteligentija 1946 m. 
vasario 10 d. išrinko ištiki
mą Tėvynės sūnų Juozą 
Žiugždą TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputatu. Da- 
T)ar, vas. 9 d., Prienų apskr. 
Jėzno rinkiminės apygardos 
darbo žmonės išrinko Juozą 
Žiugždą Lietuvos TSR Auk
ščiausiosios Tarybos depu
tatu.
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DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7984

“GAL REUMATIZMAS”
Gerb. gydytojau, malonė

site ir man duoti patarimų 
apie mano sveikatą. Man 
gal yra reumatizmas. Pana
šiai man pripažino vienas 
gydytojas. Man gelia ir ge
lia tiesiam šone, o ypač kul
šy, bet vis dar pakenčiamai.

Ar galima būtų pasigydyt

mą gavau nuo sunkaus dar
bo. Man pirma geidavo ran
kas, o pagaliau susimetė Į

■ Pirma aš gyvenau ir dir
bau Naujorko valstijoj, da
bar apsibuvau Floridoj. Aš 
jau nejaunas žmogus, 66 
metų, bet, pagal savo, am
žių, neišrodai! senas, dar ir 
gyvumo pilnas. Ūgio 5 pėdų 
ir 4 colių, sveriu 143 sv. 
Retkarčiais trukteliu alaus, 
kai kada ir stikliukų degti
nės, bet neperdaug. Rūkyti 
irgi t luputį rūkau, cigarą.

Nosys man vis užsikimšę. 
Viduriai irgi silpnai veikia, 
o ypač kaip tik mėsos už- 
valgau, nors aš jos mažai ir 

•naudoju.
Šią žiemą atvykau į Flo

ridą. Buvau vedęs, turiu 
vaikų — sūnų ir dukterų, 
bet pereitą vasarą 1946 m. 
atsitiko taip, kad persisky
riau su moteria ir šeima, 
turėjau didelių nesmagumų, 
labai nervuotas pasidariau, 
piktas, didžiai susikrimtau, 
o tas labai ir paveikė mano 
sveikatą.

Ar besikaitinimas saule 
pagelbėtų, ar kokie vaistai? 
Patarkite per mūsų brangų 
dienraštį Laisvę, o būsiu 
jums labai dėkingas. Vardo 
nedėkite.

Atsakymas. — Gali būt 
Jums, Drauge, ir kokio reu
matizmo apsireiškimai, bet 
dalykų pamate veikiausia 
yra viso Organizmo menkė
jimas, susijęs su taip vadi
namąja gyvenimo pervarta

Laiškas iš Lietuvos
Sekamą laišką gavo Jonas 

Usonis, elizabethietis:
1946, XII, 21
LIETUVA

Dėde ir Dėdiene! 
pirma mes nežinome,

Mielas
Visų 

kaip atsidėkoti jums už siun
tinį, kurį gavome lapkričio 
pradžioje. Taigi, dėde ir dė
diene, jūs nesuprantate, koks 

* buvo mums džiaugsmas. Nes 
jūs esate toks geras, dėde ir 
dėdiene, kad net materialiniai 
mus paremiate. Taigi, visos 
šeimos vardu, širdingai jums 
dėkojame už mielą, mums 
skirtą dovaną .

Mes esame visi gyvi ir svei- 
z k i žinom sykiu. Gyvename pu

sėtinai, tikimės dabar geriau, 
nes jau seniai pasibaigė ka
ras, kraštas vėl tvarkoje ir gy
do visas padarytas vokiečių 
Lietuvoje žaizdas. Visi Uso- 
niai sveiki, ir visi siunčia jums 
broliškus Naujųjų Metų linkė
jimus. Pas mus jau baigiasi 
gruodis, tačiau dar sniego nė
ra.

* Aš, kaip rašiau ankstyves
niuose laiškuose, mokausi Vil
niaus Valstybiniame Universi
tete, Gamtos mokslų fakulte- 

, te, pirmus metus. Dažnai par
važiuoju į namus - gimtinę, to
dėl apie ’ namus viską kuo 
smulkiausiai žinau. Mokslas, 
pakol kas, sekasi, 
sunkiau, palyginus su gimna
zija. Taigi, mielas ” ’ 
nęs visai nepažįsti, 
taip pat nesu mačiusi, bet vis 
vien jūs esate man labai mie
las ir artimas. Jūs- atsiuntėt

I mums rūbų, koks jūs geras, 
mielas dėde. Tiesa, labai ačiū 
ir už nuotrauką (fotografiją), 
kurią irgi gavom. Koks buvoz 

nors daug

dėde, ma- 
o aš jūsų

(pakaita, permaina). Gy
venimo smūgiai subaladoja 
ir gerą žmogų, kitą anks
čiau, kitą vėliau.

Tie nelemtieji šeimyniniai 
nesmagumai ir kivirčiai 
(kas jų neturi, šiokioj ar to
kioj formoj?), be abejo, pa
stūmėjo Jus žemyn, pakal
nėn. Kaip sakot, sunkus 
darbas, ir gal ryšium su juo 
nesveikas oras, prirūkytas, 
prišvinkęs, su gazais, su dū
mais, dulkėmis, daug prisi
dėjo blogojon pusėn.

Jei apsigyvenot ir gerai 
pritapsite Floridoj, bus ne
blogas daiktas. Tačiau per
daug įsvaros dėt į šį punk
tą būtų klaida. Jūs pribuvot 
Floridon šią žiemą, žiemos 
metu Floridoj gera. Bet pa
lūkėkite, kas bus vasarą. 
Čia jau visai kita medalio 
pusė. Tvankus, drėgnas, slo- 
gingai karštas vasaros oras, 
su visokiais parazitais, va
baliukais, uodais ir piktžo
lėmis, sveikatos netaiso. Pa
gyvensite, pamatysite.

Bendrai imant, saulėj pa
sišildyt gerai, bet irgi nuo
saikiai, neperdaug. Per
daug saulės — silpnina or
ganizmą ir gadina kraują.

Būkite ore, vaikštinėkite, 
krutėkite. Šalia paprasto 
negadinto maisto, būtinai 
vartokite ir vitaminų ir mi
neralų. Multiple vitamins, 
po 1, 2 ar 3 piliules laike 
valgymo. Tegul jums gydy
tojas išrašo receptą, kad 
gautumėt vyriškų hormo
nų: Methyl testosterone, 10 
mg., 100 tablets, (Ne-ohom- 
breol M, arba Oreton M, ar
ba Methandren — vis 10 
mg.). Dėkite po vieną table
tę po liežuviu, ir tegul sa
vaime tirpsta ir susigeria į 
kraują, po vieną Kas 3 vai. 
Tai bus labai naudinga vi
sam Jūsų organizmui. Da
rykite taip ilgą laiką, kad 
atpildžius esamus trūku
mus.

džiaugsmas tėveliui ir mums 
visiems matyti savo dėdę su 
žmona ir dukterimis, nors fo
tografijoje. Siuntinį gavome 
tvarkoje, visą kas buvo, kaip 
mums atrodo. Mūsų šeima di
delė. Mes — 8 vaikai, todėl 
mums rūbai labai reikalingi.

šiaip pas mūs Lietuvoje nie
ko naujo. Jau žiema, laukiame 
Naujų Metų, o paskui pavasa
rio. Taigi, linkime jums, mie
las, dėde, dėdiene, laimingų ir 
linksmų 1947-tųjų naujų me
tų. Parašyk ir mums nors ke
letą žodžių. Nes mes labai iš 
jūsų laukiame laiško. Aš jau 
rašiau net kelis laiškus jums, 
tik kažin ar jūs gavote?

Taigi, sudie, sudie, mielas 
dėde ir dėdiene!
' Lauksim atsakymo.

Bučiuojam mes visi jus!
Vladė U«onytė.
Vilnius. „

MAŽAS
NEAPSIŽIŪRĖJIMAS• /

Visi tie, kuriems ausys te- 
berausta dėl kokių nors neap
sižiūrėjimų ar pražiūrėjimų 
būnant pramogų komisijose, 
galite susiraminti tuo, kad ne 
jums vieniems taip atsitinka.

Aną dieną Columbia, Mo., 
Universiteto sportininkai buvo 
pasišovę apdovanoti krepšinio 
tymo organizatorių profesorių 
su garbės nario sveteriu. Pusė
je programos žaismė per
traukta ir paskelbta ceremoni
jos. Viskas, ko čia trūko joms 
iškilmingai užbaigti, tai to 
profesoriaus. Kas nors užmir
šo įteikti profesoriui tikietą, 
kad jis galėtų įeiti perpildy- 
ton sporto aikštėn.

FLORIDA Philadelphia, Pa Lawrence, Mass.
' Gamta Padarė $50,000,000 

Nuostolių
Floridos valstija yra žino-, 

ma, kaipo šilčiausias kraštas 
mūsų šalyje, nes ji toliausia į 
pietus įsidavusi ir vadinama 
tropiškų kraštu, čia žiemos 
laiku auga visokios daržovės, 
k._ t.: pomidoriai (tomatoes), 
kopūstai, saldžios bulvės, žem
uoges, “celeriai,” pupos, dy- 
nai (pumpkins), arbūzai 
(squash) ir kitokiais vardais. 
Daržovių yra apie 60 skirtin
gų rūšių. Floridoj taipgi dau
giausia užauga citrinių vaisių, 
k. t.: orandžių, greipfruitų, 
tandžerinų ir lemonų.

Bet šią žiemą gamta iškirto 
didelį ir netikėtą šposą: Vasa
rio pradžioje, ypač 6 d. vąs., 
užpuolė “dideli šalčiai0 ir per 
kelias naktis šalna nušaldė, 
ypač žemesnėse vietose, labai 
daug daržoviškų ir citrinių 
vaisių ir jų daigų. Tik aukštes
nėse vietose augmenys ir jų 
vaisiai išliko šalnos nepažeisti.

Sulyg Floridos Department 
of Agriculture apskaitliavimo, 
Floridos valstijai šalnos pada
rė 50 milionų dol. nuostolių! 
Dėl tos priežasties orandžių 
skynimas ir visas “Packing 
House” darbas buvo sustabdy
tas per 7 dienas, nuo vasario 
11 d. iki vas. 19-tai dienai. 
Per tą laikotarpį 225 valdžios 
inspektoriai tyrė, kur ir ant 
kiek šalnos yra pagadinę 
orandžių.

Bet tai yra labai keblus dar
bas ir negalima smulkmeniš
kai ištirti, nes tik perpjovus 
orandžį, galima patirti ar jis 
yra sveikas ar šalnos užgau
tas. šių žodžių rašėjui teko 
tėmyti dirbančius inspektorius. 
Tačiau aplamai apskaitliuota, 
kad 25,000,000 baksų citrinių 
vaisių yra sušaldyti, jau ne
tinkami valgymui. Ir dabar tie 
patys inspektoriai “prižiūri,” 
kad industrialistai neišleistų į 
marketą šalnos pažeistų, oran
džių ... O į dirbamą “orange 
juice” mažai kreipiama do
mės, iš kokių orandžių tas 
“juice” yra sunkiamas...

