
I
Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo-March 11, lp47No. 57

tikavo amerikonų generolo mas ^uvo Pem liepęs.EXTRA!

Kovacs kaltinamas kaip 
fašistinio sumoksiu vadas 
prieš Vengrijos respubliką.

Necenzūruojami Radijo ir 
Spaudos Pranešimai apie 

Maskvos Konferenciją

Anglai Teis 20 Amerikonu 
. Jūreiviu, Kurie Plukdė

Žydus i Palestiną

Kurijozai Philadelphijoj.
Verčia Rusų Kalbon.
Kur Lietuva?
Bajoras Gali Gauti Plakt.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Haifa. — Anglai suėmė 
20 amerikonų jūreivių nedi
delio laivo Abril, kuriuom

“Yra buvę daug keblumų 
derybose dėl taikos sutar
čių praeityje; be abejo, bus

ti taiką, kuri pasto- 
ą užpuolimams atei- 
leistų visam pašau- M

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

|n <hc Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3R78

Neužilgo Lietuvoje bus su
kurta filmą iš Marijos Melni
ką itės gyvenimo — lietuviu 
tautos didvyrės.

Paskui bus gaminama kita 
filmą pagal Dauguviečio vei
kalą “Naujoji Vaga,” kurią 
pas mus tūli vadina “Perga- i 
le.”

Verčiamas į rusų kalbą Ba- ! 
ranausko “Anykščiu Šilelis,” 
taipgi Putino “Altorių Šešėly
je.”

Kas geriausio rusų literatū
roje — 1

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

kraštuose!”
ilt taipgi reiškė 

kad

Marshall Numato Keblumus., bet 
Lemia, kad Jie Bus Išspręsti 
Per Taikias Derybas Maskvoje 
Konferencija Gamins Taikos Sutartis su Vokietija ir 

Austrija; Būsiąs Paliestas ir Graikijos Klausimas

I tyti.” 
užsieninis mi- i Neseniai buvo Stalinui

Maskva.— Premjerui Sta
linui nepatinka per dideli jo 
garbinimai sovietinėj spau- 

Boh- S doje. Protestuodamas prieš 
Mat- ■ tokius garbinimus, jis para-

aušys skauda” ir “iš

Sulyg mūsų korespondentų 
a p r ašy m a i s, Ph i 1 a d ei ph i j o j e 
įvyko daug maž tokių kurijo- 
zų:

Prieš kelerius metus ten bu
vo atvykęs Antanas Smetona? 
Mitinge, sušauktame jam 
“pagerbti,” pirmininkas sakė.' 
publikai:

—Pagerbkime atsistojimu ]
“Lietuvos prezidentą” poną A. | 
Smetoną, “tautos išgelbėtoją,” 
kuris 1926 m. nuvertė Kazį 
Grinių už tai, kam šis mojosi 
parduoti Maskvai Lietuvą...

Nenoriai, piktai susiraukę, 
žmonės vis tik sustojo ir Sme
toną “pagerbė,” kaip buvo rei
kalauta. Argi jis neišgelbėjo 
nuo “bolševiko Griniaus” Lie
tuvą ? !. . .

1947 m., toj pačioj Phila
delphijoj įvyksta mitingas Ka
ziui Griniui “pagerbti.” Pirmi
ninkas taria:

—Pagerkime atsistojimu dr. 
Kazį Grinių, buvusį Lietuvos 
prezidentą, kurį, kuris. . . 
(Pirmininkas nedrįso dabaig- 
ti: “kuris 1926 m. mojosi par
duoti Maskvai Lietuvą, tačiau 
Smetona jį už tai nuvertė.”

Tie patys žmonės nerangiai 
stojasi ir gerbia Grinių, — ly
giai taip, kaip kadaise Smeto
ną !. . .

Pasirodo: žmonėse kantry
bės ir mandagumo yra dau
giau, negu tūli įsivaizduoja!

Vengrija Išspaudino 
Amerikos Protestą 

Prieš Sovietus
Viena. — Vengrijos laik

raščiai išspausdino Jungtim 
Valstijų protesto notą dėl 
to, kad areštuotas vengrų 
seimo narys Kovacs, vadi
namų “smulkiųjų” savinin
kų partijos vadas, girdi, pa
gal Sovietų spaudimą. Ta 
Amerikos nota sykiu įtarė, 
kad Maskva, esą, bando už
karti Vengrijai komunistų 
mažumos diktatūra.

(Komercinėje amerikonų 
spaudoje buvo sukelta truk- 
šmas, kad Vengrija neiš
spausdino tos protesto no
tos tuojau, kai tik Amerika

PANEIGTAS NEGRAS 
REPORTERIS KREI

PIASI 1 SENATA
Washington. — Louis R. 

Lautier, negras Atlanta 
Daily World dienraščio re
porteris kreipėsi į senato 

i1 taisyklių komitetą su skun- 
i du prieš, korespondentei ko- 
1 mitetą. Nes korespondentų 
komitetais 4 balsais prieš 1 
nutarė nepriimt to negro 
reporterio į korespondentų 

rojo — verčiama lietuvių kai- galeriją senate. Lautier nu- 
bon; kas geriausio lietuvių Ii-1 rodo, kad senato taisyklė 
teratūroje — rusų kalbon.

Kitaip ir negali būti!

kad senato taisyklė 
■ num. 34 sako, jog pats sena- 
i tinis taisyklių komitetas 
sprendžia, kas turi būti pri
imamas Į spaudos galeriją 
senate.

Pr. Bajoras Tėvynėje rašo, 
būk SLA turi 16,000 narių; 
gi tos pačios Tėvynės trečia
jame puslapyje Kriaučialis ra
šo. būk SLA turis 15,000.

Kurio dabar klausyti?

in SI ‘a lnf.ii1.n^kSi71wti tikn7 i TRUMANAS ŠAUKS 
kaip padaro LDS? ™GAL

žurnalas “Life” išspausdino | Washington, kovo 10. — 
busimosios Europos ‘*žemėla-1 prez. Trumanas ši trečia 
pį,” kuriame Pabaltijo kraštai 
sifeymėti, kaipo “countries no 
longer in existence.”

Dėl to Juozas Tysliava klau
sia : “kuo remdamasis žurna
las teigia, kad tos trys Balti
jos valstybės jau neegzistuo
ja?”

Atsakyti ne sunku: komer
cinė Amerikos spauda nepri
klausomomis valstybėmis 
skaito tik tas šalis, kuriose 
viešpatauja kapitalizmas.

P-no Tysliavos Vienybė da
ro tą patį: ji tebeskelbia, būk 
Lietuva nustojusi suverenumo 
po to. kai ji patapo tarybine 
respublika.

Tai, žinoma, ne tiesa. Lie
tuva vra suvereninė, nepri
klausoma'tarybinė respublika, 
nors reakcinės spaudos žemė
lapiuose ji visaip mozojama.

dienį atsišauks į kongresą, 
kad paskirtą šimtus milionų 
dolerių paramos monarchis- 
tų valdžiai Graikijoj. Neofi
cialiai pranešama, kad pre
zidentas reikalaus ir Turki
jai paskolos. Nes, girdi, rei
kią tų kraštų valdžias stip
rinti prieš Sovietų įtaką.

THE LITHUANIAN DAILY
4? !

Gen. Marshallas Tikisi, kad Keturiy 
Didžiųjų Konf eren ei ja Bus Sėkminga

Palestiną. Jūreiviai atiduo
ti anglų teismui už žydų 
šmugeliavimą į tą kraštą. O 
žydai suvaryti į anglų lai
vus ir .nugabenti į belaisvių 
stovyklas Cyprus saloje.

Chinij Komunistai 
Sunaikino 60 Chiang 
Kai-sheko Divizijų

Yenan, Chinija. — Chinų 
komunistų vadas generolas 
Chou En-lai pranešė, jog 
komunistų kariuomenė pa
skutiniu laiku sunaikino 60 

Į divizijų Chiang Ka-sheko 
Į tautininkų armijos Mandžu- 

•• rijoje ir šiaurinėje Chinijo- 
je.

Chou En-lai tvirtino, kad 
jeigu Amerika nustotų rė
mus tautininkus, tuojau 
žlugtų jų Chiang Kai-she
ko valdžia. Jis teigė, kad 
gen. Marshallui tapus Ame
rikos valstyb. sekretorium, 
dar paaršėjo amerikinė po
litika Chinijoj.

Susikirtimuose tarp Žydu 
Teroristų ir Anglų Žuvo 

Dar 9 Asmenys Palestinoj
Jeruzalė. — Per žydų- 

anglų susikirtimus Palesti
noje praeitos savaitės gale 
dar 9 asmenys tapo užmuš
ti ir keliolika sužeista. Žy
dai teroristai Tel Aviv mie
ste susprogdino degtukų 
fabriką, padarydami $40,- 

i 000 nuostoliu. Žydai puolė 
anglų stotį Tel Avive ir nu
kovė vieną anglų kareivį. 
Angiai nušovė 3 žydus. Per 
žydų padaryta užpuolimą 
užmušta 3 civiliai žmonės 
Saronos stovykloje. Sako
ma, jog patys žydai teroris
tai nušovę savo tautietę 
Katją B. Šalomienę už tai, 
kad šnipavus anglų polici
jai.

GENERAL MOTORS AUTO. 
DARBININKAI REIKALAUJA 
40 V AL. DARBO SAVAITĖS

Senato Grupė Užgy 
rė Lilienthalį Kaip 

Atominį Vadą

Tėvynė suranda, būk “lie
tuvių raudonieji fašistai . . . 
skelbia visokius prasimany
mus” apie dr. Grinių. Girdi, 
tai jie sugalvoję, “būk Dr. 
Grinius gavęs pensiją iš na
cių, kas yra niekas kitas, kaip 
tik tų raudonųjų fašistų iš- 
misiąs.”

T® faktą, kad Grinius gavo 
pensiją iš Hitlerio, paskelbė 
menševikų Naujienos 1947 m. 
sausio mėnesio 20 d. laidoje.

Jeigu p. Bajoras Naujienas

Detroit, Mich.— CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos General Motors sky
riaus konferencija pareika
lavo užtikrinti 40 valandų 
darbo savaitę ir pakelt va
landinę algą 23 centais, ir 
puse. Konferencijoj dalyva
vo 200 delegatų, atstovauda
mi 300,000 narių. Jie taipgi

vadina del to “raudonaisiais 
fašistais,” tai jis privalo atsi
minti, jog Grigaitis jam už 
tai nedovanos! Grigaitis, — 
mažas žmogelis, bet jo atmin
tis — kaip sloniaus. •

Jis 
kurie

tuos,ypačiai atmena 
jį užširdina!

nutarė reikalauti ilgesnių 
bei geriau apmokamų ato
stogų (vakacijų), socialės 
apdraudos fondo ir t.t.

Iš delegatų pranešimų pa
sirodė, kad daugelis Gene
ral Motors darbininkų nuo 
karo pabaigos tegauna dirb
ti tik po 30 valandų per sa
vaitę.

Pats Automobilių Darbi
ninkų Unijos pirmininkas 
Walteris Reuther liudijo 
darbinei senato komisijai 
Washingtone, kad tikrasis 
jų uždarbis dabar nupuolęs 
6c per vai. žemiau 1940 m., 
atsižvelgiant į žymų gyve
nimo reikmenų pabrangimą.

Maskva.— Pirmadienį čia 
atsidarė konferencija tarp 
Jungtinių Valstijų, Sovietų, 
Anglijos ir Francijos užsie
nin. ministrų. Jie susirinko 
gaminti taikos sutartis su 
Vokietija ir Aus
trija. Bet suprantama, 
jog “šalutiniuose” ministrų 
pokalbiuose bus. paliesta ir 
Graikijos ir Vengrijos klau

simai, kaip rašo ameriki- 
' niai korespondentai.

Amerikos valstybės sek
retorius generolas Marsha
llas (užsinio reikalų minis
tras), sekmadienį atskridęs 
iš Berlyno, pareiškė pasiti
kėjimą, kad Keturių Di
džiųjų derybos sėkmingai 
išspręs keblumus, su kuriais 
teks susidurti šioje konfe
rencijoje.

Marshallo Pareiškimas
Kalbėdamas pgr radiją, 

Marshallas sakė:
“Aš labai džiaugiuosi at

vykęs į Maskvą dar pirmą 
kartą ir tokioje gražioje 
dienoje. Aš labai-labai esu 
pasitenkinęs priimtuvėmis, 
kurios čia buvo suruoštos 
man pagerbti.

“Tai dar pirmą kartą aš 
tikrai matau Rtisiją ir Ru
sijos žmones, apart trumpo 
atsilankymo tolimojoj Jal
toj (Kryme).-Misija, su ku
ria aš atvykau, turi milži
niškos svarbos visai žmoni-

keblumų i ir šičia. Anie keb
lumai sėkmingai išspręsti, 
ir aš pasitikiu, kad mes čia 
per taikias derybas pasiek
sime susitarimų, kurie di- 

arnaus taikai, kuri 
įsiems kuo giliau- >>

Maskva. — Sovietų vy
riausybė davė leidimą atvy
kusioms užsieniniams radijo 
korespondentams s k 1 eisti 
per Maskvos radiją prane
šimus iš keturių didžiųjų 
talkininku užsieniniu minis
trų konferencijos. Nebus 
cenzūruojami nei laikraščių 
nei radijo korespondentų 
pranešimai.džiai pat 

mums v: 
šiai rūpi.

Marshąllo lėktuvas nusi
leido į |centrinę Maskvos, 
lėktuvaikštę sekmadienį 3:- 
30 vai. i popiet. Sykiu su 
Marshal|u atskrido svarbie
ji jo patarėjai — John Fo
ster Dulles, ambasadorius 
Robertas D. Murphy, Ben. 
V. Cohen, Charles E. 
len ir H. Freeman __  , „ , , ,
thews. Marshallą pasitiko ir šė ir laišką žurnalui Bolše- 
pasveikino Andrius Višins- vikui. Savo laiške Stalinas 
kis, Sovietų užsienio reikalų sako, jog nuo tokių pagyrų 
ministro pavaduotojas, ir jam

Stalinas Protestuoja 
Prieš Per Didelį 

Jo Garbinimą

Washington.— Senato ko
mitetas 8 balsais prieš 1 už- 
gyrė Davidą Lilienthalį, ku
ri Trumanas skyrė kaip A- 
merikos Atominės Jėgos 
Komisijos pirmininką. Prieš 
Lilienthalį balsavo tik vie
nas senatorius Bricker, O- 
hio republikonas.