Nors šalnos vietomis daug 
sunaikino ne tik daržovių ir 
citrinių vaisių, bet ir jų jau
nus, visai mažus, krūmelius ir 
medelius, tačiau industrialis
tai dėl to nenukentės, nes jie 
orandžių kainas jau pakėlė ir 
dar aukščiau kels. Jie apie tai

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kp. Susirinkimo
Susirinkimas įvyko vasario, 

14 d. Narių dalyvavo nema
žai ir įsirašė naujas narys, 
Petras Mack. Mėnesis atgal 
įsirašė J. Skrebis. Išrinktas de
legatu į LLD Suvažiavimą ir 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą J. Vaičekauskas, taip-, 
gi į Moterų Suvažiavimą J. K. 
Navalinskiene. Suvažiavimai 
įvyks kovo pabaigoje, Brook-, 
lyne.

Pasiųsta rezoliucija į Wash- 
ingtoną protestuojant prieš 
prieš-darbininkiškus b i 1 i u s. 
Diskusuotas klausimas apie 
400 metų lietuviškosios kny
gos sukaktį.

Jau parduota visi 25 Vilnies 
išleisti kalendoriai. H. žukie- 
nė pardavė 10 ir J. K. Nava
linskiene — 15.

Pirm susirinkimo buvo va
karienė, joje dalyvavo apie 20 
žmonių. Walteris Žukas iš 
New Jersey svečiavosi pas 
motiną ir gimines, tai smagu 
btfvo su juomi pasimatyti. Jis 
ir P. Mack dalyvavo su kitais 
svečiais. Vakarienę paruošė 
M. Bekerienė ir M. Luzinie- 
nė, joms gelbėjo P. Jasilionie- 
nė ir J. K. Navalinskienė. 
Ant. Varanauskas pasimokėjo 
duokles per A. Navalinską ir 
dar paaukavo j kuopos iždą 
$1, už tai, kad negalėjo va
karienėj dalyvauti. Kp. pasi
darė pelno $15. M. Lūzinienė 
aukavo 2 duonas vakarienei. 
Ačiū už aukas ir darbą!

Kp. Narys. 

viešai ir veik kasdien per savo 
komercinę spaudą labai daug 
rašo, žinoma, tik maži ūkinin
kėliai, vaisių ir daržovių. var
totojai, aukštas kainas mokė
dami, turės nukentėti dėl gam
tos tokių• nelauktų ir netikėtų 
“šposų.”

Bet nežiūrint, kad 25 milio- 
nai baksų citrinių vaisių ran
dasi šalnos pagadintų, tačiau tų 
vaisių dar yra sveikų, tiek 
daug, kad industrialistai neį
mano jų visų šioj šalyj išpar
duoti.

Todėl United Florida Citrus 
Export, Inc., perdėtinis (man
ager); IT. J. Krauel išvažiuo
ja į Europą surasti citriniams 
vaisiams eksportavimui rinkos.

Vasario 23 d. “The Sunday 
Sentinel Star” (Orlando) ra
šo, kad minėtas H. J. Krauel 
aplankys Antwerpa, Rotterda- 
mą ir kitas vakarinės Europos 
rinkas; žinoma, ir Angliją. 
Sakoma, kad pirmiau minėto
se europinėse rinkose Floridos 
citriniai vaisiai turėjo gerą pa
sisekimą.

Prie šios progos noriu tarti 
žodį kitą ir apie Sovietų Res
publikos citrinius vaisius. Va
sario 23 d. “The Sunday Sen
tinel Star” tilpo raportas The 
Office of Foreign Agricultural 
Relation. Tame raporte atžy
mėta, kad Sovietuose minėta 
industrija dar jauna, pradė
ta vystyt tik 1928 m., kuri 
randasi Kaukaze prie Juodųjų 
Jurų, bet šiemet ten buvę la
bai aukštas derlius: 50,000 
akrų plotas davė 600 milio
nų citrinių vaisių. Sovietų šil
tame krašte orandžių bei cit
rinių vaisių pramonė augą 
greitu tempu. Neims daug me
tų, kuomet ir Lietuvos žmonės 
turės pakankamai orandžių, 
kaipo pilni piliečiai didžiosios 
Sovietų Respublikos.

Svieto Pereiga.

j ' Dienraščio __ 3 Dienos j

I lAisvis DdZaidiJ 3“is!
Daug yra sudovanotų gerų daiktų, kurie bus parduodami ir išleidžiami bazare 

lengvom kainom.

Bazaras įvyks Penktadienį, Šeštadieni ir Sekmadienį

Kovo - March 7, 8 ir 9, 1947
Visus Tris Vakarus Bus Muzika

Pavidis Radio Orkestrą
X

GRAŽIOJOJE SALĖJE

Grand Paradise Ballroom
318 Grand St, Kamp. Havemeyer St, Brooklyn, N. Y. 

f

PUIKI DAINŲ PROGRAMA:

Penktadienio ir Sek madienio Vakarais

DAINUOS AIDO CHORAS
Direguojant George Kazokevičiui

Kas Vakarą Karšti Valgiai ir Visokie Gėrimai 
I

1 <

LEWIS TAUČIUS, lietuvis radio versli ninkas žemom kainom aprūpino bazarą nau
jais brangiais dviem Portable radijais. Jo įstaiga:

TAUCHUS RADIO SALES & SERVICE, 355 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Bazaro pradžia kiekvieną dieną 5-tą va landą po pietų.
Muzika penktadienį ir šeštadienį nuo 7-tos vai. Sekmadienį nuo 6-tos vai. vakare.

Įžanga penktadienį 35c, šeštadienį ir sek madienį 40c.

Gertrude Ulinskas 
Iš Waterbury, Conn.

Kovo 8 d., įvyks koncertas 
ir šokiai. Rengia Phila. Mote
rų Kliubas. šiame koncerte da
lyvaus Sietyno Choras iš New
ark, N. J., vadovaujant Wal
ter Žukui ir Sietyno Vyrų Ok
tetas, vadovaujant J. Simele- 
vičiui.

Taipgi bus ir kiti talentai, 
kaip tai: Anna Stellman ir 
Doris Denečka, duetas; Lillian 
ir Walter Simel, duetas; Gert
rude Ulinskas, soprano solistė, 
pasižymėjusi Connecticut vals
tijoj, ir John Simel, piano solo.

Po koncerto bus šokiai. Tu
rėsime ir užkandžių ir gėrimų. 
Pradžia koncerto 7 vai. vak. 
Įžanga 75c. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti 
414 Green Street salėje. Už
tikriname, kad būsite paten
kinti gražia muzikale progra
ma ir abelnai linksmai pralei
site laiką.

Reng. Kom.

Marinų korporalas Charlie 
D. Merritt iš Greenville, S. 
C., išmušė septynis japonų 
tankus su septyniom bazookos 
raketomis ant Saipan ir už tai 
buvo apdovanotas Laivyno 
Kryžiumi.

Amerikos Demokratinių Lie
tuvių centro išleisti lapeliai 
apie pabėgėlius iššaukia dide
lio susidomėjimo. Aną kartą, 
eidamas Park gatve radau, 
grupę lietuvių, kurie turėjo la
pelių. Vienas iš jų, sako/ kad 
lapelyje parašyta tikra teisy
bė. Kitas sako, taip ir yra. 
Pabėgėliams‘nerūpi nei Lietu
va, nei lietuviai, jiems rūpi 
tik kaip iš amerikiečių lietuvių 
išvilioti pinigų “Lietuvos gel
bėjimo” vardu.

Kitas, matyt, pasidavęs 
priešų propagandai, karščiuo
jasi ir pasakoja, būk Lietuvą 
“rusai valdo,” kurie “lietuviš
kai nemoka kalbėti.” Bet pir
mesnis nepasiduoda ir sako: 
“Kam per akis meluoji! štai 
laiškas iš Lietuvos imk ir skai
tyk, ką rašo mano brolis.”

Skaitome laišką. Pirmiau
siai sveikina su Dievo garbi
nimu, kaip ir pridera tikiu* 
tiems. Toliau rašo, kad gyve
na gerai, kad Lietuvoj yra la
bai gera ir rūpestinga valdžia. 
Rašo, kad jo du sūnūs eina 
mokytis į gimnaziją, dukra j 
pradinę mokyklą, mokslas nie
ko nedainuoja. Jis rašo, kad 
prie Smetonos režimo negalėjo 
vaikus į mokslą leisti, nes tam 
neturėjo pinigų, o dabar, prie 
tarybinės valdžios, viskas pa
sikeitė žmonių gerovei.

Kada laišką perskaitė, tai ir 
antras atvėso. Ir jis sutiko, 
kad gal būt pabėgėliai ir me
luoja apie Lietuvą. Kitas sa
ko, jeigu jie nebūtų prasikal
tę, tai ir nebūtų bėgę iš Lietu
vos. O ir apie Lietuvos padėtį 
jie nieko negali kalbėti, nes 
kiti jau trys ir daugiau me
tų, kaip nebuvo Lietuvoje. Ir 
ką jie gali pasakyti apie Lie
tuvą, kas ten kada iš Lietuvos, 
kartu su Hitlerio gaujomis dar 
1944 motais pabėgo?

Kitas vėl sako, kad tas, kas

3-čias puslapis---------------------- -
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 

Penktadienis, Kovo 7, 1947

yra rašoma Keleivyje, Darbi
ninke, Drauge ir kituose pa
našiuose laikraščiuose, tai nie
ku nesiskiria nuo to, ką tiems 
laikraščiams siuntė Hitlerio 
propagandistai dar 1941 me
tais, kada naciai ruošėsi Lie
tuvą pulti.

Aptarta

Vasario 16 d. įvyko Lietuvių 
Literatūros Draugijos 37 kuo
pos susirinkimas.
Draugijos reikalai, gauta nau- / 
ja narė. Nutarta surengti ban- - 
kietą gegužės 4 dieną, Maple ‘ j 

Parke. Išrinkta kuopos valdy- ’ 
ba. Pirmininko pareigas eis— 
S. Penkauskas, f in. raštininko 
— V. Taraškienė, užrašų raš
tininko — D. Sukackas ir iž
dininko — J. Rudis. Valdybos 
nariai yra veiklūs.

Geras skaičius narių jau su-, 
mokėjo savo duokles. Kurie 
dar yra nemokėję, tai pasi- 
mokėkite, iki suvažiavimo, no
rime, kad visi nariai būtų su
mokėję duokles. Išrinkta du 
delegatai į Draugijos Suvažia
vimą — J. Milvidas ir S. Pen
kauskas. Nutarta pasveikinti 
suvažiavimas su $10, taip pat * 
pasveikinti ir Demokratinį Su
važiavimą su $10. Tą turėtų 
ir kitos kuopos padaryti, kad 
darbas eitų sėkmingiau.