Lilienthal buvo per pus
antro mėnesio kvočiamas. 
Lilienthalio priešams vado
vavo dešinysis demokratas 
sen. McKellar. Jis pasako
jo, kad Lilienthal globojęs 
komunistus, būdamas direk
torium Tennessee Valley 
Authority, didžio tvenkinio 
ir vanden-elektriniu darbu 
valdiško projekto. Bet Mc- 
Kellario ir jo “svietkų” pa
sakos pasirodė išmislais bei 
šmeižtais.

MAINIERIAI PADĖS 
SUMOKĖT UŽDĖTAS 
UNIJAI PABAUDAS

kiti Sovfetir vyriausybės at-! tikrųjų nesmagu juos skai- 
stovai.

Franęijos _______  _ _______ __ _ ______
Georges Bidault duota peržiūrėt rankraštis 

knygos apie Lenino gyveni
mą. Sthlinas išbraukė visus 
jo garbinimus Ir paliko tik 
sakini, kad Stalinas “buvo C 7

ir.yra ištikimas Lenino mo
kinys.”

Maskvos Spauda Kritikuoja 
Amerikoną Generolo Clarko 

Politiką Austrijoje
Maskva. — Sovietu žur

nalas Naujasis Laikas kri

nistras 
traukinsiu atvažiavo trejetu 
valandų pirm Marshallo. Ta 
geležinkelio stotis mirgėjo 
vėliavomis su obalsiu: “Te
gyvuoją taika ir saugumas 
visuose

Bida 
“pilną pasitikėjimą, 
Maskvos konferencija bus' 
sėkminga.” Diena pirmiau 
atvažiavęs Bevinas, Angli
jos užsienio reikalų minis
tras, sakė; “Mes stengsimės 
padaių 
tu kel 
tyje ir 
liui saugiai gyventi.

Beviną ir Bidaultą taipgi 
Višinskis pasitiko.

Morgantown, W. V. —Du 
I Mainierių Unijos skyriai 
šioje apskrityje nubalsavo 
užsidėti specialius mokes
čius, kad padėtų unijai ir 
jos pirmininkui Johnui Le- 
wisui išmokėti baudas. 
Jungtim Valstijų Aukščiau
sias teismas patvirtino ap
skrities teismo bausmę Le- 
wisui — $10,000 ir paskyrė 
$700,000 baudos unijai dėl 
to, kad Lewis ir unija per- 

j nai neatšaukė minkštųjų 
angliakasyklų main ierių 
streiko, kaip apskrities teis-

Geo. Marshall Siūlą Tuoj Daryt 
Karinę Keturių Didžiųjų Sutartį 
Prieš Vokišką Pavojų Ateityje

Berlin. — Amerikos vals- iš vokiečiij puses, 
tybės sekretorius Geo. Mar-. 
shallas, kelionėje į Maskvą 
staptelėjęs Berlyne, sakė, 
reikėtų sumegsti keturių di
džiųjų talkininkų tarpsavi- 
nės pagalbos sutarti 40-čiai 
metų pirma, negu šie talki
ninkai Maskvos konferenci
joje jjradės gaminti taikos 
sutartį su Vokietija.

Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Francijos ir Sovietų 
santarvė, girdi, užtikrintų 
Sovietus nuo naujo pavo
jaus iš vokiečių pusės atei
tyje; todėl, sako, geriau ga
lima būtų susitarti ir dėl 
taikos' sutarties su Vokieti
ja.

Nužiūrima “Klasta”
New Yorko Times kores

pondentas C. L. Sulzberger 
rašo, kad padėtis Graikijoj 
yra “svarbesnis ir greites
nis dalykas Amerikai ir 
Anglijai, negu taikos dary
mas su laikinai parblokštu 
priešu” (Vokietija).

Anot šio korespondento, 
kol Jungtinės Valstijos ir 
Anglija nesusitaikys su So
vietų Sąjunga dėlei Vengri
jos ir kitų kraštų, esamų 
sovietinėje įtakoje, tai “bus 
tiktai klastingos visos siū
lomos tarpsavio pagalbos 
sutartys prieš sumuštąją 
Vokietiją.”

Maskva. — Gen. Marshal- 
laS' pirmadienį pranešė ko
respondentams, kad jis ra
gins Keturis Didžiuosius 
greitai padaryt karinę 40 
metų sutartį laikyti Vokie
tiją nuginkluotą ir bendro
mis jėgomis atremti bet ko
kį naują užpuolimo pavojų

ANGLIJOS GINKLAI 
PRIEŠ INDO-CHINĄ

yra 
mi-

London. — Anglija 
davus Francijai jau 70 
lionų dolerių vertes ginklų 
karui prieš Indo-Chinos pa- 
trijotus.

M. W. Clarko politiką Aus
trijoj. Gen. Ciarkas yra a- 
merikinės delegacijos narys 
Keturių Didžiųjų konferen
cijoj Maskvoje. Tas žurna
las ypač už tai peikė ame
rikonus ir anglus, kad * jie 
reikalauja pervest Austrijos 
valdžiai vokiečių fabrikus ir 
kitus turtus Austrijoj. So
vietai sako, ta vokiečių nuo
savybė turi būti imama į 
karinius atlyginimus (dau
giausia Sovietams), pagal 
Potsdamo konferencijos nu
tarimą.

Streikui Laužyti ir 
Lėktuvas Vartojamas
New Bedford, — Mass.— 

Helikopteris lėktuvas virš 
pikietininkų eilių gabena 
medžiagas Į kiemą užstrei- 
kuoto Cornell-Dubilier elek
trinių įrankių fabriko.

Prieš fabriką streikuoja 
Darbo Federacijos Vežikų 
Brolija. Kompanija sako, 
kiti Federacijos unijistai 
dirbą viduj.

TŪKSTANČIAI VOKIEČIŲ 
ŠAUKIA SUVIENYTI 

VISA VOKIETIJA
Frankfurt prie Mainzo, nistai į bendrą Socialistinės 

Vokietija. — 5,000 vokiečių Vienybės Partiją, 
masiniame susirinkime čia į Panašūs masiniai susirin- 
reikalavo sudaryt vieną | kimai neužilgo įvyks Miu- 
bendrą valdžią visai Vokie-iniche ir Stuttgarte, ameri-
tijai. — Dabar Vokietija su
skaldyta j kelis ruožtus pa
skirose anglų-amerikonų, 
francūzų ir Sovietų žinybo
se. Suvienyti. Vokietiją poli
tiniai ir ūkiniai ragino kal
bėtojai Otto Grotewhohl ir 
Wilhelm Pieck, vadai Berly
no Socialistinės Vienybės 
Partijos (socialistų - komu-

Jiedu pranešė, jog netru
kus susijungs Hesses pro
vincijos socialistai ir komu-

konų užimtoje Vokietijos — 
dalyje. Jie taip pat reika-
laus vienos valdžios, kuri 
sujungtų visą Vokietiją.

Manila. ----- —_ ------
bombą, bet nepataike Roxa- 
sui, fašistuojančiam Filipi
nų prezidentui.

Waterbury
Brass Co. pripažino naujus 
CIO lokalo viršininkus.

ORAS

— Kas tai mete

American

Būsią nešalta.
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Apie Taksus ir Uždarbius
Republikonai moka gudravoti. Jie dabar garsiai šne

ka apie sumažinimą taksų net 20 nuoš. Šitiek taksai bū
sią nukirsta visiems piliečiams, neatsižvelgiant į jų so
cialinį stovį bei turtą. Vidutinis pilietis nepagalvoja, jog 
šitoks taksų sumažinimas nėra teisingas. Jis nežino, kad 
iš to sumažinimo daugiausia laimės viršutinis mūsų vi
suomenės luomas, didžiųjų įplaukų ir turtų savininkai.

Mūsų taksų našta yra milžiniška, daug didesnė ir 
sunkesnė, negu mes įsivaizduojame. Maždaug vienas ket
virtadalis viso mūsų uždarbio nueina į valdžios kišenių 
formoje įvairių taksų.

Taksus mes mokame dvejopus, tiesioginius ir netie
sioginius. Tiesioginį aplupimą mes visi matome, žinome 
ir jaučiame. Jaučiame kiekvieną savaitę, ar kiekvieną 
mėnesį, kuomet darbdavis bei įstaiga išima iš mūsų algos 
geroką dalį taksams apmokėti. Pavyzdžiui, jeigu uždirbi 
$50 savaitėje, tai kas savaitę iš tavo algos išima federa- 
liniams taksams ir “social security” $5.50. Tai tavo tiesio
giniai taksai.

Bet tai ne viskas. Yra daugiau taksų. Kiekvienas mū
sų mokame žemės ir namų savininkams taksus. Tų taksų 
nematome, nes juos savininkai yra įskaitę į rendas. Žmo.~ 
gus, uždirbąs $50 savaitėje, tokių taksų išmoka apie $3 
kas savaitė.

Paskui eina taip vadinami “sales taksai”. Tokių tak
sų kas savaitė toks žmogus išmoka apie 60 centų.

Daleiskime, kad tas žmogus ir jo žmona rūko ciga
retes ir kiekvienas į dieną surūko po vieną pakelį. Į sa
vaite jie išmoka taksų apie 98 centus.

Miestuose plačiai vartojamas yra telefonas. Ten ir
gi yra taksai. Ar tu turėtum telefoną savo namuose, ar 
naudotume! Viešąjį telefoną, vis tiek išmoki apie 25 cen
tus į savaitę.

Mūsų žmonės labai mėgsta judžius. Minėtasis pilie
tis su apie $50 įplaukų čia išmoka kas savaitė apie 40 cen
tų taksais.

Pagaliau transportacija, važinėjimas. Jeigu žmogus 
turi savo automobilį ir jį naudoja, į savaitę taksais jis 
išmoka apie $1.50. Jeigu į darbą ir iš darbo jis važiuoja 
gatvekariu, busu, arba traukiniu, vis tiek jis moka tak
sus. Dalis jo “fėro” nueina taksams. Nebūtų, tų taksų, 
mažiau reikėtų mokėti už važinėjimą.

Tai dar ne viskas. Pirkdamas cukrų, moki pusę cen
to taksų ant kiekvieno svaro. Elektros bilos virš 3 nuoš. 
eina taksams. Jeigu perki elektrinę lemputę, užmoki 20 
nuoš. taksų. Pirksi radiją-, šaldytuvą ar ką nors pana
šaus, užmokėsi 10 nuoš. taksų. Jeigu esi moteris, nemažai 
sunaudoji kosmetikų. Ten užmoki 20 nuoš. taksų, tai yra, 
iš kiekvieno dolerio 80 centų užmoki už kosmetikus, o 20 
centų valdžiai taksų,

Ir daugybę kitų daiktų pirkdamas moki taksus. Vis
ko nė suskaityti negalima. Taip sakant, kojos negali pa
kelti, daiktelio negali nusipirkti be mokėjimo taksų. Jei
gu tuos visus taksus sudėtum į daiktą, tai pamatytum, 
jog, kaip jau sakyta, apie ketvirtdalį savo uždarbio iš
moki taksais.

Dabar žodis kitas apie tą 20 nuoš. taksų numušimą. 
Penkių dešimtų dolerių savaitinės algos pilietis laimės 
vieną čielą dolerį į savaitę, tai yra, jeigu iš jo algos da
bar yra išskaitoma $5.50, bus išskaityta tiktai $4.50. Dar 
kitaip galima apskaičiuoti. Šis darbininkas parsineš namo 
2 nuoš. daugiau algos.

Bet paimkime stambios kompanijos pirmininką, ku
ris į metus gauna apie 100 tūkstančių dolerių algos. Jam 
šis taksų numušimas į savaitę duos $243, tai yra, jo me
tinės įplaukos pakils 34 nuoš. O didžiulės plieno kompani
jos prezidentas, kuris gauna į metus algos $275,000, lai
mės kas savaitė po $819, jo metinės įplaukos padidės 69 
nuoš. Taigi, juo turtingesnis žmogus, tuo daugiau laimės 
iš šito taksų sumažinimo. Kuris daugiau turi, tas daugiau 
gaus. k

Tuo būdu mes ir sakome, kad tasai žadamas 20 nuoš. 
taksų numušimas visiems lygiai, neatsižvelgiant į uždar
bius, yra neteisingas, apgavingas. Nesunku suprasti, ko
dėl reakcijonieriai kongrėsmanai ir senatoriai šitą taksų 
sumažinimo planą remia. Pažangūs žmonės, kurie su
pranta taksų sistemą, reikalauja, kad taksų sumažinimas 
būtų taikomas tiktai mažųjų įplaukų žmonėms. Stambių, 
didelių įplaukų žmonės ištesi ir gali pasimokėti aukštus 
taksus.

Taksų klausimas turi dar vieną labai svarbią pras
mę. Mes, pavyzdžiui, esame daug girdėję apie pirkimo 
jėgą ir ekonominę šalies gerovę. Kapitalistinėje ekono
mijoje taip yra, jog kai nebėra kam daiktus išpirkti, rin
ka užsikemša ir gimsta ekonominis krizis.

Bet kasgi mūsų šalyje sudaro pirkėjų bei vartotojų 
mases? Jas sudaro vidurinio ir žemutinioJuomų žmonės.

Nežiūrint, kad Brazilijos 
lietuvių kolonija yra viena 
iš jauniausių ir gal bied- 
niausių mūsų išeivių tarpe? 
vis tik kiek galėdama neuž
miršta ir senosios savo tė
vynės, sušelpdama ją reika
lui esant.

Dar Smetonos laikais Bra
zilijos lietuvių labiau susi
pratę sluogsniai šelpė Lie
tuvos tautininkų teroro au
kas — politkalinius, štai, 
vėl, pirmomis karo dienomis 
Brazilijos lietuviai subruz
da surasti būdą tėvynei pa
dėti. Kadangi savystovis 
veikimas nebuvo galimas, 
tai prisiglaustai prie rusų 
sub-korhiteto nuo karo nu- 
kentėjusiems šelpti, suda
rant ten lietuvių depąrt- 
mentą. Čia, sykiu su broliš
komis rusų, jugoslavų, ce
chų, žydų ir kitomis kolo
nijomis, dirbo sužalotos tė
vynės labui. Per šį depart- 
mentą, mūsų tėvynė gavo 
nuo braziliečių lietuvių ke
letos šimtą tūkstančių kru- 
zeirų vertės siuntinių. Vė
liau, Pirmojo Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongreso nu
tarimu, pradedama kampa
nija dėl sukėlimo šimto tūk
stančių kruzeirų (Brazilijos 
kruzeiras — cruzeiro, turi 
maždaug 5 amerikoniškų 
centų vertę) Lietuvos parė
mimui.

Nežiūrint visų sunkumų, 
(be spaudos, be savos lietu
viškos organizacijos) dar
bas tęsiamas pirmyn: suor
ganizuojama šiam reikalui 
vesti komisija, pastatomas 
vakaras, daromi popiečiai. 
Pirmas, pačiame Sao Paulo 
mieste įvykęs, popietis davė 
nelauktų rezultatų (65,000 
kruzeirų).

Pakyla ūpas kampanijos 
priešaky stovinčių draugų; 
nauji popiečiai sutraukia 
šimtus mūsų tautiečių, au
ga tūkstančiai kruzeirų 
Lietuvos gerovei.
• Šios kampanijos labui 
1946 m. gruodžio mėn. 14 d. 
Sao Paulo priemiesčio —Vi
la Anastazijos — lietuviai 
surengė “arbatėlę”, apie ku
rią mes čia ir paduosime ke
letą žinių.

Vila Anastazija — Anas- 
tasio, tai yra vienas iš dau
gelio Sao Paulo priemiesčių, 
kuriame priskaitoma apie 
150 lietuvių šeimynų. Dau
guma turi savus namelius, 
keletas verslininkų — išim
tinai, valgomų prekių par
duotuvės; vienas, kitas la
biau prasigyvenęs didesnių 
namų savininkas ir t.t.

Didesnė dauguma mūsų 
tautiečių — fabrikų darbi
ninkai, kurių čia apie Vila 
Anastazija apščiai *yra. Vi
la-anastaziečiai, nors ir to
lokai atskiru nuo miesto, 
vis tik turi tamprius ryšius 
su esamomis pažangiųjų lie
tuvių grupėmis - organiza
cijomis (jei jos taip galima 
pavadinti).

Štai, ir dabar, vos tik 
pradėjus Paramos Kampa
niją, vila-anastaziečiai jau 
ir sukruto.

Padarytas trumpas iš ke
leto draugų susirinkimėlis, 
kuriame nutarta Lietuvai 
Paramos Kampanijos pro
ga paruošti čia, Vila Anas
tazijoj popietį — arbatėlę. 
Tuom reikalu įgaliojama1 
popiečiui vietą surasti. Da
romi žygiai, pagaliau numa
toma kreiptis per minėtą 
draugą į Lietuvių Sąjungą 
Brazilijoje, kad ji, kaipo lie
tuviška organizacija (Lie
tuvių S-ga Brazilijoje turi 
savo vardu keletą pastatų— 
mokyklų su salėmis bent 
keliuose Sao Paulo miesto 
rajonuose), padętų vila-ana- 
staziečiams tą tikslą atsiek
ti, užleisdama ar išnuomuo- 
dama čia esančias patalpas-

Po keletos kreipimosi į 
minėtos S-gos valdybą, sa
lė gaunama, ir pradedama 
paruošiamieji darbai.

Sušaukiamas platesnis 
vietos ir apylinkių lietuvių 
susirinkimas, aptariami da
lykai ir išrenkama galutina 
“arbatėlės” paruošimui ko
misija. Čia turime pridurti, 
kad minėtos arbatėlės pa
ruošimas, daugiausiai krito 
ant vietos lietuvių moterų 
pečių, kurios, nežiūrint įvai
rių trūkumų, sugebėjo po
pietį gerai priruošti.

Kadangi dabar Brazilijoj 
duonos gaunama tik tris sy
kius per savaitę ir tik su 
kortelėmis (po 100 gramų 
nuo asmens tris sykius į 
savaitę), tai šis svarbus 
klausimas turėjo būti mūsų
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moterėlių savotišku būdu 
išspręstas. Jau prieš keletą 
dienų, gabiausios mamytės 
(ypačDobilienė), suradusios 
miltų juod. biržoj, pradė
jo duonutę kepti. Ir viskas 
taip gerai pavyko, kad, atė
jus “arbatėlės” dienai, turė
jome balto ir skanaus pyra
go.

Salė taipgi buvo gražiai 
išpuošta. Keturios eilės sta
lų gėlėmis padabintų ir ska
nėsiais apdėtų laukė atvyk
stančių svečių.

Paskirtą valandą drg. J. 
Liaugaudui atidarius popie
tį, buvo jaučiama puiki nuo
taika svečių tarpe. Vieni 
dalinosi vargais ar laimėmis 
su savo kaimynais, kiti 
gūrkščiojo saldžią arbatė-

Po tai dienai pritaikytų 
kalbų, kurias pasakė drau
gė A. Valbasienė ir A. Mar
ma, prasidėjo rinkliava tė
vynės gerovei. Bematant 
duosnūs vila-anastaziečiai 
ir apylinkės'lietuviai sudėjo 
virš 13,000 kruzeirų.

Turime pastebėti, kad iš 
labiau pasiturinčių vietos 
lietuvių, vienintelis P. Žar- 
kauskas (baro savininkas) 
teatsilankė, paaukodamas 
tėvynės naudai apie 1,000 
kruzeirų. Panašiai pasirodė 
Rosalia ir Jonas Duonelai
čiai su 1,000 ir A. ir L. L. 
Valbasiai su 1,100 kruzeirų.

Kaip ten nebūtų, kas ir 
kiek beprisidėtų prie tėvy
nės gerovei rengiamų kam
panijų, turime visiems savo 
žemę mylintiems lietuviams 
ištart didelį lietuvišką ačiū! 
Tėvynė iš savo pusės bus 
dėkinga ją parėmusiems 
vaikams ir reikale esant 
šimteriopai jiem atsimokės.

Po arbatėlės, apie 9-tą 
vai., svečiai pradėjo skirs
tytis, pasiryžę reikalui es
ant susirinkti ir prisidėti 
kiek galint, prie tėvynei 
remti ruošiamų kampanijų.

Šiurpulingi Atsimi 
nimai

Masiniai Tarybinių Žmonių Kapai
/

Apie aštuonis kilometrus 
nuo .Vilniaus, netoli Pane
rių geležinkelio stotelės, 
hitleriniai budeliai įrengė 
mirties stovyklą. Čia kas
dien buvo žudomi šimtai 
žmonių. Dieną naktį mišku 
aidėjo šūviai. Plentu iš Vil
niaus buvo vedamos nuvar
gusių, išblyškusių žmonių 
virtinės. Atgal grįžtant jų 
jau niekas nebematė.

Aš gyvenau netoli Pane
rių stoties. Ne kartą teko 
matyti, kaip hitlerininkai 
pakelėje pribaigdavo savo 
aukas, negalinčias paeiti. 
Panerių gyventojai tokio
mis dienos slėpdavosi. Siau
bo apimti žmonės uždaryda
vo langines, užrakindavo 
duris, kad tik negirdėtų vy
rų ir moterų vaitojimo, gai
laus vaikų klyksmo.

1943 metų pabaigoje, jau
sdami savo greitą galą, hit
lerininkai pradėjo naikinti 
nusikaltimų pėdsakus. Tą 
darbą turėjo dirbta patys

Kiek tų žmonių yra? Kokį jie sudaro visų gyventojų 
nuošimtį?

Į šiuos klausimus trumpai ir drūtai atsako Jungti
nių Valstijų Agrikultūros Departmento “Federal Re
serve Bulletin” už 1946 metų liepos mėnesį. Ten mes 
randame šaltus faktus. Ten pasakyta, kad tiktai 3 nuoš. 
visų Amerik. šeimų turi virš $7,500 metinių įplaukų. Tai 
reiškia, kad 97 nuoš. žmonių turi mažiau 7,500 metinių 
įplaukų. Tuo būdu šitie 97 nuošimčiai ir sudaro tą di
džiąją vartotojų masę.

Dabar paimkime tą patį $50 įplaukų pilietį, darbi
ninką. Kai vieną ketvirtąją dalį savo algos jis turi ati
duoti valdžiai, tai reiškia, kad tiktai tris ketvirtadalius 
savo algos jis išleidžia nusipirkimui įvairių gyvenimui 
reikalingų daiktų. Daugiau jis turėtų, daugau visko ga
lėtų pirkti, geriau jis gyventų. Juo didesnė pirkimo jėga, 
tuo daugiau darbų, tuo sveikiau visam kraštui.

Dvi dienos atgal sugrįžo 
mano siuntinys iš Lietuvos, 
kuriame siunčiau apnešio
tas drapanas. Man biskį 
pikta pasidarė. Nežinojau, 
kodėl jis sugrįžo. Mat, aš 
rusiškai skaityti nemoku.

Bet šiandien gaunu laišką 
iš Lietuvos nuo motinos, ku
riame rašo, kad mano vieną 
siuntinį jinai nuo manęs ga
vo. Aš tada pradėjau atsar
giai analizuoti, su žmogum, 
kuris rusų kalbą supranta, 
ir suradau, kad šis mano 
siuntinys sugrįžo todėl, kad 
aš neįdėjau užtikrinančio 
certificate of disinfection.

Mat, mano pirmam siun-

Reno mieste gazais tapo 
nužudytas žmogžudys Paul 
Maynard Skaug. Prieš nu
žudymą jis pareiškė, kad 
jo akis išimtų ir persodintų 
kokiam nors neregiui. Jo 
pageidavimas tapo išpildy
tas — akys išimtos...

Bet ar įspėsite, kas jas 
gavo? Nagi Reno švento 
Tamošiaus katedros kuni
gas Edmund Boyle, 30 metų 
amžiaus, kuris dešine akia 
nematė.

Dabar gydytojas paskel
bė, kad jis svetima akia 
puikiai mato. Vadinasi, ku- 
nigužis viena akele žiūrės į 
dangų, o kita, kriminaline, 
į pragarą...

Per visą laiką popiežių 
buvo patvarkyta, kaį baž
nyčiose, kunigai, baigdami 
mišias, pasimelstų ir už ca
rus bei karalius. Lietuvoje 
ir Rusijoj visuomet melsda
vosi už carus. Dabar popie
žius įsakė visoj Italijoj ku
nigams melstis už Italijos 
respubliką ir -jos preziden
tą.

Remiantis popiežiaus šiuo 
įsakymu, Sovietijoj visi ku
nigai turėtų melstis už so
vietines respublikas ir jų 
prezidentus.

pasmerktie j i. V ėliau 'hitleri
ninkai jėga nuvarydavo a- 
pylinkių vyrus iškasinėti ir 
deginti lavonus. Vokiečiai 
bijojo palikti gyvus savo 
piktadarybių liudininkus, ir 
jiems darbą atlikus, sušau
dydavo ir juos. Tuomet aš 
pabėgaus iš namų. Grįžau 
tik Tarybinei Armijai išva
davus mūsų apylinkes. Ma
no kaimynas Vaclovas Pra- 
cevičius buvo hitlerininkų 
nuvarytas deginti lavonų. 
Jam kažkokiu stebuklu pa
vyko išsigelbėti nuo sušau
dymo. Štai ką jis pasakoja:

Mums liepė pasiimti 
kastuvus ir išvedė į stovyk
los rajoną. Ten mes turėjom 
iš duobių atkasti lavonus ir 
eilėmis sudėti ant malkų. 
Po to dėdavome vėl eilę 
malkų ir ant jų vėl lavonų 
eilę. Lavonai būdavo užpila
mi benzinu ir padegami, j 
Kiekviename lauže sudeg
davo šimtai lavonų...
. Išvijus vokiečius, komisi
ja ištyrė - jų piktadarybes 
Paneriuose. Aš mačiau tūk
stančius iškastų ir nesuspė
jusių sudegti lavonų griau
čių, kaukuolių. ’ ...

Galima užmiršti skausmą, 
nustojama jausti pergyven
tas nelaimes. Laimingas gy
venimas nustelbia visus 
anksčiau pergyventus skau
smus. Bet Panerių žudynių 
niekuomet neužmirš nei vie
nas tarybinis pilietis. Kur 
jis bebūtų, ką jis bedirbtų, 
jis stengsis atiduoti visas 
jėgas, kad niekuomet nebe
grįžtų anie klaikūs laikai.

Bronius Masilionis

Ripley, N. Y., numirė bu
vusio kongresmano Hamil
tono žmona, palikdama 
$500,000.00 benamiams... šu
neliams, katelėms ir kitiems 
biedniems ir nuskriaus
tiems mažiems gyvūnė
liams.

Bet ta “labdaringoji” po
niutė nei puse lūpų nepri
siminė apie benamius karei
vius, sugrįžusius iš frontų. 
Mat, šuneliai vertingesni, 
negu berneliai,. kurių dau
gelis neteko kojų, rankų ir 
pasiliko visam amžiui pa-

tinyje nieko seno 
tai jie praleido ir be disin- 
fekcijos certifikato. Tame 
siuntinėlyje aš tik buvau 
įdėjus siuvamų siūlų, “safe
ty pins”, “hair pins”, “silk 
ribbons”, keletą nosinukių, 
keletą roliukų “bandages”, 
“safety razors”, vėliausios 
mados skaitomus akinius, 
vatos, mezgamų siūlų ir tt. 
Tas viskam atrodė gražu ir 
švaru, tai jie praleido.

Svarbu žinoti, kitiems, 
kad Lietuvos žmonės siun
tinius gauna, bet jie turi 
būti labai švarūs, ir kad 
švarumas būtu užtikrintas.

E. Wilkes 
San Francisco, Cal.

Waterbury, Conn., tary- 
bininkai buvo surengę pra
kalbas. Ten kalbėjo Bago
čius, kunigas Balkūnas ir 
pabėgėliai. Bagočius pasa
kė, kad, girdi, jūsų klebo
nas sutiktų pasikviesti į 
bažnyčią Staliną ir velnią, 
kuris Stalinui supiltų į ger
klę kelis kaušus karštos 
smalos.