Iš tautiškos parapijos tūli 
nariai pradėjo grįžti atgal į 
Romos bažnyčią. Kiek žinoma, 
viena karšta tautiškos parapi
jos narė grįžo atgal. Kunigai 
moka tokius žmones savo ge
rovei panaudoti. Vieni giria 
savo religiją, kiti savo, o žmo
nės, kurie nepajėgia permaty
ti, kas už tų gražių žodžių sle
piasi, tai vieną kartą remia 
vieną, o paskui už “griekus” 
p ak Otavoj a ir kitas iš to turi 
naudą.

Lawrence Dzūkelis.
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SFRANK KRUK s
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) z ' ★ ★ ★

n".................   iParašė Petras Cvirkai .... u.,.—,.....................
(Tąsa) 

Raibuliuojanti žiburių šviesa vandeny— 
atminties ir smegenų koštuvuose virto į 
mažas peteliškes, kurios skrido be rūpes
čio, nešamos vėjo sroves, lyg baltos, si
dabrinės oro burės, ar vėjo nuraškyti 
žiedai... Gyventi!... Tokios silpnos pas
tangos, toks didelis nuovargis... Vėl ieš
kot darbo, klausinėt, lįst į akis ir prašyt 
išmaldos. O jie, sotūs, laimingi pasakys: 
—jūs dar toks jaunas, — elgetauti gėda! 
Ką daryt, ką daryt? Tiltas gaudžia, juo 
eina, bėga, važiuoja, dunda. Tiltas dai
nuoja...

Laukai nyko, vis toliau bėgo miškai, 
sidabrinės upės ir karklais prižėlusios 
salos. Tiltas skrido aukštyn, o vanduo at
rodė taip žemai, sukritęs į dugną, nuse
kęs... Greitai jis nusimetė švarką, kaip 
paprastai visi savižudžiai tą daro, kad 
būtų mirtis lengvesnė. Staiga už peties 
nutverė mirtinai šalta ranka, į sąmonę 
prasiveržė spiegiąs riksmas... Baimė, iš
sigelbėjimas! Į smegenis sutvino sunkus 
kraujas. Jis bandė pabėgti, atplėšti ran
ką; kūnas trukčiojosi, bet jau buvo per- 
silpnas priešintis. Tiltas svyravo, lūžo, 
grimzdo, ir mažas artėjąs žiburys, skren
dąs, kyląs iš vandens jį apakino, paskan
dino savo šviesoje.

—Ko jūs iš manęs norit? Paleiskite!...
— kalbėjo jis nesipriešindamas žmogui, 
kuris vis dar nematė jo veido, tik kieti jo 
rankogaliai ir stipriai nutvėrusi ranka 
bruože kaklą.

— Gėda, jaunuoli, — atsakė jam tas 
pats balsas, — vertėjo pašaukt polisme
ną, ir kai jūs būtumėt išsimiegoję džėlo- 
je, kitą rytą būtų vėl gyvenimas buvęs 
gražus. Šiur! Bet apie tai aš nekalbėsiu. 
Pirmiausia einam, jums reikia gerai pa
vakarieniauti ir pailsėti. Mirti paspėsite. 
Einam, jūs man papasakosite savo isto
riją; manau, kad ji įdomi.

— Paleiskit! Paleiskit!... — kalbėjo 
jis angliškai, beveik piktas, susigėdęs, ir 
kai storas riebus vyriškis, kurio taukuo
tą veidą jis dabar pamatė, neatstojo, — 
jis riktelėjo lietuviškai: — Po velnių!

— A?! Duokite ranką, — prabilo taip 
pat lietuviškai, ir tatai labai keistai su
skambėjo, — mes abu iš vieno krašto... 
Po šimts velnių, mano širdis jautė, kad 
savo žmogų gelbėjau. Duodu žodį, jeigu 
būčiau žinojęs, kad tai žydas ar airis, — 
mielai būčiau pasižiūrėjęs, kaip jis ke
liauja į dangų.

Tačiau antrasis vis dar nereiškė jokio 
dėkingumo savo išgelbėtojui. Jis iš lėto, 
matyt, tik pradėjo atsigauti ir vedamas 
ėjo labai svyruodamas, kaip girtas.

—Kągi, puiki naktis. Taip, bet ma
nau, kad vandeny ne kokia mirtis. Nori
te susipažinti? Mane vadina Frank 
Kruk. Juokinga, kad kažkada mane va
dino Pranu Krukeliu, bet tas vardas 
Amerikoje perdaug ilgas, ir kai kokia 
nors firma ištars, galima penkis dolerius 
pražiopso.t. Taigi lietuviškai galite ma
ne vadinti Krukeliu. Aš buvau šiuo ir 
tuo, ir kaip jūs, brangus tautieti, nekartą 
esu žiūrėjęs į Gudzono vandenį, bet mir
ti neišdrįsau. Mano senasis bosas, mis
teris Gud, turėjo senatoriaus galvą. Jis 
sakydavo: kiekvienas kad ir į dangų, že
mėje gyvendamas, stengiasi pavėluoti... 
Jūs išblyškęs. Seniai nevalgęs? Laikyki
tės tvirčiau mano rankos. Lietuvis lietu
vio neužmirš. Palaukit, mes pereisim į . 
šitą pusę, ten žinau vieną saliūną. Saky
kite, pasakykite, jaunuoli, kas gi? Mer
gina apleido? Spjaukite! Žinau jų visą 
kapą po pusę dolerio. Badas, darba netu
rite? Žinokite, geriausia, stipriausia iš 
visų — badas. Badas, tai progresas...—
— ir Franko mintis ties ta vieta užlūžo. 
Jis stengėsi atsiminti, kur buvo girdėjęs 
tą puikią frazę. Jo naujai profesijai tai 
visai graži meškerė. Akimirka jis per
žvelgė sklandžiai beriamus žodžius.ir da
bar buvo daugiau negu patęnkintas. Ap
linkybės, dvasios būsena ar pakankamai 
išlavintas Gelbėjimo Armijos spektak
liuose liežuvis dirbo puikiai. O gal tai 
buvo bendrų atsiminimų, bendrų jausmų 
raizginys: tėvynė, lietuvis... kuris jį įga
lino taip nuoširdžiai, beveik be kraipys 
.mosi ir melo kalbėti. Negalima būtų pa- • 
sakyti, kad Frankas nebuvo nuoširdus, 
duosnus. Ištisus dvejus metus jis vertė 
žmones į tikrąjį tikėjimą, būbnu, kriuk-

sėjimu vėrė iš bosų, barzdaskučių ir žio
plių velnių.

Jam pačiam netikint, mirti pasiryžęs, 
matyt, patikėjęs savo išgelbėtojo nuošir
dumu, pradėjo kalbėti:

...— Išbandžiau daugybę amatų, vis
ko, dairiausi, bet niekur negaliu pritapti. 
Prieš septynerius metus atvykau iš Lie
tuvos. Palikau senus tėvus, kuriuos iš
metė ponas iš dvaro, kad jie nebegali 
nieko dirbti. Nei pensijos nei ordinari-’ 
jos... Mane įskundė, kad aš prieš carą... 
Began. Buvau čia sutaupęs. Bankas, į 
kurį padėjau, užsidarė, bankrutavo. Sa
ko, apgavikų buvęs bankas. Kas čia ne 
apgavikai! Kaip vorai jie tykoja savo 
gūžtose, — krautuvėse, ofisuose, kiek
vienas pasiryžęs iščiulpti kitą. Tokiems 
padeda ir šeimos, susaidės ir prezidentai, 
įstatymai ir... Ateini prašyt darbo — jie 
pasižiūri į rūbus, • neklausia, kad tu ke
linta diena nevalgęs, ir sako: a, tai vie
nas iš tų bomų, kurie padirba dvi dienas 
ir pabėga. Mums tokių nereikia!—Netu
rėjau daugiau drąsos gyventi... Neturė
jau daugiau...

— Palaukite, ar jūs nebuvote kartais 
socialistų 'suviliotas? Iš jūsų kalbos man 
atrodo, kad jie’yra tamstą pagadinę. Pa
žiūrėkite gerai, — mano ausys užkimštos 
vata, kad aš jų kalbų negirdėčiau. Jie vi
sokių niekų prišneka.'Amerikoj, žmogau, 
ne taip, — čia reikia tik pakentėti, su- 
veržt pilvą diržu porai trejetai metų, o 
gali dar milijonieriumi, prezidentu pasi- 

. daryti... Kaip jumis vadinti?... Tarnas 
Bankus? Gerai, Taniai, štai ir mūsų sa- 
liūnas...

Tarnas žiūrėjo į Franką, gal būt, nieko 
nesuprasdamas. Saliūno durys 
ir dešros, vyno, tabako kvapas 
uosle. L

Tarnas pamatė: prie visų 
viešpatavo įaudrintas blaškymasis, kle
gėjimas, ūžimas. Kažkokie žmonės be 
apikaklių stumdėsi prie baro su švariai, 
elegantiškai apsirengusiais ponais: nau
jomis skrybėlėmis ir išskustais veidais. 
Dėjo į kišenes popierius, vėl išsiėmė; ki
šo viens kitam panosėn. Oras buvo pilnas 
garsų apie karą, vokiečių artileriją, pas
kutinius emigrantus iš Europos, kurie 
buvo sulaikyti Hamburge, apie keturis 
sušaudytus prancūzų šnipus, šarvuotą 
traukinį.

Praeinant, vienas apsiputojęs, pa
smirdusiu balsu sušuko: I

—. Mūsų kareiviai išlipo Prancūzijo
je... Mūsų kareiviai, moka muštis.

— Kokia plieno akcijų kaina? Trys 
šimtai keturiasdešimta. Girdėjai, — du 
vokiečių laivai skilo po mūsų pagaminto
mis minomis. Šiur!

Tai smulki biznierių giminė. Vienas 
ką nors išgirdo, — antras papildė, tre
čias girtas gerai nesuprato, — perdavė 
toliau, bėgiojo su alaus stiklais. Vienas 
su kruvinomis, pragertomis akutėmis 
burbė:

— Vilhelmą užmušė... Vilhelmą užmu
šė! Cam, cam...

Už bufeto, iki kaklo atraitotomis ran
kovėmis, iškirpta marškinių krūtine, 
šlapiu, paraudusiu kaklu, tapnodamas 
šinkavo saliūnininkas čirškalą. Pro jo 
pirštus veržėsi gintarinis, putotas skys
timas ir rudi auksiniai bokalų atspin
džiai. Jo veide švystelėjo platus, be rū
pesčio, nusišypsojimas:

— Alio, Frankai! Kaip naujas biznis?
— Pirmiausia duok mums-stipriai už

kąst, paskum alaus, o paskum pakalbė
sim apie .biznį. Laisvas kampe stalelis?