Aš manau, kad Bagočius 
ir kunigas Balkūnas, jeigu 
tik galėtų, patys tą darbą 
atliktų ir sau tą garbę pa
sisavintų. Todėl bereikalin- • 
gai tą darbą velniui prime
ta.

Išrodo, kad greitu laiku 
Anglija bus pilna Jungtinių 
Valstijų burdingierka. Ji 
kreipiasi į Jungtinių Vals
tijų valdžią, kad pastaroji 
maitintų jos esamą Graiki
joj kariuomenę, kuri pade
da Graikijos fašistinei 
valdžiai smaugti demokrati
nio nusistatymo žmones. 
Negana to, dabar vėl kelia 
klausimą, kad reikia “pasi
skolinti” iš Jungtinių Vals
tijų anglių ir už juos nemo
kėti pinigais, bet, laikui bė
gant, anglimis atiduoti...

Gal greitu laiku ir visa 
Anglijos valdžia iš Londono 
persikels į Washingtoną, o 
čia mūsų valdžia suteiks jai 
pilną “burdą”, už tai pa
didinant darbininkams tak
sus.

Jeigu Washingtono ponai 
taip rūpintųsi savo šalies 
gyventojų reikalais, kaip jie 
rūpinasi Anglijos reikalais, 
jeigu jie būtų paskyrę 4 bi- 
lionus dolerių namų staty
bai, kaip kąd paskyrė Ang
lijai, tai mūšų šalies vetera
nai jau būtų aprūpinti gy
venamaisiais namais ir ne
reikėtų jiems dantimis ka
lenti sukaltose pašiūrėse.

V. Paukštys
U.N, Facts and Faces

Antradienis, Kovo 11, 1947

The Republic of France is 212,659 square miles in 
area, populated by some 39,700,000 persons. The 
largest nation in western Europe, France is famed 
for her art, literature and 'science. She borders on 
Spain and the Mediterranean Sea in the south, the

Bay of Biscay in the west, the English Channel and Belgium in the 
North, and Germany, Switzerland and Italy in the east. Iler president 
is Vincent Auriol and Alcxandr.e Parodi is her permanent delegate at 
United Nations Headquarters. France is a permanent member of the 
Security Council and a member of the Economic and Social Council 
and the Trusteeship Council. The flag of France is the well-known 
red, while and blue ‘"Tricolor,” which has three vortical stripes.
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Amerikoniškas Šposas
(Tikras įvykis iš mūsų kelionės) 

Rašo C. Staneslow- Stanislovaiticnc.
Viena gražu popieti sto

vėjom prie Grand Canyon 
kranto Arizonoj. Vaizdas į- 
spūdingas. Nėra žodžių ap
rašyti šiam gamtos stebuk
lui. čia, Colorado upė, per 
milijonus metų bėgdama, 
perkirto žemės pluta net lig 
mylios gilumo ir atvėrė lak
štus žemės istorijos nuo pat 
pradžių lig šio laiko geolo
gams skaityti. Kiekvienas 
įvairiaspalvis sluoksnis yra 
reikšmingas. Taip keista čia 
gamta, kad galima visokių 
stebuklų apie šią vietą įsi
vaizduoti.

Iš pradžių ties šiuo punk
tu buvom vieni, nes turistų 
dar mažai. Neužilgo pribu
vo dar viena porelė — jauni 
žmonės, vyras armijos ser
žanto uniformoje.

“Stebuklinga, ar ne?” 
prabilo jie i mumis. Pradė
jome toliau kalbėtis.

Seržantas sako: “Netike
tu mėt, kiek gamtos slapty
bių randasi Grand Canyon 
gelmėse. Pavyzdžiui, aug
menys pereina per keturias 
klimato juostas nuo šio 
kranto lig gelmės. Pačioj a- 
pačioj auga kaktusai, kurie 
randami tik pietinėj Meksi
koj. Taip pat ten randasi 
karštų pūstynių driežai, 
kūrei negalėtų čia, kur mes 
stovim, gyventi. Viename 
klonyje yra indi jonų gen
tis, kurios nariai retai per 
visą gyvenimą teišlipa iš 
savo klonio, kad padaryti 
kontaktą su civilizacija. Jų 
klonis derlingas ir jie augi
na sau kornus ir daržoves. 
Laiko avis ir iš jų vilnų pa
sidaro drapanas. Daugiau , 
jiems nereikia — tebegyvo-; 

na taip pat primityviškai, 
kaip jų protėviai gyveno.”

Mes jau buvome apsiskai
tę apie šituos dalykus ir 
pilnai su jo kalba sutikome. 
Jis toliau tęsia:

“Bet retas turistas žino 
ar numano, kad tenai vie
name klonyje randasi prieš
istorinių arkliukų. Klonis 
uolomis apsuptas ir tie gy
vūnėliai likosi izoliuoti, to
dėl neišsitobulino.”

Mano vyro surprvzas bu
vo aiškus jo veide. Jis taria: 
“Nejaugi! Mes priklausome 
Natural History Draugijai 
ir esame skaitę jos žurnale 
apie arklio išsivystymą iš 
gyvūnėlio, nedidesnio už Šu
nį. Taipgi esame matę ir 
studijavę rinkinį visos eiles 
skeletų, rodančių, kaip vys
tėsi vis didyn ir kaip iš 
penkiapirščio gyvūno pasi
darė kanopuotas šių dienų 
arklys. Bet kad šitas Echip- 
pus būtų nors kur užsilikęs 
gyvas, niekur nesam skaitę 
nei girdėję.”

Seržantas, visai neįsižei
dęs šiuo įspėjimu, toliaus 
sako: “Tikėsit, netikėsit, aš 
ne tik tuos arkliukus radau, 
bet su vienu draugu du pa
gavau ir juos vežiojau su 
cirku žmonėms rodyti.

“Įvyko šitaip: prieš kele
tą metų aš šioj apylinkėje 
dirbau kaip ‘cowboy’. Vieną 
dieną jojau su keletu drau
gų ieškot paklydusių kar
vių. Prijojom Grand Cany
on krantą ir sustojom pasi
gėrėti tuo vaizdu, kuris toks 
įvairus, kad negalima atsi
gėrėti. Mums bestebint, pa
matėm, kad toli, žemai, ža

WORCESTER, MASS.
------------ a

’’Mikšių Svajonė” |
Su Muzika ir Dainom Bus Suvaidinta !gc.

Sekmadienį, Kovo 16 March
LIETUVIŲ SALEJE ' |

29 ENDICOTT STREET

g
Laisvės Choras, iš Hartford, Conn.

Vaidinimo ir Dainų Programą pildvs LAISVĖS CHORAS, iš Hart
fordo, vadovybėje WILMA HOLLIS.

Kviečiam worcesteriecius ir iš apylinkės dailės mylėtojus dalyvauti, 
pasigrožėti dainom, vaidyba ir pasigerėti hartfordiečių menininkų talen
tais.
Pradžia 2 vai. dieną. —Rengėjai Worcesterio Aido Choras.

z.

liame klonyje kruta gyvūnė
liai. Išsiėmiau žiūroną. Per 
jį mačiau, kad tai arkliukai. 
Mano draugai irgi mate 
juos per žiūroną. Nutarėm 
sugrįžti kitą dieną su vir
vėmis ir, nusileidus pas 
juos, arčiau prisižiūrėti.

“Taip ir padarėm. Atjo
jom nešini virves, kuriomis 
vienas mano artimas ir aš 
pats nusileidom į tą kloni. 
Klonis buvo aklinai uolomis 
apsuptas. Vienoj vietoj iš 
uolos tryško šalinis, kuris 
upeliu nubėgo per ištisą klo
nį. Visas klonis apaugęs 
minkšta žole ir laukinėmis 
avižomis. Tikras arkliui ro
jus!

“Apie dvidešimt ar tris
dešimt arkliukų, pasibaidę, 
nubėgo nuo mūsų. Jie buvo 
tikro arklio pavydalo, bėros 
spalvos, ir tik tokio dydžio, 
kaip šuo.”

“Nutarėm pasigauti nors 
vieną. Su savim turėjome 
kilpines, kuriomis gaudom 
karves. Gerai įšilom ir pa
vargom kol, pagaliau, apnė- 
rėm du ir, surišę, iškūlėm 
iš klonio su pagalba tų vir
vių, kuriomis mes patys nu
sileidom.

“Mečiau darbą ir su tais 
arkliukais prisidėjau prie 
cirko. Juos užvadinau Pre
historic Horses of the 
Grand Canyon, Bet iškilo 
karas, buvau pašauktas į 
armiją ir turėjau juos par
duoti. Nežinau, kur jie din
go.” '

Taip ir išsiskyrėme, iš
klausę jo pasakos. Bet ma
no vyro ta pasaka neįtiki
no.

Ant rytojaus nuvažiavom 
į Observation Point pasi
klausyti prelekcijos, kurią 
vienas iš parko prižiūrėtojų 
(Ranger) kas dieną sako, 

i aiškindamas turistams, ko

k

kiu būdu Grand Canyon bu
vo sudaryta. Po prelekcijos 
sutikom prelegentą ir pra
dėjom su juo kalbą apie 
tuos arkliukus, kurie mus 
taip suidomino.

Pasakėm jam visą istori
ja; mano vyras dar pridėjo: 
“Ar gali būti, kad tokis da
lykas galėtu įvykti ir moks
linis pasaulis nieko apie tai 
nežinotu? Mes žinom, kad 
Australijoj ir ant Galapa
gos salų randasi gyvūnų ir 
driežų, kurie per izoliaciją 
nuo kitu veislių neišsivystė, 
bet pasiliko beveik tokie 
pat, kokie buvo prieš mili
joną metų. Matėm San Die
go zoologiškam darže mil
žiniškus želvius nuo Galapa
gus salų, kurie būk tai esą 
priešistoriniai, bet sunku ti
kėti, kad rastųsi panaši izo
liacija Amerikos kontinen
te.”

Ra.nour’is nusišvpsnio ir 
tarė: “Ištikiu būtu keista, 
ieigu mes. parko ran puriai, 
nežinotume, kas musu pIo- 
boi randasi. Kiekvienas turi 
kolep'iios laipsni. geolopHos 
ar kitokioj gamtos mokslo 
sritvie:' nuolatos vedame 
ppmtos tvrinėiimus.

“Bet kaslink šito dalvko, 
apie kuri klausiate, aš pasa- 
kvsiu visa istoriia. Atrodo, 
kad jums teko kalbėtis su’ 
tuo naciu žmogum, kuris 
bandė mus dar prieš kara 
apgauti,

“Vieną rvta atioio čionai 
aukštas, saulės ideges cow- 
bov. vedinąs du mažvčius 
arkliukus — anie šunies di
dumo. Jisai mums išpasako- 
io tą pačia pasaką, kuria 
jūs girdėiot. ir pasiūlė 
mums pirkti tuos arkliokus: 
kaino svarbius mokslinius 
radinius.

“Mūsų viršininkas uždeio 
ranka iam ant peties ir pa
sakė. ‘Areštuoiu tave už vo- 
girna Junptiniu Valstn’u 
nuosavvbės. Viskas. kas 
randasi bet kuriam Natio
nal Parke, vra valdžios sa
vastis ir paėmimas bet ko
kio dalyko, akmens, aug
mens ar gyvūno yra griež
tai užginta.’

“Matvdamas, kad gali jam 
būti riestai, tasai cowboy 
prisipažino, kad jis tuos ar
kliukus pirkęs Meksikoje 
nuo ūkio, kur specializuojąs 
veisimu labai mažų arklių 
veislės.

“Prie to, geologinės stu
dijos įrodo, kad visas šitas 
rajonas buvo giliai po jū
ra per visus tuos šimtus 
tūkstančių metų, kuomet 
Europa buvo sausžemis ir 
tenais Echippus, arba prieš
istorinis arklys, vvstėsi į 
mūsų šių dienų arklį. Ark
liai atsirado Amerikoj tik 
tada, kada juos ispanai at
vežė po , to, kai Kolumbus 
surado Ameriką.”

Tuom ir užsibaigė prieš
istorinių arkliukų inciden
tas!

(Gerb. C. Staneslow-Sta- 
nislovaitienė šį įdomų raši
nį prisiuntė redakcijai jau 
prieš ilgoką laiką, tačiau, 
esant daug kitų kelionės į- 
spūdžių, mes jį, kaipo ne
skubų, buvome “padėję į ša
lį” ir išlaikėme iki šių die
nų. — Laisvės Red.)

Worcester. Mass
Laukiamas Choro Parengimas

Tai jau Aido Choro paren
gimas čia pat. Choriečiai 
energingai ruošiasi prie jo, 
kad tinkamai priimti hartfor- 
diečius. Prie to ruošiasi mer
ginos ir vaikinai, o suaugę lau
kia progos susitikti su dauge
liu iš seniai pažįstamų.

Parengimas įvyks sekmadie
nį, kovo 16 d., Lietuvių sve
tainėje, 29 Endicott St. Hart- 
fordiečiai suvaidins veikalą 
“Mikšių Svajones.” Visus ir vi
sas prašome atsilankyti.

Kvietėja.

Tiem United Mine Workers (AFL) nariams patar
nauja prie valgio graži veiterka prie Įėjimo i Willow 
Grove kasyklą St. Clairsville, Ohio. Ši modernizuota ka
sykla turinti keleivinius keltuvus, 25 šmirkšliu prau
syklą, persirengti kambarį ir, saktoma, vieninteles suka
mas duris visoje kasyklų industrijoje. Ar kitų kasyklų 
savininkai ims iš jos pavyzdį?

3-čias puslapis ........................ ■
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Protestuoja, kad Jugosla
vai Savinasi Nuskandintus
Italų Laivus

Washington. — Amerika 
i ir Anglija užprotestavo, kad 
Jugoslavija nutarė pasiimti 
9 per karą nuskandintus bei 
suardytus Italijos laivus, 
tarp kurių yra ir keleivinis 
laivas Rex, 51,000 tonų. — 
Jugoslavai tikisi kai ku
riuos išsigriebt ir papluk- 
dyt.

PHILADELPHIA. PA.

Admirolas Nimitz Sako, 
Plinta Radikaliai Judėjimai 
Užsieniuose

Washington.— Admirolas 
Chester W. Nimitz, Ameri
kos laivyno veiksmų galva, 
sakė, jog karo suvargin
tuose kraštuose skleidžiasi 
“radikalės ir pavojingos po
litinės teorijos.” Taip jis 
kalbėjo Raudonojo Kry
žiaus pokilyje.

Dr. K. Griniaus Misijos Pra
džia. ir Tarybininkiį 

Demonstracija.
Vasario 16 d., Lietuvių Namo 

Bendrovė ir parapijos surengė 
neva Lietuvos “nepriklausomy
bės” apvaikščiojimą. Bet tikre
nybėje jie surengė pradžią Dr. 
Griniaus misijos, kad pasipini
gauti iš lietuvių ir juo labiaus 
juos sumulkinus ir sukiršinus, 
šį jų parengimą per radiją 
garsino pakartodamas per ke
letą sykių demagogiškai, kad 
įtraukus kuodaugiausiai vieti
nių lietuvių, iš kurių jie siekė 
pasidaryti pelno.

Atvykęs į salę, randu veik 
pilną žmonių. Apsidairęs aplin
kui, žiūriu apie koki 200 pažan
giųjų lietuvių atėjo pažiūrėti 
“buvusio Lietuvos prezidento 
K. Griniaus.” Na, pažangiečiai, 
pasakykite, koks yra skirtumas 
tarp Smetonos ir Griniaus fut- 
ros? Tarytum abiejų vienas 
kriaučius padare, kaip dvinu- 
kams ...

Na, ir Dr. K. Grinius, kurį 
išvykdamas į Ameriką palikau 
Marijampolėje. Daug metų pra
bėgo. Jis jau 80 metų senis ir 
kokiais tikslais atvyko? Tokiais 
pat, kaip ir galą gavęs diktato
rius Antanas Smetona. Nie
kaip nenorėtum tikėti, kad per 
daugelį metų mūsų spauda ir 
mes visi užtardami Dr. Grinių 
dėlei padaryto putčo Smetonos 
gerai darėme. Dabar yra, aišku, 
kas jie per paukščiai.

Pirmininkas atidarė progra
mą ir atidavė kitam pirminin
kui — Monkui. Pastarasis per
statė Kazimiero parapijos kle
boną Valinčiūną, kad sujudinti 
parapijonų jausmus. Jis Ii ūdų u 
balsu sušuko: “Vardan Dievo 
tėvo, sūnaus ir dvasios šven
tos. Amen.” Laimindamas su
sirinkusius iškėlęs rankas šau
kė į visagalintį viešpatį ir dva
sia šventą išgelbėti pasaulį nuo 
bolševiku ii- komunistų. ’ “Vieš
patie! Išklausyk mūsų prašy
mą, susimylėk ant mūsų, išgel
bėk mus nuo komunizmo; su
grąžink Lietuvai nepriklauso
mybę,” šaukė jis.

Bet prabaštėlis nieko nepri
siminė apie Amerikos žuvusius 
kariautojus, kurių su virš 300,- 
000 žuvo kovoje prieš Hitlerio 
barbariškas gaujas ir Japoni
ja! Neprisiminė nei žodžio apie 
lietuvius žuvusius, o jų žuvo 
daug ir iš pačiu parapijonų. Jis 
neprašė, kad Dievas,susimylėtų 
ant jų. Jis nepadarė pagerbi
mo maldos. Jis neprisiminė nei 
žodžio apie hitlerininkų žiauru
mus Anglijoje, Lietuvoje ir 
daugelyje šalių, įskaitant Tary
bų Sąjungą.

Pirmininkas perstato dr. 
Grinių, kuųis atsistojęs prie mi
krofono kalbėjo. 80 metų senis, 
pabėgėlis iš gimtinės tėvynės 
Lietuvos!' Pabėgo iš savo tėvy
nės su naciais, tais amžinais lie
tuvių tautos priešais ir niekina 
dabar Lietuvos žmones!

Kalba apie Lietuvos istori
nius prisiminimus ir tuojau 
pradeda niekinti Maskoliją- 

maskolius-kacapus. Jis kalba 
apie 100 m. laikotarpį Rusijos 
carų viešpatavimą. Prieina prie-! 
bolševikų, — jie visi negeri. Jis 
pasakojo apie jų “partizanus,” 
kurie būk gudriai pereina Ta
rybų Sąjungos rubežių. Sako: 
Mes esame girdėję, kad Rusijo
je viskas išgriauta, visko trūk
sta, plinta badas, maskoliai ne
išsilaikys. Sugrįžti dabar mums 
į Lietuvą negalima, maskoliai 
bolševikai nužudytų arba iš
tremtų į Sibirą, — sako jis.

Jis tvirtina, kad dabartinėje 
Lietuvoje nedaugiau pasiliko 
gyventojų, kaip 1,500,000; gi 
pirmiau buvo 2,500,000. Jis ne
pasako, kad Hitlerio govedos iš
žudė 300,000 žydų ir apie 60,- 
000 lietuvių! Ir, tą darė bėgliai, 
dabar subėgę Vokietijon, ku
riems jis atvažiavo rinkti au
kas tarp lietuvių!

Po jo kalbos kunigas Martu- 
sevičius vedė rinkliavą. Surin-, 
ko aukų $1,400.75. Aukavo di-

I džiumoje biznieriai.
i

Išėjo kalbėti buinus, nedide- ’ 
j lis, nutukęs pabėgėlis kunigas 
čekavičius, atvažiavęs iš Vokie
tijos. šis prieštarybininkas nuo 
pradžios niekino Tarybų Są
jungą ir Lietuvos Tarybų vy
riausybę. Jis kalbėjo apie save, 
kaip jis buvo įtartas ir areštuo
tas dar prieš karą Tarybų Lie
tuvoje. Kaip jį žiauriai kankino 
bolševikai lietuviai ir rusai ka
lėjime. Publika jautė, kad jis 
meluoja.

Visų jų viltis yra Tarybų Są
jungą sunaikinti, o jie tą viltį 
turi, kad pasaulio imperialistai 
tą atliks. Jiems rūpi mulkinti 
dalį lietuvių ir vilioti iš jų pi
nigus. Ponai be pinigų negalės 
gyventi.

Dr. Grinius atvežė senus kau
lus į Ameriką ir apsigyveno 
pas savo brolį Joną, kuris turi 
biznį.

“The Evening Bulletin” buvo 
įdėtas jo atvaizdas su šeima. 
Jis pasakęs, kad jei būtų Lietu-, 
voje, tai būtų ištremtas į Sibi-j 
ra. i * # ,

Tais laikais, kada Dr. Grinių 
gerai žinojau, tai yra 1905-6-7 
metais, jis rašė į “Lietuvos 
Ūkininką”; jo moteris buvo 
kairesnė už jį. Jis gimė netur
tingoje šeimoje, bet visą laiką 
rūpinosi buožių ir ponų reika
lais.

A. Bimba ir Lietuvos visuo
menininkai faktais įrodė, kaip 
jis susitaręs su Smetona pada
rė putčą ir už tai neužilgo nuo 
Smetonos gavo riebią pensiją. 
Šitokių ponų iš hitleriškos pe
klos atvažiuos dar daugiau ir 
tiems paprastiems parapijo- 
nams nusibos jų kaulijimas pi
nigų. Jie jiems vėliau neduos. 
O kaip karo treškėjai nusisuks 
sprandą, tada ne tik Įvyks 
nuolatinė taika, bet ir parapijo- 
nai kitaip žiūrės į pasaulį ir 
Lietuvos padėtį. Pažangiesiems 
lietuviams reikėtų neiti į tokius 
parengimus ir nepagelbėti 
jiems sudaryti publiką.

Rausvietis.

Malonėkite
Amerikiete
Šeimininke

pagelbėti palengvint 
rimtą pasaulini 
riebalą ir 
aliejų trūkumą 
dirbti muilui, prosams, 
tajeriams ir t.t.

Jus Gaunate

AUKŠTAS
KAINAS

Dabar Už Savo

PANAUDOTUS
RIEBALUS
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(Tąsa)
Svarbiausia — reikia' nenusiminti, ir čia 
pat laimę kalti. Liesas, išbadėjęs bendra
keleivis sunkiai rijo šaltos kiaulienos ką
snius ir kiekvienas jo žiaunų, ilgų, kietų 
žiaunų judinimas šokinėjo po oda, smil
kiniuose. Tarnas, naujasis vardas, klausė 
tylėdamas. Gražus vaikinas! — pamanė 
Frankas, ir pradėjo:

— Kodėl jums nepabandyt laimės 
Amerikos armijoje. Jūs dar jaunas, gali
te iki generolo dasikasti. žinau ne vieną 
tokį vaikiną iš lietuvių, kurie išėję iš ar
mijos gražius biznius sugalvojo. Pats jo
je buvau, — amžinos atostogos, geras 
maistas, dūdų muzika, teatrai, merginos. 
Čia visi kareivius myli. Jeigu kartą išsi
sukote iš mirties, reikia gyvenimu pasi
rūpinti. Armija iš tokių kaip jūs padaro 
žmogų. Paimkite Jurgį Vašingtoną, — 
armijoje buvo... Paimkite Linkolną arba 
greičiausią Amerikos žmogų Pikčyzą, — 
visi iš armijos.

Kompanijonas smulkiais gabaliukais 
snsipjaustė mėsą ir drebančia ranka ją 
dėjo į burną. Frankas jam pakišo trečią 
stiklinę čirškalo.

Vyrukas beviltiškai nusišypsojo, pas
kum' tarė:

— Aš visada bijojau karo. Juk dabar, 
sako, mušasi ten... — ir parodė šakute.

— Šiur! Kvailai kalbate. Drąsos dau
giau, jaunuoli! Pasiskandinti tai jūs ga
lėtumėt, o eiti į karą, prasi mušt į prieša
kį, pasidaryt generolu, grįžt su žvaigž-. 
dėmis ir ordenais po Amerikos vėliava, 
kad apie jus rašytų visi laikraščiai, 
dabintų tavo kepurę gražiausios mergi
nos gėlėmis, — jums atrodo menkas biz
nis. Duodu žodį, jeigu ne mano kairioji 
koja, kurioje rūdyja kaulas, ir jeigu ne 
ausis, kurioje cypia, — šiandien pames
čiau viską ir eičiau... Monkės biznis! Jūs 
sakote, — mušasi, bet pažiūrėkit kur ne
simuša: fabrike stumdosi, stryte stum
dosi, biržoje galvomis eina, kad uždirb
tum šimtinę, o karas —vienas linksmu
mas, jeigu dar su muzika. Paskaityk, 
jaunuoli, laikraščiuose, — koks ten ka
ras! Dainuodami viens su kitu glėbes
čiuojasi; apkasai tokie įtaisyti, kad šok 
ir linksminkis! Jeigu kas iškiša kur ne
reikia nosį, gal būt, ją ir nunęša, bet kur 
nemiršta žmonės! Kur jie nepakliūva! 
Kas nenori šiandien stoti į armiją! Visi 
bėga.

Padėjęs saliūnininkas ant Franko sta
liuko dar tris stiklines čirškalo, pasi
klausė truputį, ką jie kalba, patekšeno 
Frankui per petį.

— Tai mūsiškis, lietuvis. Taip pat ka
reivis buvo. Pažiūrėkite į aną, su raudo
na nosimi, jis — rytoj išvažiuoja. Ar ži
nai, kas tai yra Prancūzija, Paryžius. 
Kas nenorėtų pamatyt gražiausių pa
sauly merginų, kur tik milijonieriai va
žiuoja! Štai, jums parodysiu keletą atvi
ručių; ką tik vienas kareivis man pri
siuntė iš to rojaus visą tuziną...

Frankas ištraukė, Brodvėjaus naktinių 
lokalų pusplikių žvaigždžių kolekciją ir 
paskleidė prieš naujoko akis, kaip kor
tas. — Pažiūrėkite iš arti. Nepasakysiu, 
kad jos Prancūzijoje visai nuogos vaikš
to, bet prieš Amerikos armijos kareivius 
jos viską gali padaryti. Pasižiūrėkite į 
šitą, į kojas! Kertu ranką, daugelis iš 
mūsų vyrų galvas nusisuks dėl tokių viš
telių.

Naujokas bailiai žiūrėjo į atvirutes, 
beveik susigėdęs, viena akimi, paskum 
sakė:

—Man šita patinka. Okei! Ir jis pa
žiūrėjo į Franką pilkomis, klaikiomis 
akimis. Norėjo padėti ant stalo alkūnę— 
užkliudė stiklus. Jis vėl be valios nusi
šypsojo. Frankas saliūnininkui ne be rei
kalo pasivedęs į ausį kažką pasakė. Vai
tas iš pradžių purtėsi, sakė: prohibici- 
ja... negaliu. Frankas ilgai glostė saliū- 
nininką, kol šis pagaliau atnešė iš kaž
kur limonado bonkoje padoraus skysti
mo. Naujas, slaptas gėrimas išbadėjusį 
smarkiai veikė. Jis buvo girtas. Frankas 
prisislinko arčiau, uždėjo ant jo siaurų 
pečių riebią, moterišką ranką:

— Okei; Manau, kad jūs apsigalvosite 
ir priimsite mano patarimus. Kur jums 
belieka eiti? Kitas dalykas, kai grįšite iš 
karo, — visur sutiks su muzika, visur

jums bus atviros durys...
Naujokas padėjo ant stalo briaunos 

galvą. Jam, matyt, pasidarė bloga, jis 
išblyško, ranka pastūmė atvirutes. Ir kai 
vėl pakėlė galvą, jo akyse ryškėjo kan
čia.

— Man vistiek... kur norite, ten mane 
padėkite.

Tarną pradėjo tąsyti. Vienu ypu jis iš
gėrė vėl pakištą stiklinę tiršto gėrimo ir 
papurtė galvą; jo akyse stovėję ašaros.

— Heilo, Džoni! — atsigręžė Frankas 
į saliūnininka, — dar pora alaus ir ciga
ru! '

c

Saliūnininkas jam purtė galvą ir rodė 
pirštais įvairius ženklus. Frankas išsižio
jo pilna gerkle: ką tu! Aš ne polismenas.