Tarnas pajuto, kad jis pateko tarp lie
tuvių. Frankas su saliūnininku kalbėjo 
lietuviškai, įterpdamas vieną kitą ang
lišką žodį, kur reikėjo stipriau išsireikš
ti. -Ir atsigręžęs į išgelbėtąjį, trindamas 
delnus, lyg ir pats būtų gerokai išalkęs ir 
džiaugęsis būsima vakariene, tarė: — 
Šiur! mes čia kaip prie Nemuno. Šitas 
irgi lietuvis, saliūnininkas Vaitas. Čia 
nepražūsim... Sėskime.

Pirmiausia Frankas davė savo tautie
čiui pailsėti ir susitupėti. Klausinėjo iš
lėto, atsargiai, pasakojo nęmažesnius sa
vo vargus, kaip jis buvęs pietuose ir šiau
rėje, vos nepražuvęs špyžo katilams trū
kus, perėjęs sniegynus ir ieškojęs aukso 
kalnų. ' Bet visa tai — monkės bižnis.

(Biis daugiau)

atsivėrė 
nutvėrė

bižnis.
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LDS 1-mos Apskrities Pra 
kalbų Maršrutas LDS 

Prez. Gasiūnui
LDS 1-mos apskrities prakal

bų maršrutas LDS prezidentui 
J. Gasiūnui kiek pasikeitė nuo 
pirmesnio pranešimo. Dabar 
yra rengiama jam prakalbos 
šiose vietose:

Lawrence, Mass., kovo 9 d., 
2 *val. po pietų, L. U. Kliube, 
41 Berkley St.

Lowell, Mass., kovo 9 d., 7 
vai. vakare, 14 Tyler St.

Montello, Mass., kovo 15 d., 
7:30 vai. vakare, Liet. Tautiš
kame Name, kampas 
ir Vine St. I

So. Boston, Mass., 
d., 2 vai. po pietų, 
Broadway.

Norwood, Mass., kovo 16 d., 
7 vai. vakare, Lietuvių salėje, 
13 St. George Ave.

Lynn, Mass., kovo
7:30 vai. vak., Liet.
Kliube, 25 Camden St.

Stoughton, Mass., kovo 19

Main St.

kovo 16
318 W.

18 d., 
Taut.

d., 7:30 vai. vak., 24 Morton 
St.

Bridgewater, Mass*, kovo 20 
d., 7:30 vai. vakare, Piliečių 
Kliube, 60 Hale St.

Cambridge, Mass., kovo 21 
d., Liet. P. Kliube, 823 Main 
St., 7 :30 vai. vak.

Worcester, Mass., kovo 23 
d., 2 vai. po pietų, 29 Endi
cott St.

. Hudson, Mass., kovo 23 d., 
7:30 vai. vakare, L. P. Kliu- 
bo svetainėje.

Draugai ir draugės, ypač 
'kuopų valdybos nepagailėkite 
laiko ir pasidarbuoti išgarsini
mui prakalbų. Laikas yra labai 
svarbus. Daug svarbių pasau
linių ir čia pat Amerikoj reika
lų. J. Gasiūnas aiškins jų svar
bą ir mūsų pareigas. Garsinki
te prakalbas, o kur jos įvyksta, 
tai skaitlingai lankykitės į jas.

D. G. Jusius, 
LDS 1-mos Apskr. pirm.

WATERBURY, CONN
Vasario 7 d. įvyko Lietuvių 

Piliečių Kliubo (kurį vadina 
103' Green St.) susirinkimas. 
Susirinkimas ėjo tvarkoj, kaip 
ir visada, bet reikia parašyti, 
kad atėjo organizuotai visa 
Waterburio Amerikos Lietu
vių Taryba.

Kad jie atėjo, tai nieko to
kio, prie kliubo priklauso viso
kių pažvalgų ir įsitikinimų 
įmonių. Jie yra nariais ir turi 
tam teisę." Bet jie paprastai 
neina į kliubo susirinkimus, 
nes negali šio kliubo pinigus 
panaudoti saviems tikslams. 
Kada jie jau ateina, tai reikia 
žinoti, kad ką nors iš kalno su
sitarę nori kliube nariams už
karti.

Taip buvo ir šį kartą. Kaip 
tik prieita prie naujų suma
nymų, tai jie davę įnešimą, 
kad kliubas išrinktų delegatus 
ir pasiųstų j jų tą tarybą ir 
dar, kad paaukotų $50 dėl pa
bėgėlių iš Lietuvos, žinoma, 
didžiumoj lietuvių tautos prie
šų. žinoma, kliubo nariai,. ap- 
diskusavę'tą jų įnešimą, atme
tė. Tai labai gerai padarė, kad 
neduoda išnaudoti savo orga
nizaciją.

Vasario 16 dieną kunigai su 
tarybininkais rengė Lietuvos 
“nepriklausomybės” minėjimą, 
tikrumoje, pinigų viliojimą. 
Už kalbėtoją parsikvietė po
ną Bagočių. Jis, kaip ir visa- 

*da čia kalba, atpasakojo tą

pat prakeiksmų maldelę prieš 
Sovietų. Sąjungą, “burliokus,” 
“kacapus,” “totorius,” “Stali
ną” ir “lietuvius bolševikus.”
1 Jis sakė, kad bolševikai mo-, 
kėjo “apgauti Lietuvoj davat
kas, kad jos net ant 95 nudš.. 
balsavo už bolševikus.” Jis čia 
pripažino tiesą, kad Lietuvoj 
tiek daug žmonių stoja už ta
rybinę tvarką. Bagočius sakė, 
kad Smetona niekados negalė
jo to padaryti.

Po to Bagočius pradėjo 
ruošti publiką, kad daug 
kotų. Sakė, kad “lietuviai 
tys Lietuvos neatgaus” iš 
vietų Sąjungos, bet tą gali 
daryti Jungtinių Tautų orga
nizacija. Bet ten “reikia šma
ruoti, šmaruoti ir šmaruoti,” 
todėl tam “šmarui” 
daug pinigų!

Iš.Vienybes mačiau, 
“šmaravimui” Lietuvių 
gulmin^as Kliubas yra paau
kojęs $500. Su šiose prakalbo
se-surinktomis aukomis ir to 
kliubo pinigais sakė, kad su
kėlė $800. Gaila, kad žmonių, 
pinigus išgauna tokiems tiks
lams. Tikrumoje tais pinigais 
jokios Lietuvos jie negelbės, 
nes ją nereikia gelbėti, ji yra 
laisva, pačių Lietuvos žmonių 
valdoma, bet turės sau gerus 
laikus ir pašers tuos tinginius, 
kurie per Berlyną atbėga į mū
sų šalį, o dirbti nenori.

Buvęs Reporteriu.

't

PHILADELPHIA, P.A

Mūsų skaitytojai raginami 
remti 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

4-tai puslapi!
tuos biznierius, kurie Laisve—Liberty Lith. Daily * 
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KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Philadelphijos Moterų Kliubas

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

Nepaprastai puikią programą duos

SIETYNO CHORAS, iš Newark, N.J.
Direguojamas Walter Žuko.
Pradžia 7 v. v. Įžanga 75c

Sietyno Choro Vyrų Oktetas.

Dainuos visas choras ir bus solų, duetų ir 
kvartetų. Taipgi dainuos garsusis Vyrų Oktetas, 
direg. Simelevičiui.
Dalyvauja ir: Anna Stellman ir Doris Denecka, 

duetas; Lillian ir Walter Simel, duetas; Ger
trude Ulinskas, soprano solistė, pasižymėju
si Conn, valst., John Simel, piano solo.

Po Koncerto bus šokiai. Taipgi bus užkandžių 
ir gėrimų.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573 ♦

i WM. SKUODIS I 
564 Wythe Avenue j.

Brooklyn, N. Y. ||

Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS MIKE LEIPUS
(Raudžius) i 324 Devoe Street

328 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 4-8008 į

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) \

Laidotuvių 
Direktorius

>, The Greatest Value Your Tire Ration Certificate can buy

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

kfe

Kreipkite® tuoj aus pas
ACME TIRE WORKS 

847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
gausite naujų 5 ply tą j,erų, EV. 7-3548

WITH A

P i. Y
5 TH

1/ MORE
I) MILEAGE

Other Passenger Tires 
Hava Only FOUR Plies

Hflrs't your wlution to fhe tire *horf. 
age. Everything you get in other tire* 
-PLUS the famou* extra fifth ply, 
exclusive with Norwalk-the only fac
tory brand 5-ply tlre^Thi* extra pro

tection Injure* 25% more mileage-\ 
safety-longer wear. Nowaday* you 1 

want the mo»t tire for your money..«I 
thi* I* it!

RONKONKOMA
8684

TIRES

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipki tSs pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.



)
5-ta* puslapis....... . •— ■ ......
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
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San Francisco, Cal

pranešė 
sukelta

IŠ LLD 153 Kp. Susirinkimo.
Susirinkimas įvyko vasario 

7 d. Narių nedaug atsilankė, 
tur būt 'yra apsileidimo. Į kp. 
komitetą išrinkta: org. — V. 
Sutkienė, užrašų sekr. — M. 
Mijat, fin. sekr. — B. Sutkus, 
iždin. — J. Koblinas ir knygė 
— V. Sutkienė. Į pastovią Bal
tijos valstijų komisiją apsiėmė 
V. Sutkienė ir J. Koblinas.

Org. V. Sutkienė perstatė į 
kuopą du naujus narius — G. 
Williams ir W. Waichkunas, 
kurie noriai priimti.

Knygų komisija — V. Sut
kienė ir K. C. Kiselius 
kiek 1946 metais buvo
pinigų dėl įvairių visuomeninių 
reikalų. Sukelta $1,306.83. Tai 
didelė suma! Ižde kuopa turi 
$38. Sukelta sekamoms įstai
goms: Medikaliam Institutui 
Vilniuje $800, vien V. Sutkienė 
surinko aukų $515. Spaudai .su
aukota $350 ir kitiems svar
biems reikalams $300. Išviso 
per LLD 153 kuopą yra pasiųs
ta Lietuvos žmonių pagalbai 
$1,512.60, ir bendrai tarybinių 
respublikų pagalbai $1,307.25. 
Kaip iš taip mažos lietuvių ko
lonijos, tai yra didelė pagalba, 
o už tai garbė daugiausiai 
klauso drg. V. Sutkienei. 
. Skaitytas laiškas nuo 
Women’s Committee 
Russian - American
kviečiant prisidėti prie tarptau- 
tiško muzikalio parengimo, ku
ris į . 
duoti pasveikinimas į parengi
mo programą už $5 ir pasiųsti 
atstovus — V. Sutkienę ir J. 
Kobliną.

Skaitytas kvietimas dalyvau
ti LLD Suvažiavime, kovo 29 d. 
ir Moterų Suvažiavime kovo 28 
d. Laiškai priimti, bet gal būti 
negalėsime turėti savo atstovo, 
nes labai tolima kelionė. Nu-

tarta paaukoti į LLD knygų lei
dimo fondą $5. Taigi nutarta 
paaukoti $5 Moterų Suvažiavi
mui, kad galėtų plačiau skleis
ti apšvietą.

Skaitytas kvietimas į Tretįjį 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimą, kuris atsibus 
kovo 30 d. Bet nepaisant, kaip 
labai svarbus suvažiavimas, bet 
dėl tolimos kelionės negalėsime 
pasiųsti delegato. Bet jeigu kas 
iš narių apie tą laiką važiuotų 
į New Yorką, tai mielai suteik
tume įgaliojimą. Suvažiavimui 
paaukota $10.

Nutarta surengti kovo mėne
sį paskaitą apie 400 metų lie
tuviškos knygos sukaktį, kartu 
ir'pietai.

Nariai jau gavo naują khy- 
Prisikėlusi Lietuva,” kurią 

Bimba, kuris nese- 
Lietuvoj. Nariai su 
pasiėmė ir ketino 

Kurie dar negavote,

MIAMI, FLORIDA Kearny, N. J HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

pri

The 
theof 

Society,

gą
parašė A. 
niai buvo 
ukvata ją 
skaityti.
tai būkite sekančiame kp. su
sirinkime, kuris įvyks kovo 7 
d., 1151 Post St., pas drg. Sut
kus ir atsiimkite. Būkite visi, 
atsiimkite knygą, sumokėkite 
duokleš už 1947 metus, kurie 
dar nepasimokėjote ir padary
kime mūsų kuopą garbės kuo- 

Madeline Mijat.pa.

Easton, Pa
Serga V. Morkauskienė.

irSusirgo V. M'orkauskienė 
pasidavė į Easton ligoninę. 
Sveika būdama nuolatos pagel
bėdavo darbininkams jų reika
luose už geresnį gyvenimą. 
Kapt tik laikas leidžia, tai ap-

įvyks kovo 8 d. Nutarta lankykime ligonę. Lankymo va
landos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 7 iki 8 vakarais.

Pažįstamas.

Sniegui neleidžiant nuva
žiuoti j ligoninę, binghamto- 
nietė Mrs. Slater, 20 m., susi
laukė sūnelio prigelbstima vy
ro, gaunančio nuo daktaro in
strukcijas telefonu.

Michelsonas Bijo Teisybės.
Miami Lietuvių Piliečių Kliu

bas buvo surengęs Lietuvos 
“nepriklausomybės” minėjimą. 
Kalbėjo • St. Michelsonas — 
Maikio tėyas iš Bostono. Jis 
kalbėjo apie Lietuvą nuo 1905 
metų, bet kaip priėjo prie Sme
tonos fašistinio režimo viešpa
tavimo, tai per tą laikotarpį 
peršoko, kaip per kokį upelį. 
Mat, jam labai nesmagu pasa
kyti teisybę apie Smetonos fa
šistų viešpatavimą, nes jis da
bar su jais išvien išstoja prieš 
Lietuvos žmonių laisvę.

Michelsonas nieko nepasakė, 
kaip 
grūdo 
nūs ir 
troško 
ves.
Smetonos policininkai šaudė 
Suvalkijoj ūkininkus. Jis nieko 
nepasakė, kad Smetonos laikais 
nuo valstiečių atimdavo žemes 
ir per varžytines parduodavo. 
Jis nepasakė, kad Smetonos 
laikais iš “laisvos Lietuvos” bė- 
go visi, kur kas galėjo — buvo 
didžiausia emigracija į 
dą, Braziliją, Argentiną 
tas šalis.

Bet kada Michelsonas 
prie 1940 metų — Smetonos re
žimo galo, tai jis pradėjo pulti 
naują'tvarką ir pasakoti išmis- 
lą apie “40,000 lietuvių ištrem
tų į Sibirą.” žinoma, tai hitle
rininkų pasaka!

Michelsonas pripažino, kad 
karo laiku dalis lietuvių buvo 
nacių armijoj ir kariavo prieš 
Raudonąją Armiją ir tarybi
nius lietuvių pulkus. Apie nacių 
viešpatavimą Lietuvoj jis pri
siminė labai švelniai. Jis visą 
piktumą koncentravo prieš ta
rybinius pareigūnus ir Sovietų 
Sąjungą. Apverkė jis ir bėglius 
Vokietijoj. Pasakojo, kad būk 
į Lietuvą siuntę rūbų per kokią 
ten- “rusišką įstaigą,” bet būk 
tų rūbų ten negavo. Taip jis 
kartojo tą seną nudėvėtą jų 
propagandą. Net geda klausyti, 
kad Michelsonas vaikiškų nesą
monių pripasakoja civilizuo
tiems žmonėms . . .

Paskui pareiškė, kad rinks 
aukas esantiems Vokietijoj bė
gliams. Kliubo narys J. D. Slie
kas užprotestavo prieš tai, nes 
Kliubo buvo nutarta, kad jokios 
aukos neturi būti renkamos. 
Prie to prisidėjo ir kiti kliubo 
nariai. Na, špygų kavalierius 
gavo kelis pasekėjus, kurie ler- 
mavo, bet galų gale buvo pri
versti laikytis kliubo nutarimo, 
kad jokiems hitlerininkams au
kos negali būti renkamos kliu
bo vardu ir jo parengime.

Michelsonuį tas labai nepati-

Smetona ir jo budeliai 
Lietuvos geriausius sū- 

dukras į kalėjimus, kurie 
liaudžiai ir šaliai lais- 

Jis nieko nepasakė, kaip 
policininkai

Kana
lu ki-

priėjo

ko. Kada pirmininkas kvietė 
baigti kalbą, tai jis atsakė, kad 
jau “baigė.” Po to pareiškė, 
kad turi Dr. K. Griniaus laiš
ką, buvusio Lietuvos preziden
to, kurį ėmė skaityti. Iš publi
kos klausė: — Kas nuvertė tą 
Griniaus “Valdžią?

Michelsonas vėl nieko nesa
kė. Tuo kartu jie neoficialiai, 
svetainės pakraščiais, rinko au
kas. Sako kad surinko apie 
$150. Vėliau sakė, kad kas au
kavo stambiau, tai, kad 
“kamarą” pasitarti ką su 
aukomis darys ..’.

Iš jo atsilankymo Jai
aišku kliubiečiams, kad su to
kiais Michelsonais nieko nekei
kia turėti, nes jie nesiskaito 
nei su kliubo tarimu, nei publi
kos didžiumos valia. Aišku, kad 
Michelsonui tik ir rūpi, kaip 
nors ardyti lietuvių vienybę, o 
tame skaičiuje ir kliube.

M. Antanuk.

eitų j 
tomis

būna

■c.

- Draugas F. Shimkus sun
kiai susirgo vidurių liga, o va
sario 21 d. tapo nuvežtas į'ligo
ninę. Po daktarų ištyrimui, pa
sirodė skilvyj yra opos, kurios 
turi būt greitai prašalintos ope
racijos būdu. Operacija padary
ta kovo 3 d.

F. Shimkus guli St. Barna
bas Hospital, High St., New
ark, N. J.

Lankymo valandos: dienomis 
nuo 2 iki 3 ir vakarais, trečia
dienio ir penktadienio nuo 7 iki 
8 vai.

Dienomis, kiekvieną dieną.
F. Shimkus yra LLD ir LDS 

narys, taip pat LDS 168 kuo
pos finansų sekretorius ir abie-fl 
jų organizacijų yra veiklus 
rys.

Todėl, malonėkite draugą 
lankyti. Aš dr visi draugai,
kime mūsų draugui F. Shim- 
kui greitai pasveikti.

V. W. Zelin.

na-

at-
lin-

Paštų Departmentas Reikalauja 
Pakelti Kainas už Laikraščių

Ir Atvirukų Siuntinėjimų
Washington. — Jungtinių 

Valstijų paštų departmen
tas kreipiasi į kongresų, 
kad pakeltų kainas už siun
tinėjimų atvirukų (post 
cards) ir antros, trečios ir 
ketvirtos klasių siuntinių.— 
Laisvė, kaip ir didžioji dau
guma visų laikraščių, yra 
siuntinėjama antrosios kla
sės teisėmis — daug pigiau, 
negu laiškai ir kiti pirmo
sios klasės siuntiniai.

Jei kongresas užgirtų pa- 
štinio department© siūly
mus, tai už laikraščių ir ki
tų apšvietos spaudinių siun
tinėjimų tektų sumokėti vi
so bent 33 milionus dolerių 
per metus daugiau,, negu 
dabar. Bizniai, kurie siunti
nėja savo katalogus ir pa
našios rūšies “literatūrą”,

Knygų Apdarymo Darbininkai
MERGINOS—MOTERYS

POPIERIŲ SKAITYTOJOS IR LANKSTYTOJOS 
SŪSTATYTOJOS—INSPEKTORĖS

PRIE BINDERY STALŲ DARBININKĖS 
INDEX TABBERS

Taipgi
DARBININKĖS POPIERINIŲ DĖŽIŲ DEPARTMENTUI
• Pageidaujama Patyrusios, bet Tarsimčs ir su be 

Patyrimo Darbininkėmis . * 5 Dienų Savaitė
• Nuolatinis Darbas • Linksmos Darbo Sąlygos

Kreipkitės
WILSON JONES CO.

122 E. 23RD ST., 3-ČIOS LUBOS
Arti Lexington Avenue

(«8)

Reikalingos 
PATYRUSIOS 
OPERATORES
Prie geresnio pasiuvimo 

marškinių

NUOLATINIS DARBAS 
Prie Vienokio Stiliaus

Finišerės ir Rankinės Siuvėjos 
Taipgi Reikalingos

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Koncertas ir šokiai. Rengia Mote
rų Kliubas, kovo 8 d., 314 Green St. 
Pradžia 7 v. v. Įžanga 75c. Dalyvau
ja Sietyno Choras iš Newark, N. J., 
ir Sietyno Vyrų Oktetas, taipgi ir 
kiti talentai. Dainuos ir Gertrude 
Ulinskas, pasižymėjusi solistė iš Wa- 
terburio. Bus šokiai po koncerto, 
taipgi ir užkandžių-gėrimų. Kviečia
me dalyvauti. — Kom. (53-54)

WATERBURY, CONN.
Kovo 9 d. bus suvaidinta veikalas 

“Mikšių Svajone,” po lošimo bus 
koncertas. Tą visą išpildys Laisvės 
Choras iš 
kp. Liet. 
St. Salės' 
mas 3 v. 
ti. Taipgi 
Moterų Dienos šventė, tad kviečia
me waterburiečius ir iš apylinkės 
dalyvauti. Įžanga 75c. Kom. (53-54)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. moterų skyr. susirin

kimas įvyks kovo 7 d., Liet. Salėje, 
315 Clinton St., 7:30 v. v. Visos na
rės esate kviečiamos dalyvauti šia-1 
me susirinkime, nes turime daug 
svarbių reikalų atlikti. Prie progos, 
nepamirškite ir naujų narių atsives
ti. — O. Girnienė, sekr. (53-54)

Kreipkitės Asmeniškai

DIANE 
SPORTSWEAR 

CO.
NORTH HAMILTON ST. 