Ir vėl buvo kartaus skystimo.
Frankas džiaugėsi. Pirmoji biznio die

na puikiai pavyko. Jis ne tik kad išgel
bėjo žmogui gyvybę, bet iš jo darė karei
vį, generolą. Jeigu į voratinklį įkliuvo 
pirmoji musė, — atskris ir antroji. Ne
nusimink, Tarnai, prieš tavo akis visas 
gyvenimas: Prancūzija, gražios mergi
nos, mažutis karas su muzika, šaunūs 
paradai, pasižymėjimo ženklai. Nedide
lis daiktas, jeigu grįžtum be kojos, — 
Bruklinas turi tokius chirurgus, kurie 
įstato koją, kad gali vikriai beisbolą 
mušti. Bekojams Amerika sugalvojo 
gražius automobilius. Jeigu sugrįžtum 
be akies — įstatys stiklinę, kuri žėrės 
parlamutru dieną ir naktį. Į tokią akį 
gali įsimylėti kiekviena mergina, nęs"yra 
pasakyta: jo akys žęrėjo kaip stiklas... 
Nereikia nusiminti ir tada, jei tektų 
grįžti be galvos. Amerikoj galvos nerei
kia.

Frankas velniškai gerai jautėsi. Rei
kėjo kuo nors pralinksmint save ir trum
palaikį kompanijoną. Jis atsistojo, pasi
rėmė stalo, patraukė pečius, — galvoj 
buvo sunku nuo išgerto alaus, bet šviesu, 
šilta, platu. Praėjo jis pro kelis staliu
kus, su vienu kitu pasisveikino galvos 
linktelėjimu ir prislinko prie kažkokios 
dėžės:

— Alio, Džoni, -— kreipėsi į saliūni- 
hinką, laikydamas pirštais dviejų centų 
monetą, — tavo dėžė neužrakyta? Vis to
ji pati sena meliodija — Baltimorės Žy
delis?

—Dabar visai nauja. • Kišk pinigą, o 
išgirsi.

Prarijusi du centu dėžė pradėjo judė
ti. Iš jos ištrūko gargaliuoją balsai:

Mes, Vašingtono, mes Vašingtono, 
Mes Jurgio Vašingtono kariai.
Po vėliava, po vėliava...
Įsigavo bosai, groserninkai, bučerni- 

ninkai, smulki Bruklino lietuviška žuve
lė, mirkstanti limonade. Visi tie, kurie 
kalbėjo apie šarvuotus traukinius, apie 
dešimts tūkstančių kareiviškų batų, bir
žos kursą, naujus biznius, — vienas kul
nu, kitas galvos linksėjimu, trečias pil
vą judindamas, liežuviu, riebiu, žieduo
tu pirštu į pakaušį belsdamas ėmė akom
panuoti pianolos mužikai.

To ir reikėjo. Muzika nespėjo nutilti, 
prie dėžės supuolė būrelis .patrijotų, o 
vienas, kuris iki šiol kampe snaudė, pali
kęs ant stalo išimtus savo dantis ir išver
tęs raudona^ smegenis, prasimušęs pro 
kitus, kišo vėl porą centų, dejavo, kad jie 
nelenda, neapsižiūrėjo, kad kiša iš dide
lio duosnumo dolerį, vėl griežė, dainavo.

— Porciją! — rėkė prie baso... — Aš 
geriu jau dešimtąją. Po velnių prohibi- 
cija. Duok stipresnio! Gadem kaizeris, 
mūsų armija nusuks jam' ūsus. Kaip 
manai, Eddi, gaila, kad Amerikos kava
lerija negali pasirodyti. Pernai mačiau 
manievrus. Porciją, po šimts velnių!

Frankas girdėjo: — Prieš ataką duo
da gerą porciją spirito. Paskum karinin
kas sušvilpia ir visi bėga iš apkasų. Kaip 
futbolo rungtynėse. Karas — labai gra- 

. žus dalykas. Mėgstu jį žiūrėti teatruose.'
— ... dabar Amerikoje gud taims, -— 

kalbėjo Frankui tolimas, bet pažįstamas 
balsas, — viskas sujudėjo. Prasidėjo gy
venimas, z fabrikai perpHdyti užsaky
mų, kas nori—šiandien gali gauti darbo. 
Amerika statys Prancūzijai lėktuvus, 
girdėjote?

(Bus daugiau)

i

Suprasdami, kad tik vieningumu bus galima atmušti visokius priešdarbininkiš- 
kus bilius, Illinois darbininkai sudarė bendrą komitetą iš CIO, AFL ir Gelžke- 
liečių Brolijų viršininkų. Iš kairės: Michael Mann iš CIO Tarybos, Joseph D. 
Keenan iš Chicago AFL, Frank L. Noakes iš Brotherhood of Maintenance of Way.

BALTIMORE, MD
Pasikalbėjimas su Darbinin

kais Apie Unijas
Išklausius daugelio darbi- Į\ 

ninku minčių apie unijas, rei
kia stebėtis-, kaip jie yra fa
brikantų suklaidinti tuo klau
simu. Tarpe darbininkų yra 
jiems patiems žalingas nusista
tymas, kuris vienus daro poli
tiniais pritarėjais reakcijai, ki
ti yra užkariauti religinio fa
natizmo, o treti yra nusivylę 
unijomis dėl pardavikiškų va
dų.

Reakcionierių grupei pasi
davę darbininkai varo šlykščią 
propagandą prieš žydus, juod- 
veidžius, ateivius ir “raudo
nuosius.” Net bjauru klausyti, 
kaip darbo žmonės, pasidavę 
reakcijai, tą žalingą propa
gandą varo, kaip jie nori karo 
prieš Tarybų Sąjungą, nesu
prasdami, kad tas karas jiems 
patiems neštų nelaimes! Tokia 
propaganda daugiausiai užsi
ima vokiečiai. Net tarpe Ame
rikoj gimusių, matyti, giliai 
įstrigus hitleriška propaganda. 
Jie priešingi organizavimui 
darbininkų į unijas. Jie pasa
koja, būk bosai “rūpinasi dar
bininkais” ir gerus “darbinin
kų neapleis.” Jie pasakoja, 
kad unijos ir streikai, tai 
“kenkia bosams vesti biznį.” 
Pagal jų išvadas, bosas tik tą 
sykį gali pakelti darbininko 
algą, kada mato, kad tas dar
bininkas to vertas.

Tie, kurie yra nusivylę re
akciniais unijų vadais, dažnai 
yra paskendę pesimizme, ven
gia kalbėti apie unijas.

Religiniai fanatikai tikėji
mo pagalba stengiasi savo pa
sekėjams drausti prigulėjimą 
prie “svietiškų organizacijų.” 
Ir ta religinė propaganda, ku
ri pastaruoju laiku taip labai 
skleidžiama, randa pasekėjų. 
Jau negana, kad tam pašven
čiama bažnyčiose pamokslai, 
tą skleidžia religinių , sektų, 
ypatingai katalikų spauda, bet 
sekmadieniais pusę dienos ir 
radijo stotys užkimšta religi
niai^ dalykais — giesmėmis ir 
propaganda! Dievas pavirto 
jų politiniu įrankiu prieš liau
dies laisvę, demokratiją ir 
žmogaus teises! Dievas bando
mas padaryti vėliava karui 
prieš tarybines respublikas, jis 
naudojamas ir prieš unijas bei 
kovingus liaudies nusistaty
mus. Dar niekados pirmiau 
taip nebuvo propaganda va
roma, kaip dabar. Religijos 
pagalba saVo politiką stengia
si įgrūsti kiekvieiiam piliečiui.

Praė j uš ♦ d id e 1 i ems stre i k a m s 
bosai paleido propagandą, kad 
jie negali pakelti darbinin
kams algas, tuo pat kartu ne
pakilę kainas ant pragyveni
mo reikmenų. Ir ši jų propa
ganda prilimpa tioms darbi
ninkams, kurie nėra užten
kamai politiniai apsišvietę. Jie 
nepajėgia* Suprasti, kad fabri- 
kaptai; skleidžia tą propagan-

dą, kad apgynus savo didelius! 
pelnus.

> dabartinės gamybos 
technikos labai lengvai darbi
ninkai galėtų dirbti ir turėti 
malonų gyvenimą, būtų užtik
rinti reikalingomis įplaukomis, 
negrumotų jiems vargas senat
vėj ir jokis nedarbas, jeigu ta 

visuomenės 
gerovei, o ne atskirų turčių 
pelnų kėlimui.

Unijos, kaip CIO ir rūpinas 
gerinimu darbininkų gyvenimo. 
Kalbėjausi su didžiausios 
Mount Vernon audinyčios dar
bininkais, kurie neseniai susi
organizavo į CIO uniją, šioj 
dirbtuvėj pirmiau < 
labai sunkiai dirbo, tai buvo 
“sweat shop.” Gi dabar darbi
ninkai džiaugiasi, kad jų darbo 
sąlygos gerėja, kad gavo pa
kelti algas, kad yra ligoninė ir 
kiti jų naudai dalykai. Kova 
buvo labai sunki. Bosai naudo
jo visokius gudrumus. Jie buvo 
suklaidinę daug darbininkų, 
rie nors ir sunkiai dirbo, 
buvo priešingi unijai.

Baltimore Sun dienraštyj 
šo Ralph MacDonald, viršinin
kas Amerikos Nacionalės Mok
slo Sąjungos, kad Sovietų Są
jungoj vyriausybė mokslo rei
kalams išleidžia trylika bilionų 
rublių—20% visų įplaukų. Tuo 
kartu Jungtinės Valstijos yra 
turtingiausia šalis pasaulyj, bet 
mokslo reikalams skiria tik tris 
bilionus dolerių, dar ' mažiau, 
kaib 2% įplaukų. Kaip žinia, 
tarybinėj tvarkoj mokslas yra 
aukščiau visko statoma, ' gi phs 
mus bažnyčia stojasi -.pirmon 
vieton.

Kiek laiko atgal vienas ko
respondentas, rašydamas apie 
vieną žmogų daug dirbusį pro
gresyviame judėjime, rašė, būk 
jis palindo po “juosmeniu” ir 
atidavė savo laisvę. Taip nėra, 
tas draugas skaito “Laisvę” ir 
veikia LDS 48 kuopoj. Jis savo 
įsitikinimų nepakeitė ir prime
timas yra be pamato. J. Balsys.

technika tarnautų

St. Petersburg. Fla

Tapo palaidota senelė- Petro
nė G. Mikelionis, sirgo ilgai. Ji 
buvo uošvė Petro Yanukonio, 
kuris turi užeigą ir kurį gerai 
pažįsta Lawrence ir Methuen 
lietuviai, žentas labai rūpinosi 
padėti senelei jos amžiuj. Pali
ko nuliūdime tris dukras ir 
anūkų. Visiems didelė užuojau
ta, o velionei lai būna lengva 
Amerikos žemelė.

♦ ♦ *

Martynas Savickas, 27 Golf 
St., Methuen, mirė nuo širdies 
ligos. Jau per kelis metus sir
guliavo, seniau buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas, bet kaip 
susirgo, tai negalėjo skaityti. 
Paliko nuliūdime — žmoną, du
krą, sūnų ir anūkų. Reiškiu šei
mai užuojautą, o Martynui lai 
būna lengva žemelė.

* * *

Po operacijos mirė Kastan
tas Churlion is. Buvo kelias sa
vaites ligoninėj, Bostone. Pa
laidotas tautiškose kapinėse. 
Buvo labai suklaidintas žmogus 
socialistų ir kitokios spaudos, 
kuri puola Lietuvą. Tame jis 
nekaltas, jam tokį supratimą 
įkalė Keleivis ir kita panaši 
spauda. Paliko nuliūdime žmo
ną ir dukrą, kuri išėjus slaugės 
mokslą, laike antrojo karo bu
vo ir užjūryj. Reiškiu jo šeimai 
užuojautą. S. Penkauskas.

> •

Saulėtoj Floridoj vasario 
mėnesis labai mažai turėjo 
saulės ir tarptais net šalta bu
vo, bet mes nepaisome to — 
laikome piknikus ir tiek. Va
sario 9 d. turėjome pikniką. 
Jis turėjo įvykti Gulf Porte — 
pamaryje, bet, kada oras buvo 
šaltas, tai įvyko Municipalia- 
me name, kitaip vadinamame 
— “Million Dollar Pier.” Ge
ra vieta, bet gal dar ne dau
gelis iš lietuvių žino.

Susirinko gražus būrelis lie
tuvių ir visi smagiai laiką lei
do. Buvo sumanyta pagelbėt 
būsimiems mūsų suvažiavi
mams. Aukavo sekamai: Geo.

. Po $1 aukavo: 
J. N. Simans, *Wm. Stakėnas, 
J. Verbila, 
Stankus, J.
V. Lubinas, 
Zablackas, 
Martin Sillers. Viso suaukota 
$14.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 45 kp., vasario 23 d., tu
rėjome susirinkimą pas Za- 
blackus, Clearwateryje ir vien
balsiai nutarta pasiųsti aukas 
su pasveikinimais po $7 Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
Amerikos Demokratinių Lietu-

ŠARANČIAI PALESTI
NOJE

Jeruzalė. — Šarančiai 
(skėriai) pridėjo savo 
kiaušinėlių žemėje per 7,000 
akrų Palestinoje. Kiaušinė
liams naikinti bus išbarsty
ta 150 tonų apnuodytų sėle
nų.

j UlCllllO, XlUnCl 

darbininkai Bernotas $2.

Shenandoah, Pa

k u- 
bet

ra-

Kovo 2 d. tarybininkai rengė 
prakalbas. Kalbėjo pabėgėlis 
K. Padolskis, S. Gegužis, kuni
gas Karalius ir kiti. Gegužis gy
rė buvusį Smetonos režimą, nes 
ten buvo tais laikais nuvažia
vęs pauliavoti. Baisiai puolė da
bartinę Lietuvos -tvarką.

Padolskis kartojo visus .Hit
lerio ir Goebbelso prasimany
mus prieš Tarybų Sąjungą, ko
munistus ir pripasakojo visokių 
nesąmonių. Panašiai kalbėjo ir 
kiti jų kalbėtojai. ,Jų prakal
bos, tai niekas kitas, kaip hit
leriškas šmeižtas ir agitacija 
už karą prieš Tarybų Sąjungą. 
Žmonių buvo apie 300. J. P.

Plinta in-Washington.
fluenza astuoniose pieti
niai - vakarinėse valstijose.

J. Simones, V. J. 
Lenigan, J. Kaus,
K. J. Tashalis, J. 
P. Pakalniškis ir

Buenos Aires, Argentina. 
— Išvyko atgal į Maskvą 
Konstantinas Ševelevas, So
vietų prekybos pasiuntiny
bės galva. Jis užginčijo gan
dus, kad, girdi, nutrūko de
rybos tarp Sovietų ir Ar
gentinos dėl prekybos.

vių suvažiavimams. •
Taigi, mūsų kuopa yra jau

nutė, bet mes jau veikiame, 
kiek galime.

K. J. Tashalis,
K-pos Korespondentas.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) ’

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

RONKONKOMA
<8634

TELEPHONE
8TAGG 2-5048

MATTHEW 1’. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas G r abortas
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikia! Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y
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* Antradienis, Kovo 11, 1947

Los Angeles, Cal.
Be Reikalo Įtarė.

Laisvėj iš vasario 21 d., 43 
num., N. V .^aprašydama Ore
gon City LLD kuopos susirin
kimą visai be reikalo įtarė ma
ne ir taip pat pastatė neveiki
mo padėtyj visus kuopos narius.

N. V. rašo, kad LLD 223 k p. 
protokolas vėliausias yra rašy
tas net 1945 m. ir iš to išeina, 
kad nieko nebuvo veikta.

Tas yra tiesa, kad protoko
las senas, bet tam buvo ir prie
žasčių. Karo laiku buvo labai 
suvaržyta važiuotė dėl kuro 
stokos ir taip pat laiko, ko pir- 

. miau per daugelį metų nebuvo.
Gi LLD 223 kp. susideda dau
giausiai iš farmerių, kurie pla
čiai pasiskleidę gyvena. Man i 
būdavo net 50 mylių kelionė iki 
Oregon City ir tiek atgal. Todėl 
kuopoj ir buvo nutarta, kad su
sirinkimus šaukti tik labai 
svarbiam reikalui ir ta pareiga 
buvo pavesta finansų sekreto
riui Wm. Murphy, nes jis gy
vena pačiame lietuvių centre, 
pas jį yra ir.narių antrašai.

Tiesa, aš buvau nutarimų 
raštininku ir korespondentu, 
tai savo pareigas taip ’ atlikau,

lietuvių kolonijos- 
ir nespėjo susipa- 
ūkininkų sunkiomis 
susirinkimų sąlygo

raso:

kaip prie tų sąlygų buvo gali
ma.

N. V. buvo neseniai atvykus 
iš didelės 
miesto, tai 
žinti su 
veikimo ir 
mis.

Toliau ji
“Nuo to mes galime mokintis, 

jeigu taip ilgai, beveik visą sa
vo amžių organizacijose veikęs 
draugas taip daro? Miliono do
lerių iškados nepadarė, tiesa, 
ale kada kitus kritikuoji, tai 
reikia ir apie save apsižiūrėti.”

Manau, kad ši užbaiga visai 
ne vietoj. Jokios skriaudos ne
padaryta ne tik už milioną do
lerių, bet ir centą. N. V. gali 
supraski, kad žmonės, kurie vei
kia dėl labo liaudies laisvės, tai 
pinigų iš to nepasidaro, tik sa
vo prideda. Patarčia N. V. atei
tyj nedaryti užmetimų kitiems 
žmonėms, net jeigu jie asmeniš
kai ir nepatinka. <

Jeigu kas turite link manęs 
kokį reikalą, prašau kreiptis!

C. Marcenkus,
2003 Harcourt Ave., 

Los Angeles 16, Calif.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiM

Matthew A. 
BUYAUSKAS

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

►

>

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Aver^ue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

I GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

« t

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

t ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENA ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Rcumatiš- 

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

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

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

I »

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

Paterson, N. J

ki 27 pelno. Kada komite- 
susirinko po vakarienei, 

buvo duotas įnešimas, kad 
likusius pinigus reikia ką

Iš Coal Center, Pa. į P ort Arasan, Texas

mano žmona,

ir draugai,

PRANEŠIMAI

j vyk s

Philadelphia, Pa
j vyks

di-

kovo mėiie- 
j Coal Ccn-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

imti
raw ,t,t

“Ar nematai, kad aš pailsęs, ko neatsakai tam skam
binančiam telefonu?” '

ROCHESTER, N. Y.
LLD 50 kp. susirinkimas 

kovo 13 d., 8 v. v. Gcdemino salėje, 
Knygos už 1946 m. jau atėjo, pasi
imkite. Bus svarstoma Suvažiavimo 
klausimas, delegatų rinkimas. Pami
nėjimas 400 m. pirmos lietuvių 
spausdintos knygos. Kviečiame na
rius dalyvauti. — Valdyba. (56-57)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas.įvyks ko

vo 12 d., 103 Green St., 7:30 v. v. 
Draugai, malonėkite dalyvauti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti; 
LLD suvažiavimas ir suruošimų 400 
m. lietuvių spaudos parodos, kuri 
įvyks balandžio 12-13. Taipgi reikia 
pasimokėti duokles už šiuos motus. 
Kurie dar negavote knygos “Prisi
kėlusi Lietuva,” ateikite į susirinki
mą ir pasiimkite. — F. Rast.

(56-57)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

kovo 12 d., 8 v. v. LDS Kliuhe, 408 
Court SI. Draugai, dalyvaukite su
sirinkime, nes daug svarbių dalykų 
reikės aptarti. (57-58)

Tarybininkai Apgavo Publiką 
Ir Įžeidė Karo Veteranus

Prieš kiek laiko vietiniai ta
rybininkai pradėjo landžioti į 
organizacijų susirink imus, 
prašyti pinigų, išrinkti komi
tetus neva surengimui vaka
rienės pagerbimui iš karo grį
žusių karių. Sakė, kad vetera
nams bus duota vakarienė už 
dyką, o iš publikos pora mo
kės po $5.

žinoma, tokiam tikslui pri
taria visi laisvę mylinti žmo
nės, visos organizacijos, tai ir 
paskirta tam reikalui nemažai 
pinigų iš organizacijų iždų, iš
rinkta delegatai. Kada delega
tai kėlė klausimą, kas bus da
roma su pelnu, tai sakė, kad 
pelno nebus, nes visi pinigai 
bus išleisti pačiai veteranų va
karienei.

J vakarienę susirinko publi
kos apščiai ir įplaukų susida
rė virš $800. Kiek esu infor
muotas, tai nuo vakarienes li
ko 
tas 
tai 
už
nors nupirkti veteranams. O. 
tu svieteli, kokį sąjūdį padarė 
tarybininkai! Jie pradėjo įro
dinėti, kad “pinigų mažai,” 
kad už “tiek nieko gero nu
pirkti negalima” ir reikalauti, 
kad pinigai būtų atiduota lie
tuviškų pabėgėlių reikalams. 
Na, jie taip ir padarė.

Tik pagalvokite, ar gali būti 
didesnis visuomenės ir orga
nizacijų apgavimas ii* vetera
nų išjuokimas? Mūsų įtarei via i 
iš vienos pusės, o Tarybų Są
junga iš kitos, mušė hitlerinin
kus. Kada Sovietų armija ir 
lietuvių pulkai laisvino Lietu
vą, tai iš Lietuvos, kartu su 
naciais, tai žmonijos nepriete
liais į Berlyną pabėgo ir lie
tuviški fašistai.

Milionai Amerikos jaunuo
lių kentėjo didžiausią vargą, 
šimtai tūkstančių jų parėjo na
mo su sugriautais .nervais, ki
ti be rankų, be kojų, be akių 
— amžini paliegėliai; šimtai 
tūkstančių Amerikos kareivių 
žuvo toje kovoje ir, jų tarpe, 
nemažai lietuvių ! Tėvai, moti-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Joseph Garszva 
A 

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergręen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 4 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Stone Avo. 
prie Chauncey St., Broadway Lino

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6101

nos, seserys ir artimi išliejo 
upes ašarų, o mūsų jaunuoliai 
upelius kraujo -kovoje prieš 
hitlerininkus! Gi dabar tary- 
bininkai išviliojo pinigus iš or
ganizacijų, vardu veteranų, 
surengė vakarienę, o likusį 
pelną atidavė ne veteranams, 
nenupirko už tą pelną kokią 
dovanėlę atminčiai tiems tė
vams ir motinoms, kurių sūnūs 
žuvo, bet tuos pinigus atidavė 
lietuviškiems pa be g eliams, 
tiems, kurie iš Lietuvos bėgu 
nuo savo tautos ir b ė go kartu 
su vokiečiais — fašistais!

Reiškia, vietos tarybininkai, 
kad suteikti pagalbą hitleri
ninkų sėbrams, tai panaudojo 
veteranų vardą; išviliojo iš or
ganizacijų ir visuomenės pini
gų ir tuos pinigus perdavė 
tiems, kurie visaip padėjo na
ciams kovoj prieš Jungtines 
Tautas, reiškia, ir prieš mūsų 
veteranus! Ai’ reikia didesnės 
niekšystės ir didesnio iš vete
ranų ir jų tėvų, kurių sūnus 
yra žuvę, pasityčiojimo?

Ir tai dar ne viskas! Ir pa
čioj vakarienėje veteranai ir 
jų tėvai buvo įžeisti. Tarybi
ninkai savo žmones susodino, 
o veteranai turėjo stovėti prie 
sienų ir laukti, kol anie paval
gys. Laike vakarienės perstatė 
vietos kunigą, kaipo vyriausią 
kalbėtoją. Kunigas išgyrė tą 
tėvą, kuris už savo žuvusio sū- 
naus dūšią kas mėnesis užper
ka mišias, bet visai nesuminė
jo kito žuvusiu kovotojo tė
vo, kuris mišių neperka dėl 
neišgalėjimo arba kitais sume
timais. Du tokie tėvai buvo 
prie to paties stalo ir yra 
p rak tiku o jaučiais katalikais.

šitokis kunigo elgęsis buvo 
įžeidimas veteranams ir jų tė
vams. Prieš tokią jo kalbą jau 
girdisi pasipiktinimų ir iš ti
kinčiųjų tarpo.

Veteranų Draugas.

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionų tų. kurie 
prisiekauja Johnson’s NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad:, 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šį piaster}, tai lyg nau
dotu kaitinamųjų paduškaitę pačiame 
jūsų darbe, švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktakų, ŠILDO jums nu
garų, atliuosuoja skausmų ir sustin
gimų. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lius dienas.
• Johnson’s NUGAROS l’LASTERIS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jį gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

/Ji

Reikalingos • 
PATYRUSIOS 
OPERATORES
Prie geresnio pasiuvimo * 

marškinių

NUOLATINIS DARBAS 
Prie Vienokio Stiliaus

Finišerės ir Rankinės Siuvėjos 
Taipgi Reikalingos

Kreipkitės Asmeniškai

DIANE 
SPORTSWEAR 

CO.
12 NORTH HAMILTON ST 

POUGHKEEPSIE, N. Y.
(67)

Pranešu LDS 153-čios kp. ir 
SLA 95-tos kp. nariams, kad 
aš, kaipo abiejų kuopų finan
sų raštininkas ir 
kuri taip pat yra abiejų kp. iž
dininkė pradžioje 
šio grįšime atgal 
te r, Pa.

Taigi, giminės
su kuriais susirašinėjome gy
vendami Texas valstijoje, ma
lonėsite man rąšyti vėl senuo
ju antrašu į Coal Center, Pa., 
P. O. Box 236.

Mes išvykome iš Coal Cen
ter spalių 14 d., 1946. Važia
vome į pietūs pataisyti svei
katą, kad suradus‘šiltesnį orą. 
Bet, mūsų nelaimei, h\čia bu
vo šalta žiema. Įįkuo Kalėdų 
kaip atšalo oras, taip ir laiko
si. Nors nėra taip šalta, kaip 
Pennsylvania valstijoj. Buvo 
didelių šalnų, kvietkas ir tū
lus medelius nušaldė. Rytais 
buvo nupuolę iki 32 laipsnių 
temperatūros, o dienomis buvo 
iki 45 laipsnių. Vasario mėne
sį kelias dienas šiluma buvo 
pakilus iki 70 laipsnių. Bet vė
jai dideli, apsiniaukę ir mig
los, oras labai drėgnas, tai vis
kas rūdyja.

Mes Port Arasone išgyve
nome keturis ir pusę mėnesių. 
Aš kaipo senas žuvininkas, ge
ras meškeriotojas, tai žuva
vau. žiemą didelės žuvys taip 
nekimba, kaip vasarą, bet aš 
visvien mažesnių neimu, kaip 
5 svarai, o bartais pagaunu ir 
iki 16 svarų. Teko pagauti ir 
iki 35-kių svarų, bet tos per 
senos — netinkamos valgyti.

Čia daug žmonių' suvažiuo
ja automobiliais iš įvairių 
valstijų, kaipo turistai ir lei
džia laiką pamaryje. Kasdien 
žuvautojų pilna — vyrų ir mo
terų, vaikinų ir merginų, kar
tais net 70 metų moterys meš
kerioja žuvis ir tiek. Reiškia, 
žuvininkams, kurie myli tą 
sportą, tai Port Arason 
pilnai tinkama vieta ir jie 
patenkinti.

Taip, tai čia darbų nėra, 
miestelis mažas, tik 350 
ventojų. Yra prieplauka,
plaukia dideli laivai net iš to
limų. šalių, daugiausiai imasi 
aliejų, medvilnę ir kitokius 
produktus. Miestelis yra ant 
Gulf of Mexico vandenyno 
kranto. Stubų rendavoti, norint 
apsigyventi, nėra, bet šlubelių 
turistams yra. Už du kamba
rėlius ir maudynę, tai reika
lauja nuo $5 iki $10 už parą, 
tai darbininkui per brangu.