POUGHKEEPSIE, N. Y.
(54)

Hartfordo. Rengia LDS 49 
Kliubo salėje, 103 Green 
durys adaros 2 vai., loši- 
dieną Prašome nesivėluo- 
bus atžymėta Tarptautinė

turėtų per metus sumokėti' 
paštui apie 83 milionus do
lerių daugiau, negu iki šiol.

Paštų departmentas taip
gi reikalauja sustabdyt ne
apmokamų s i u n tinėjimų 
kongresmanų ir senatorių 
laiškų, jų kalbų ir politinių 
lapelių. 0 tokių kongresinių 
siuntinių būna milionai per 
metus.

Tais kainų pakėlimais ir 
taupymais pašto valdyba ti
kisi padidinti savo pajamas 
$287,679,250 per metus. O 
tatai, sakorha, būtų tiktai 
metinių pašto nuostolių išly
ginimas.

Laikraščių leidėjai ketina 
siųsti savo atstovus į Wash- 
ingtoną ir reikalaut nekelt 
kainų už laikraščių siunti
nėjimų.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo parė 

įvyks kovo 8 d. Liet. Laisvės Parko 
B-vės salėje, 340 Mitchell Ave. Pra
džia 8 v. v. Kviečiame visus daly
vauti, kartu smagiai praleisti laiką, 
bus duodama kavos ir pyrago. — 
Kom. * (53-54)

13

VIRĖJA—ŠEIMININKE Al
Guolis ant vietos, 2 Suaugę. Vaikas 2 metų. 

Retkarčiais Pagelbėti. 4 Kambariai. 
Nėra skalbimų. Alga $175 j menes) 

ENDICOTT 2-3064.
______________________________ (SB)

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

5 ir 8 P.M. ESPLANADE 5-4047.
(55)

KAGANOVIČ - UKRAINOS 
KOMUNISTŲ SEKRETORIUS

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos centras 
paskyrė Lazarą M. Kagano- 
vičių pirmuoju Ukrainos 
komunistų organizacijos se
kretorium, kad “stiprintų 
partijinį ir sovietinį darbą 
Ukrainoje.” Kaganovičius, 
Kom. Partijos politinio biu
ro narys, buvo važiuotas 
tvarkytojas karo metu. Jis 
pasižymėjo kaip gabus, en
ergingas administratorius.

Eilinis pirmos klasės mari
nas Jacklyn H. Lucas, 17 me
tų, buvo jauniausias gavėjas 
Kongresinio Pagarbos Meda
lio.

DETROIT, MICH.
Puikus koncertas ir prelckcija, 

moterų dienos apvaikščiojimui, įvyks 
.kovo 9 d. Programoj dalyvauja; Mo
terų Pažangos Kl. choras, Aido Cho
ras, Merginų Sekstetas, Moterų 
Trio, W. Gugas ir M. Gaski, duetas; 
smuikininkas Clarence Erickson. Dr. 
J. Baltrušaitienė iš Pittsburgh© duos 
paskaitą įvyks buvusioj Liet, salėje, 
25th ir Vernor Hy. Durys adaros 5 
v. v. Programa 6 v. v. Įžanga 75c. 
Gros gero orkestrą šokiam. Kviečia
me dalyvauti, turėsime gėrimų 
užkandžių.

Portland, Oregon

ir

9

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

No.

visi

pel-
Lie-

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Kom. (53-54)

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Tamstos Ateitis Nebloga
‘ Pajieškau savo tėvo Prano Petrai

čio ir tetos Franciškos Pažareckie- 
nės, paskutiniu laiku gyveno Chica- 
goje. Iš Lietuvos mano tėvas kilęs 
iš Jurbarko vajs., Raseinių apskr., 
Skirsnemunės parapijas. Mano ant
rašas: Ona Petraitytė, Rua Tres, 
Rios 484, Sao Paulo, Brazil. (54-55)

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

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau saVo brolio Juozo Ku

dirkos. Iš Lietuvos kilęs nuo Zalvie- 
derių sodžiaus, Suvalkų rėd. Taipgi 
pajieškau seserų Petronės ir Agotos. 
Girdėjau, kad paskutinį sykį gyveno 
Argentinoj. Norėčiau su jais susira
šinėti. — Geo. Kudirka, 131 Inslee 
Pl., Elizabeth, N. J. (54-56)

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

Newark 4, N. J. 
HUmbold?2-7964'
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
Matthew A. 

BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

S v ei kiną Suvažiav imus.
Vietos Lietuvių Literatūros 

Draugijos 4 kuopos nariai va
sario 9 d. turėjome susirinki
mą pas draugus Stupurus ir 
čia įvykinome “vestuves” su 
LLD 223 kuopa iš Oregon Ci
ty.

Mūsų abi kuopos nuo seniai 
bendrai veikia, viena kitai 
gelbsti, tai ir nutarta abi ap- 
vienyti į vieną kuopą. Dabar) 
visi LLD 4 ir LLD 223 kuo
pos nariai bus nariais tik vie
nos LLD 4 kuopos. Bendra 
kuopa turi jau virš 50 narių, 
visi pasimokėję už 1947 me
tus ir gavome jau 8 naujus na
rius į Draugiją. Kaip iš nela
bai skaitlingos lietuvių kolo
nijos, tai labai gerai.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dies vadai sako:
1 — Jei Amerika rems kara
liaus valdžią, — greikų tauta 
to nepakęs; ji sukils ir kovos 
griežčiau negu kada nors.

Taip, mūsų krašto kišimasis 
į Graikijos vidaus reikalus gali 
sukelti visą graikų tautą prieš 
Ameriką.

Kam iš to bus nauda?!

WORCEST ER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

d., 10:30 vai. ryto, 29 Endicott St. 
Draugai dalyvaukite, atsiimkite 
knygą už 1946 m. “Prisikėlusi Lietu
va.” Taipgi užsimokėkite duokles už 
šiuos metus. — J. M. Lukas, sekr.

(53-54) ,

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

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 skirtingh elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sepa ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00. •
PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 

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

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš sčnų padarau 
naujus paveiks- , 
lūs .ir kra javus Jp 
sudarau su ame-f/ 
rikoniškais. Rei-^l 
kalui esant ir <:>. 
padidinu tokio., 
dydžio, kokio pa-^į 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES i
512 Marion St, Brooklyn,

Tel. OLenmote 5-6191 ;

ir Stone Avė. 
Broadway Line

Vasario 15 dieną LLD 4 kp. 
ir LDS 106 kp. bendrai turėj'o 
surengę vakarėlį pas d. J a Ra
kauskus. Ten turėjome ir pa
minėjimą 400 metų sukakties 
nuo ’pasirodymo pirmosios lie
tuvių kalboje knygos. Drg. N. 
Valaitis aiškiai perskaitė R. 
Mizaros paruoštą tuo klausi
mu paskaitą — “Lietuviško
sios Knygos Kelias.” Reikia 
pasakyti, kad N. Valaitis yra 
gimęs Amerikoje, bet gražiai 
lietuviškai kalba ir skaito, kad 
visa publika gėrėjosi. Garbė 
jam, kad deda pastangų ir 
didelis ačiū už pasidarbavimą.

Publikos buvo gražus bū
relis ir visi linksmai praleido 
vakarą. Mūsų gabios gaspadi- 
nės sunešė daug skanių valgių, 
už ką joms priklauso didelis 
ačiū. Ten pat buvo dovanomis 
išleista graži stiklinė lėkštė ir 
kvorta degtinės, už tikietukus 
sukelta $15.50. Lėkštę auka
vo d. R. Smalinskienė, degtinę 
biznierius P. Audickas. Už au
kas jiems priklauso didelis 
ačiū! Ačiū ir drg. Jankaus
kams už vietą! Per visąK vaka
rą su armonika visus linksmi-

Klaidos Pataisymas
Vakar dienos Laisvėje, 

53, Krisluose, pirmąjame para
grafe praleista viena eilutė tek
sto, todėl susigadina to para
grafo prasmė. Praleistuosius 
žodžius įdėjus, tas paragrafas 
štai kaip skaitosi: “Naujienos 
supykusiai bara mane, kam aš 
pasakiau, kad Griniui, Skipičiui, 
Padalskiui ir kitiems Hitlerio 
burdingieriams bendrasis kle
rikalų, menševikų ir sandarie- 
Čių frontas moka po $200 į mė
nesį.”

Naujos pūgos krikdo An
glijos pramonę.
no Joe Urbonas, kuriam, 
esame labai dėkingi.

Vakarėlis davė $24.50 
no, kuris visas paskirtas 
tuvių Literatūros Draugijos
Suvažiavimo pasveikinimui. 
Reiškia, LLD 4 ir LDS 106 kp. 
nariai ir pritarėjai atliko gra
žų darbą ir sveikina LLD Su
važiavimą su gana stambia au
ka. Linkime augti ir plėstis ap
švietos ir kultūros Draugijai, 
ilgus metus leisti knygas ir 
skleisti demokratinę apšvietą!

LLD 4 kp. sveikina ir Ame
rikos Demokratinių Lietuvių 
Trečiąjį Suvažiavimą ir jo rei
kalams aukoja $5. Mes negali
me iš- taip toli pasiųsti delega
tų, tai siunčiame širdingiau
sius pašveikinimus ir finansi
nės pagalbos taip svarbiems 
suvažiavimams.

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Progresyvių Organizaci

jų parengimai, kurie įvyks Liet. 
Taut. Namo apatinėj salėj, No. Main 
ir Vine Sts., kovo mėnesį.

Moterų Apšvietos kliubas rengia 
silkių ir kugelio vakarienę, su šo
kiais, kovo 8 d., 7:30 vai. vak. Įžan
ga 75c.

IWO ir Progr. Liet. Kom., rengia 
krutamus paveikslus “Russia On 
Parade” ir “Moscow Music Hall.” 
Kovo 13 d., 7:30 v. v. Įžanga 65c (su 
taksais).

Liet. Literatūros Drg. 6 kp. Kom. 
rengia Koncertą su šokiais. Kovo 
22 d., 7v. v. Koncertą pildys Mote
rų Choras, vad. O. Mineikiūtės, Ri
chard Barris, accordionistas> iš Ded
ham. Solistės R. Merkeliūtė (Stripi- 
nis), Jean, Brown-SJmuidin, Ona Mi- 
neikytė; duetas R. Merkeliutė, P. 
Kundrotienė, vietinės, I. B. Kubi
liūnas, So. Bostono; Norwoodo Vyrų 
Choras; pianistė Olga Falcon (Brei- 
vytė). Įžanga 55c (su taksais). Da
lyvaukite visi. — G. Shimaitis.

(53-54)

BOSTON, MASS.
dien., 8 vai. vak. naujai 
Moterų Kl. salėje, 318 
įvyks svarbus parengi-

PARDAVIMAI
Parsiduoda pertaisyta vienos fa- 

milijps namas. Ant 2-rų lubų 5 kam
bariai ir maudynė. Ant pirmų lubų 
3 dideli kambariai ir du uždaryti 
porčiai. Taipgi yra General Electric 
Aliejinis Pečius. Visi langai aptai
syti su screens ir apsaugoti nuo vėt
rų, Visos elektros vielos yra insu- 
luiotos. Randasi garadžius ir priva
tinis įvažiavimas. Telefonuokite: 
MI. 2-0880. Namas randasi Wood
haven, L. I.

(54-59)

SO.
Kovo 8 

išpuoštoj 
Broadway
mas. Bus apvaikščiojimas Moterų 
Tarptautinė Diena. Turėsime skanių 
užkandžių, ir gražią muzikalę prog
ramą. Dainuos Ignas Kubiliūnas. 
Bus ir kitokių pamarginimų. Rengia 
LLD Moterys. Įžanga veltui. Kvie
čiame dalyvauti. (53-54)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 9 d., pas E. Geležauskienę, 
1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Drau
gai dalyvaukite, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. Taip pat 
kviečiami nauji nariai prisirašyti 
prie Draugijos. — P. Šlekaitis, sek. 

,(53-54)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 9 d., 2:30 vai. difeną. 429 North
ampton St. Malonėkite visos daly
vauti, nes yra daug svarbių dalykų 
apkalbėjimui. Sekr. (54*55)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 10 d. Liet, salėje, 851 Hollins St., 
7:30 v. v. Narius kviečiame daly
vauti, turime svarbius dalykus ap
svarstyti. Bus ir kalbėtojas, viet. 
darb. org. veikėjas, Philip Frank- 
feld. Kalbės Miesto valdininkui rin
kimų klausimu, svarbu visiems būti 
mitinge. — P. Paserskis. (54-55)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų .155 kp. susirinki

mas įvyks kovo 10 d., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos narės dalyvauti ir narių 
atsiveskite įrašyti. Reikės išrinkti 
delegates į Seimą. Pd mitingo bus 
bankietas, turėsime skanių valgių ir 

šilto gėriųio. W. (54-55)
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Iš KRIAUČIŲ SUSIRINKIMO

MUSŲ GUBERNATORIUS MANO, KAD iPasimatykim Laisves 
MES PER MAŽAI IŠMOKAME - 7 . ..

Vis ta republikoniška dova
nėlė! Praeitą trečiadienį guber
natorius Dewey pasiūlė valsti
jos seimeliui leisti New Yorko 
miestui imti daugiau pinigų — 
iš darbininkų ir benamių kiše- 
niaus.

Pirmasis siūlymas yra uždėti 
3 nuošimčius ant valgių ir gė
rimų restau ramiose, šis 
didelė painiava, priedinis 
bas mažajam restaurano 
ninku i ir skaudus išlaidų 
das eiliniui žmogui.

New Yorko mieste milijonai 
žmonių pietų užkandį valgo 
restaurane. Gal tik keliasdešim- 
tas asmuo didmiestyje dirba 
taip arti prie namų, kad spė
tų pareiti ir pasidaryti namie 
užkandį. Turintieji po darbo 
kokių nors pareigų — unijos ar 
draugijos susirinkimą irgi ne- 
daspėja suvažinėti, valgo ir 
vakarienę restaurane.

Daugybe žmonių šiuo tarpu 
taipgi valgo restauranuose iš 
prievartos. Desėtkai tūkstančių 
šeimų rendavoja tik 
ar kampelį kambario, 
ri virtuvės patogumų, 
da minta valgyklose.

Antrasis uždėtų iki 25 nuo
šimčių taksų ant leidimų daug- 
meniškai pardavinėti likerius.

Trečias apdėtų 5 nuošimčiais 
visokius pasilinksminimus, į- 
skaitant teatrus. Tas išluptų 
stambias sumas iš eilinių žmo- nesiūlė takšnoti korporacijų.

kambarį 
jie netu- 
Tie visa-

Byronas Išvyksta į 
Laidotuves

Juozas Byronas buvo pasi
ruošęs ketvirtadienio vakarą 
išvykti į Wilkes-Barre, Pa., 
dalyvauti brolduktėš (Ado
maitytės) vyro Al. Venį al is 
laidotuvėse, kovo 7-tą. Tačiau 
Juozas žadėjo stengti sugrįžti 
ir šeštadienio popietį vesti lie
tuvių kalbos pamokas, kaip ir 
kas šeštadienį.

Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
pamokos įvyksta kas šeštadie
nio popietį nuo 2 iki 4 vai. ir 
pirmadienių vakarais nuo 7 iki 
9. Ją lanko būrys nuolatinių 
mokinių. Ateina, yra kviečiami 
ir tėmytojai.

Sugrįžo iš Atostogų
Pirmadienio vakare sugrįžo 

po gero poilsio iš Floridos 
May Merk (Merkevičienė), 
woodhaveniete. Ji šiltoj Flo
ridoj išbuvo su virš tris savai
tes. Sakosi, gražiai praleido 
laiką beatostogaujant.

Tuoj po sugrįžimo paskam
bino Laisvės administracijai ir 
užklausė ar reikės jos pagal
bos Laisvės bazare. May 
Merk, kas metą dirba per išti-, 
sus tris vakarus kaipo kasier- 
ka prie baro. Puiku sužinoti, 
kad ir šiais metais nepatingės 
dirbti per tris vakarus.

CIO 
miesto 
gaus 9 
priedo.

unijos pastangomis 
ligoninių darbininkai 
milionus metinio algų

paskutines dienos
Jau paskutinės dienos atsi

skaityti valdžiai su taksais už 
1946 metus.

Tinkamai Jums Patarnaus 
TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y. 
Jis atlieka raportus visokių 

vaįdžios taksų ir veda biznių
’ knygas.

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

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną. ... . ....... .

nių ir nuskriaustų organizaci
jas, o taip pat uždėtų naštą ir 
ant privatiškų pasilinksminimo 
priemones parduodančių įstai
gų •
Ketvirtas apdėtų $5 metiniais 

taksais kiekvieną keleivinį au
to ir iki $10 prekybinį. Tas 
daugiausia tektų panešti prie
miesčių gyventojams ir biznie
riams, kuriem be Auto sunku 
apsieiti.

Tie visi aptaksavimai, apro- 
kuojama, atneštų $111,000,000 
metinių pajamų.

Paskui atskiroms apskritims 
leistų dar uždėti kelerius spe
cialius taksus:

Iki 2 nuošimčių ant pardavi
mų (sales tax), ir po $10 me
tams ant pardavinėjimo maši
nų leistų visur.

Iki 5 nuošimčių taksus ant 
kambarių viešbučiuose; iki de
šimtadalio nuošimčio ant visų 
biznio, amatų ir profesinių pa
jamų leistų miestuose su 1,000 
iki miliono gyventojų.

Senato mažumos vadas Elmer 
F. Quinn ir seimelio mažumos 
vadas Irwin Steingut tuojau 
protestavo prieš tuos taksus. 
Tie taksai, sakė Steingut, krau
nama ant “mažojo žmogelio,” 
ir duos miestų valdžioms teises 
“užnerti virvę ant jų kaklo.” 
Quinn pastebėjo, kad Dewey

Dienraščio Laisvės bazaras 
atsidaro. Prasidės jau šio penk
tadienio vakarą, kovo 7-tą, 5 v.

Į bazarą atvažiuokite tiesiai 
iš darbo. Nedirbančiosios šapp- 
se gaspadinės užtikrino, kad 
karšti valgiai bus gatavi 5 vąl.

Bazaras tęsis per tris dienas 
— kovo 7, 8 ir 9-tą, Grand Pa
radise Ballroom, 318 Grand St., 
Brooklyne. Įžanga penktadienį 
35c, šeštadienį ir sekmadienį 
40c.

Visomis dienomis pradžia 5 
vai.

Visais vakarais šokiai prie 
Pavidžio Radio Orkestros. Pen
ktadienį ir šeštadienį šokių pra
džia 7 vai., sekmadienį 6 vai.

Penktadienį ir sekmadienį 
bazare dainuos Aido Choras, 
vadovaujamas Jurgio Kazake
vičiaus.

kaitės spilkutėm susisegti, viso
kių spalvų. Rankų darbas.'Da
rytojos: Jennie Apšegienė, 
Emilia Krapavickienė, Anna 
Apšegienė.

Julia Družienė, Norwood, 
Mass., gražų, didelį ridikiulį 
(hand-bag), rankų darbas.

Stefanija Bitterman, B’klyn, 
N., Y., dėžę karolių, įvairių, su 
virš 30 porų.

E. Simonavičienė, Richmond 
Hill, N. Y., 4 gražius ridikulius 
(hand-bags).

O. Depsienė, B’klyn, N. Y., 
visokių gražių dalykėlių, 
riuos pamatysime bazare.

Chas. Vigūnas, savininkas 
užeigos, 284 Scholes St., B’klyn, 
N. Y., dvi bonkas geros degti
nės.

Vasario 26 d. įvyko kriaučių 
<54-to skyriaus susirinkimas. 
Buvo skaitlingas, nes dirbtuvių 
pirmininkai garsino dirbtuvėse 
naujus uždėtus mokesčius (a- 
sesmentus) po $10 nariui. 
Kriaučiai ii* kriaučiuvienėš žin- 
geidavo dažinoti, dėl ko ir kam 
tie 10 doleriu reikalingi 
užsimokėti.

Po visų unijos įstaigų 
tų, prieita prie minėtų

ii JŲ

Prailgins Independent 
Subway

Su ceremonijomis, dalyvau
jant majorui O’Dwyer, praeitą 
trečiadienį pradėta Indepen
dent subvės prailginimo darbai 
’Queens apskrityje. Naujasis 
ruožas bus tarp 169th St. iki 
184th St. Statyba užtruksianti 
tris metus.

Penki tūkstančiai Radio Ci
ty Music Hall lankytojų praei
to trečiadienio vakarą buvo iš- 
gązdinti, kada užscenyje dir
bantis inžinierius padarė klai
dą, norėdamas padaryti sceno
je miglą, paleido ką nors pana
šų į dūmus ir ugnį. Publika pa
laikė už gaisrą ir suskubo link 
durų. Už kelių minučių “gais
ras” buvo sustabdytas ir publi
ka nusiramino.

Buvusieji Aidiečiai
Susilaukė Dukrelės
■ Francis ir Mary (Browniu- 
tė) Sibol susilaukė dukrelės 
kovo • 1-mą, York Hospital, 
York, Pa. Dukryte 7 svarų, ir 
10 uncijų. Vardą jai davė Lin
da Beatrice. Motinos ir duk
relės sveikata gera. Jauni tė
vai linksmi ir kartu liūdni, kad 
Adomas. Zablackas, naujagi
mės “grandpa”, nesulaukė jos 
pamatyti. O jis taip laukė.

Linda — antrasis jų kūdi
kis. Michael ‘Peter, jų pirma
gimis, jau 3 metų.

Gyvendami Brooklyne, jau
nuoliai Sibol abu dainavo Ai
do Chore ir veikliai dalyvavo 
LDS jaunime. Taipgi yra dien
raščio Laisvės geri prieteliai, 
prie kiekvienos progos atvyks
ta į mūsų didžiąsias pramogas.

Linkime draugams Sibol lai
mingai išauklėti šeimynėlę.

D-e.

Bazarui Dovanos
PINIGAIS.

Brooklyno vajininkai 
pagelbininkai, $19.50.

Wm. Deksnys, Stamford, 
Conn., $10.

Antanas Navikauskas, New 
Canaan, Conn., $3.

Po $2: J. Kruvelis, Philadel
phia, Pa., W. ir G.. Danilevi
čiai, Brooklyn, N. Y., John Gai
lis, Brooklyn, N. Y., Ona Dep- 
šienė, B’klyn, N. Y.

Po $1: A. Stanis, Middleburg, 
Anna Rimkienė, B’klyn, 
J. Margaitis, 
Sue Kazokytė,Conn

Windsor, 
Jamaica,

DAIKTAIS.
Marijona Stulpinienė, Flint, 

Mich., labai gražių rapkdarbių 
kaip tai: 31 nosinaites, apmeg- 
stas; 1 rankų darbo babushka, 
7 labai gražiai artistiškai išsiu
vinėtus rankšluosčius; du šali
kus, 3 babushkas ir kitokių da
lykėlių.

Iš Auburn, Me., prisiuntė 7 
laibai gražiai padarytas padus-

Mildred Ibanez (Balčiūnaitė), 
B’klyn, N. Y., dirbtinių gėlių.

Antanas Balčiūnas, B’klyn, 
N. Y., arbatinį setą.

S. Barkus, B’klyn, N. Y., sti
klinę kavinę.

S. Griškus, B’klyn, N. Y.,.dvi 
dideles tarkas.

Mrs. Namaitis, B’klyn, N. Y., 
gražių dalykėlių.

Ona Zakarauskienė, Brook
lyn, N. Y., didelę dėžę stiklinių 
lėkščių ir tt. (įvairus setas).

Būkite Bazaro Atidaryme
Atidarykime bazarą, kaip 

sako amerikiečiai, “with, the 
bang.” Ypatingai norintieji 
pasirinkimo gražmenų nepra
leis šios progos. Kaip jau ma
tėme iš šio ir pirmesnių pra
nešimų, daug ko gražaus buvo 
gauta iš anksto. O paskutinė
mis dienomis dovanos iš kitų 
miestu ir vietiniu 
tikrai sakant, be

Taigi, tarp jau 
ir busimųjų, kada
si darys, gali rastis keli desėt- 
kai ar gal šimtai jums labiau
sia pageidaujamų daiktų.

Ir visomis dienomis bus kas 
naujo, šeštadienį dar daug 
kas atnešama iš pašto. O apy
linkių žmonės, iš Ilgosios Salos 
ir iš New Jersey bei artimo
sios dalies Connecticut, kurie 
patys atvyks į bazarą, visuo
met atvyksta ratuoti dovano
mis. Tad taip kas dieną baza
ras tuštėja ir kartu dasipiplo.

Iki pasimatymo Laisvės ba
zare, Grand Paradise Ball
room, kovo (March) 7-tą, o 
taip pat ir 8 ir 9-tą!

atnešamos, 
pertraukos, 
paskelbtųjų 
bazaras at-

rapor- 
naujų 

mokesčių apkalbėjimo. Mūs or
ganizacija yra pasiryžus pagel
bėti toms šalims ir tiems žmo
nėms, kurie yra nukentėję nuo 
karo ir fašizmo siautimų, žydų 
tauta daugiausia nukentėjo 
'praeitame pasauliniame kare. 
Po smarkių diskusijų, prieita 
prie išvados, kad ir Lietuva 
yra gana daug nukentėjus nuo 
karo ir. fašizmo, reikalinga pa- 
feelbos. Pavesta lokalo Pild. Ta
rybai išrinkti komitetą ir krei
ptis į Joint Boardą gauti kriau
čių sumokamos sumos dalį ir 
dėl Lietuvos.

■' Tiek galima pasakyti — Lie
tuva matys tą pašalpą, kaip 
be veidrodžio matome savo au
sis. čia yra taikoma gauti dalį 
tų pinigų bėgliams, atbėgu
siems į Ameriką, didžiumoje, 
nacių policistams ir kitiems ka
ro kriminalistams, 
prisidėję 
žmonių.
• Patsai 
vo gana 
republikonai, •laimėję rinkimus,j 
būdami kongrese didžiumoje, 
dirba visokius bilius prieš uni
jas ir prieš visus darbo žmones. 
Mūs organizacija yra pasiren
gus prieš tuos bilius kovoti, tad 
mūsų — narių — pareiga ko
operuoti su savo organizacija. 
Taipgi delegatas raportavo iš 
dirbtuvių stovio. Sakė, kad tū
lose dirbtuvėse yra pačių bosų 
apsileidimas, neprižiūrėjimas 
darbo ir tvarkos dirbtuvėje. 
Jeigu pats bosas nesugebi ir 
nepajėgia sutvarkyti darbo, tai 
turi nukentėti darbininkai ir 
jam pačiam būna nuostolių.' * * * '

Vasario 14 d. įvyko kriaučių

neprigulmingo kliubo' susirinki
mas. Valdyboje palikti tie pa
tys nariai. Knygų peržiūrėtojai 
raportavo radę knygas geroje 
tvarkoje. Taipgi buvo prieita 
prie svarbiausio klausimo: 
Kaip visiems yra^žinoma, Broo
klyn© kriaučjai yra pasirengę 
nusipirkti kokią farmą ar va
sarnamį savo atostogoms pra
leisti. ,

Komisija raportavo, kad kol 
kas dar neturi aprinkę tinka
mos vietos. Pasirodė, tūli “at
šalę padus.” Važinėja, žiūrinė
ja ir nieko nesuranda, bet pa
tuština keletą bonku, sunaiki- 
na keletą svarų paršienos, o 
jūs, kriaučiai, užmokėkite jų 
kaštus. Kriaučiai sako — pusę 
fanuos komitetas prauliavos ir 
mes neturėsime, kur vakacijų 
praleisti. To nepaisant, vistiek 
paliko tuos pačius komiteto* na
rius, tiktai patarė, kad komi-

tetas turi liautis uliavoję, bet 
surasti tinkamą vietą.

Reikia pasakyti, abu susirin
kimai buvo gana svarbūs ir- 
kriaučiai gavo progos užgirsti 
savo komitetų gerus praneši
mus ir blogus. Pavyzdžiui, de
legatas pranešė dabartinius re- 
publikonų užsimojimus sunai
kinti mūs organizaciją, žiaures
nio užsimojimo nereikia. Bet, 
Jonai, žinai pats, kad mūs loka- 
lo pildomos tarybos trečdalis 
balsavo už republikonus. Ko
dėl? Republikonai prižadėjo 
jiems atiduoti Lietuvą. Bet, vie
toj atiduoti Lietuvą, republiko
nai paims juos pačius už spran
do ir gana smarkiai pakratys, 
kad mūs balsuotojai nereika
lautų geresnio uždarbio pa
brangus pragyvenimo reikme
nims. Kad taip bus, mes tą kal
bėjome ir rašėme pirm rinki
mų, bet mūs lokalo pild. taryba 
Savotiškai darė ir dirbtuvėse 
varė agitacijas už republiko
nus. J. Stakvilevičius^

kurie yra
išžudyme žydų - tautos

delegato raportas bu- 
teisingas. Primine, kad

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Nesiteiraukite kas ką sako, bet užeikite patys ir 
persitikrinkite ZEIDAT’Ų restaurante gamintų val
gių gerumu ir skanumu, taipgi maloniu patarnavimu.

Ma- 
pri- 

Coal 
niekas

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

iš tos kasyklos pel- 
siunčiamų jai čekių

prieš desėtką metų

New Yorko valstijine skale 
pastatytuose veteranams namų 
projektuose iki kovo menesio 
viso apgyvendinta 10,000 šei
mų. V

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel .EVcrgreen 7-6808 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Frank J. Sampson praeitą 
trečiadienį tapo vienbalsiai iš
rinktas Tammany Hall vadu 

: vietoje buvusio Edward V. 
Loughlin, kuris rezignavo, pa
jutęs, kad majoro O’Dwyer ša
lininkai susidarė didžiumą 
prieš jį.

■ Menama, ^ad ant greitųjų bus 
prašalinti ir buvę Loughlino 
padėjėjai — Bert Stand, Tam- 
manė? sekretorių? ir Clarence 

I rĮ.
Penktadienis, Kovo 7, 1947 komiteto pirpiininkas.

B-taR puslapi*

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Ji Nepaisanti 25 
Tūkstančiu Doleriu

Kokiais sumetimais Miss 
ry B. Powers neieškojo jai 
klausančių Glen Alden 
Kompanijos dividendų,
tikrai nežino. Spėlioja, kad gal 
ji nepaisanti, turinti stambes
nio grašio.

Kaip ten buvę, loti p nebuvę 
su jos pažiūromis į pinigą, ta
čiau sužinota, kad ji per daug 
metų ne tik neieškojo jai pri
klausančių 
nų, bet ir 
neiškeitusi.

Kadangi
Pennsylvanijoj išleistas įstaty
mas nusako per 6 metus neat-, 
siimtus dividendus perimti į 
valstijos iždą, tad atliekant kei
kiamus formalumus net iš 
Scrantono atvyko į New Yorką. 
Miss Powers ieškoti. Bet, sako^ 
ma, jinai sau gyvena viena 
penkių, kambarių bute viešbuty
je Seymour per daug metų, tar
si už kokių barikadų — nieko 
neįsileidžia ir niekur neina. Sa
koma, tik rendos paimti viešbu
čio vedėjas gali įeiti 4 kart per 
metus ir tai pagal specialę su
tartį. Tad ir dabar, atėjus paš
lama įteikti dokumentus dėl tos 
bylos, viešbučio vedėjas tik pa
kratęs galva ir atsisakęs ją pa
šaukti. Atsisakęs net kortelę 
paduoti, sakydamas — neverta 
nei bandyti, ji nepriims.

Niekas nežino, kas ją prive
dė prie tokios vienuolystės. 
Viešbučio tarnai spėlioja, kad 
ten gyvenanti apie 15, o gal ir 
iki 25 metų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Atletų Kliubo svarbus 
susirinkimas įvyks kovo 7 d., 8 v. v. 
Kliubo patalpose, 168 Marcy Ave. 
Nariai dalyvaukite, nes laikas mo
kėti duokles j I., A. Kl. ir YMCA,‘ 
kurie' tose organizacijose yra na
riais. — Valdyba. (53-54)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avehue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9182 GOLD STREET, 
OZONE PARK; N. Y.

.....T4L Miegan 2-3123.
t

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

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-S550-1-2

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

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. South 8.5569.........

Steven Augustine & Frank Sanko 
„ SAVININKEI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENĄ IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVcrgrecn 4-3612
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Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
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I ROBERT LIPTON, Jeweler
I 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

O Tel. ST. 2-2173 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.
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