Daržovės, kaip cibuliai, sa
lotos ir kitokios auga, kurio
mis šimtai akerių apsodinta. 
Laukai labai lygūs, bet šią žie
mą kaip gurioms daržovėms 
pakenkė šalnos. Iš galvijų, tai 
daugiausiai augina veršius, 
karves

bet žmonių, tai labai mažai 
matosi. Reiškia, galvijai auga, 
kaip laukiniai.

Vietos gyventojai augina ta
baką, vatą (medvilnę) ir yra 
didžiausi šaltiniai aliejaus. Jū
ros pakraštyje šimtai nedide
lių laivelių, kuriais gaudo 
“šrimpsus,” bet darbo negali 
nei už pinigus nusipirkti. To
dėl norintiems gauti darbą, tai 
nepatartina čia važiuoti. Tiek 
trumpai galima pasakyti apie 
Port Ąrason, Texas.

A. Kubilskis.

Svarbūs Judžiai
Phi la. Taryba, Amerikos- 

Sovietų Draugiškumo, rengia 
dvi svarbias filmas Phila. 
“Hello Moscow” ir “Rebirth 
of Stalingrad,” Town Hall, 
Broad ir Race Sts.

$15,000,000; $10,000,000 gat
vių pagerinimui, kurios tary
tum karo išgriautos, skylėtos; 
$7,000,000 vaikams žaisma- 
viečių pagerinimui; o ligoni
nėms ir sveikatos centrams tik 
$5,000,000. Paskirta pinigų 
subvių praplėtimui, nekuriu 
gatvių platinimui ir parkinimo 
pogrindinių garadžių įrengi
mui. O kaip namų statyba — 
apie projektus, kaip kad bu
vo statoma prie prezidento 
Roosevelto? Jiems požeminiai 
garadžiai svarbiau, negu žmo
nėms dėl gyvenimo namai! 
žmonės reikalauja gyvenimo 
namų pastatyti ir vandenį ap
valyti. šie du reikalai svar
biausi. Ponas majoras kasdien 
maino naujus garnitūrus-siū- 
tus. Pragyvenimas brangsta, 
rendos kyla, didieji bizniai ir 
spekuliantai pelnais tunka ir 
džiaugiasi laimėtais rinkimais. 
Piliečiai buvo apgauti, kaip ir 
visada. Daugumui atsidaro 
akys. Depresija jau vystosi. 
Stoka įvairių medžiagų, bet jų 
negamina; laukia aukštesnių 
kainų. Pelnagrobiai pasirengę 
apiplėšti gyventojus. Ar tik 
tas gobštumas neprives prie 
galo liepto; ar 1ik neprasidės 
hoovervillės dygti, kaip grybai 
po lietaus! Bedarbė jau pra
sideda. Karo laiku lietuviški 
spekuliantai irgi nutuko pel
nais, bet ne visi.

Rausvietis.

Nubaustas Anglų Oficierius 
Už Pietus su Jūreiviais

yra 
yra

lies 
gy- 
at-

augina
ju pilni brūzgynai,

Šios filmos bus rodomos tik 
sekmadienį, kovo 16 nuo 2-ros 
vai. po pietų iki vėlumos. Abi 
filmos yra naujos ir labai ža- 
vėjančios. Philadelphijos cen
zūra reakcijinė ir ngnorinti 
leisti rodyti filmas iš Tarybų 
Sąjungos. Philadelphia, istori
nis miestas, kuriame tvėrėsi 
nepriklausomybė, laisvė, pla
čios demokratinės žmonių tei
sės, kenčia nelaisvę, begėdiš
ką raketierystę, po juoda 
“Blue Law” skraiste! Viskas, 
ką leidžia šio miesto valdonai, 
tai judžius sekmadieniais ir 
kliubus daryti biznį, o šiaip 
nieko nevalia — grie*kas!. ...

Miestas Gavo Paskolą 
$119,000,000

Iš šios sumos neva’eis $18,- 
000,000 vandenio pagerinimui, 
nes, girdi, taip balsuotojai nu
sitarė. Greičiau jūros išdžius, 
negu šio miesto valdininkai 
pagerins vandenį. Vanduo ga
zolinu dvokia. - žmonės auto
mobiliais, gatvekariais vežasi 
vandenį iš šaltinių. Politikie
riai, matydami gėdą miestui, 
apšaukė, kad visi šaltiniai už
nuodyti ir nevalia vežtis iš 
Fairmount parko vandenį.- 
Prieš rinkimus politikieriai 
būbnijo, kad jie iščystys van
denį, išmes upių dugnus, už
darys darbaviečių sutras, ku
rios užteršia vandenį. Apie šį 
pažadą nieko nesigirdi! Šalti
nio vandenį gabena į miesto 
rotužėlę ^trekais; didelėmis 
bonkomis ir jį geria valdžios 
galvos: teisėjai, policijos vir
šytos ir kiti. Už šią paskolą 
jau bus aptaksuoti visi savinin- 
•ninkai; šiais metais visi turė
sime mokėti didesnius asses- 
mentus taksų.

Iš šios paskolos paskirta or
laivių aikščių pagerinimui

Rostyh, Škotija. — Kari
nis anglų laivyno teismas 
nuteisė leitenantų. Johną 
Wardle už tai, kad jis per 
Kalėdas sykiu su penkiais 
paprastais jūreiviais valgė 
pietus laive. Už tokį oficie- 
riaus garbės “pažeminimų” 
tas leitenantas išbartas, 
perke’tas į kitų laivų ir tri
mis mėnesiais pailginta lai
kas iki sekančio jam pa
aukštinimo.

KAIRUS BOLIVIJOS SEIMO 
PIRMININKAS

La Paz, Bolivija. — Kai
riosios Revoliucinės Parti
jos vadas Jose A. Arce ta
po išrinktas naujojo Boli
vijos respublikos seimo 
pirmininku. Jam priešinosi . 
tik Antonio Anza, vieninte
lis fašistinis seimo narys. 
Bolivija yra Pietinėje Ame
rikoje. į

PARDAVIMAI
Parsiduoda Vištų farma, 90 akrų, 

4000 dedančių vištų, elektra, bėgan
tis vanduo, naujas namas, garu šil
doma, telefonas, smalinis kelias. Ori
ginale kaina $14,500. DABAR nuže
minta kaina iki $12,800. M. HURME, 
(P. O.) Pomfret Center, Conn. (Lo
cation) Bush Hill, Brooklyn, Conn.

(55-60)

> fl

Parsiduoda pertaisyta vienos fa- 
milijos 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 vėl 
rų. Visos elektros vielos yra inęu 
luiotos. Randasi garadžius ir priva 
tjnis įvažiavimas. Telefonuokite 
Ml. 2-0880. Namas randasi Wood 
haven, L. I.

(54-59)
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Negalėjo Būti Bazare, Dr. KaškiauČiaus Prelekcija

Atsiuntė Atstove
ClevelandieČiai V. ir K. Ko

mandai jau antri iš eilės metai 
dalyvauja Laisvės bazare per' 
atstovybę (proxy). Esant per 
toli atvykti, jie brooklynietei, 
Čepulienei atsiuntė dešimkę do
lerių, su prašymu už juos pra- 
pirkti bazare. O bazarui apdo
vanoti atsiuntė gražią lėlę. 

~ Ona Čepulienė visas tris die
nas dirbo bazare, o dar norėjo 
kai ką ir savais pirkti, tad sa
kėsi niekaip nespėjusi prapirk- 
ti visą Romandų dešimkę. Ji 
atidavė bazarui pinigais $5.

Apie Sveikatą Įvyks 16-tą

Demo-
divizi-
srities

Dr. J. J. Kaškiaučius

Į ir myli klausytis daktaro J. J. 
KaškiauČiaus prakalbos.

ši prelekcija bus dar įdomes
nė ir už visas kitas, kadangi pa
lies svarbiausi žmogaus gyvy
bės siūlą, aukštą ir žemą krau
jo spaudimą, kraujo cirkuliaci
ją visame žmogaus kūno.

Vyturėlio Orkestrą * 
Suteiks Muzikos

»

Padėjo Kertinį Akmenį 
Namų Projektui.

Brooklyn© Brownsvillej pra
eitą ketvirtadienį įvyko iškil
mingos ceremonijos padėti ker
tinį akmenį būsimam gyvenamų 
namų projektui. Dalyvavo su- 
siedijos taryba. Garbės svečiais 
dalyvavo miestavo butams au
toriteto atstovai.

Projektas užims 19 akrų plo
tą.

jojęs j 
vakaro 

Jis tikę-

Jaunimas Nori Lygių 
Progų į Mokslą

American Youth for 
cracy koleginio jaunimo 
ja kaltina tūlus švietimo

1 vadus, kad jie išdavė savo įs
taigų studentus pasipriešinda
mi Austin-Mahoney biliui. Tas 
Dilius uždraustų diskriminupti 
studentus dėl jų spalvos, 
gijos ar pažiūrų.

reli-

GIRTAS LAKŪNAS
Palm Springs, Kalifornijoj, 

areštuotas Jacob W. Smouse, 
pastebėjus pavojingai vairuo
jant privatišką, pasirenduotą 
lėktuvą viešoje Western Air 
Lines stotyje. Ištyrus, atradę, 
kad jis vairavęs būdamas gir
tu. Jį sulaikė teismui. Gali 
teisti iki 5 metų kalėjimo.

Daktaro 
prelekcijos visados būna labai 
įdomios ir suprantamos. Kiek
vienas iš jo prelekcijų gali labai 
lengvai pasimokinti. O tas ži
nojimas duoda neapsakomą 
naudą pagerinimui savo sveika
tos. Todėl mūsų žmonės visados

J. Kask jaučiaus

Komisijai pakvietus Vyturėlį 
(orkestrą) skambinti šiam su
sirinkimui, Ed. Sidney - židžiū- 
nas pareiškė:

—Vyturiečiai visuomet esa
me pasiruošę patarnauti orga
nizacijoms, tačiau šį kartą iš
pildyti jūsų prašymą bus dar 
maloniau, kadangi kalbės dak
taras Kaškiaučius, žymusis 
liaudies meno rėmėjas ir mūsų 
orkestros prietelius.

Prelekcija įvyks jau šį sek
madienį, kovo 16-tą, 2 vai. po 
pietų, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Rengia Sveikatos 
Kultūros Draugija. Nepraleis
kite tos progos. Ateikite pasi
klausyti prelekcijos. Visus kvie
čia— Komisija.

Brooklyne areštuoti du jauni 
vyrukai kaltinimu, kad jie api
plėšę likerių pardavinėtoją 
Jack Roth ant apie $200 pini
gais ir gėrimais.

Nužudyti Du Asmenys
' Mrs. Maria Varanelli, 45 m., 
šeimininkė ir jos švogoris, Tho
mas Varanelli, 46 m., rasti su- 
mušti-silbadyti, jau mirę nuo 
žaizdų Mrs. Varanelli apart- 
mente, 727 E. 220th St., Bronx. 
Nužudytuosius atradęs jos tė
vas Albęrti D’Urso, 
•apartmentą apie 6:30 
prae i tą k et v i rtad ien į.
jęsis su/ja vakarieniauti. Vaka
rienę radęs verdančią, šviesas 
visur žibančias, bet niekam ne
atsiliepiant, nuėjęs į kambarius 
ir radęs dukterį su peiliu krūti
nėje ir Varanellį, abu negyvus.

Policija sako, kad atrodo, jog 
moteriškė labai kovojus ‘už gy
vastį. Iš karto nenumatyta, kas 
ir dėl ko juos nužudė.

Laisves Bazaras Puikiai 
Pavyko

Federalė slaptoji policija 
Brooklyne areštavo jauną vyrą 
Arkansas policijai pareikala
vus. Sako, būk jis ten pavogęs 
galviją.

Trys jauni vyrai susižeidė jų 
auto atsimušus į užtvara ant 
Meeker Ave. tilto prie įvažiavi
mo į Queens.

MIRE
Joseph Waineikis, 69 m. 

žiaus, gyveno 2061 Gates Ave., 
Brooklyn, N. Y., mirė kovo 10 
d., namuose, kur ir kūnas pa
šarvotas. Laidotuvės įvyks ko
vo 14 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Rozaliją.

Waineikis buvo narys Šv. 
Jurgio Draugystės.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. S. Aromiskis, 423 
Metropolitan Avė., Brooklyne.

am-

Dienraščio Laisvės Bazaro nių vakaru. Sekmadienio vaka- 
abu paskutiniai vakarai, kovo — - x---’
8-tą ir 9-tą buvo nepaprastai 
turtingi lankytojais. Miniai 
svieto esant, sunku padaryti vi
suotini aprokavimai, tačiau te- 
mytojai. sako, kad niekad tiek 
daug nebūdavę publikos, kiek 
buvo šiame.

Atrodo, kad Laisvės bazarai 
vra tapę bent kelių gentkarčių 
nokiliais. Čia buvo senieji Lai
svės patrijotai. čia susirinko 
jų jaunimas, vaikai ir žentai su 

: marčiomis, taipgi anūkai. Dar 
i niekad pirmiau bazaruose nebu- 
I vo taip skaitlingi 
gentkartės mažieji 
ankstvbuiu Laisvės 
anūkėliai. Ypatinga, 
sais tais mažiukais 
sikalbėti lietuviškai, 
ba ir ne visai taisykliškai, ta
čiau jie pasisako, ko jie nori. 
Jeigu turėsime 
kitu mažiukams įdomių užsiė
mimų pas mus, už metų-kitų 
susilauksime dar vienos gent
kartės lietuviško jaunimo.

šeštadienio visas vakaras ba
zare buvo vien biznio ir pažmo-

trečiosios 
lietuviukai, 
skaitytojų 
kad su vi
gai ima su- 
Tūlas kai-

mokyklėles ir

l

’K

K' *W'!O

Irt

Jeigu norite, galite atgabenti savo pundeli pasiuntimui, arba 
pasirinkite iš mūsų didelių kiekių dalykų pigiausiomis kainomis!

• Mes cheminiai išrūkome visus drabužius
• Visi pundeliai 100% apdrausti
• Greitas pristatymas užtikrintas

Mes Esame Sovietų Valdžios Įgalinti 
Pundeliams Siųsti

PUIKIOS NAUJIENOS!
Dabar, pa gailaus, jūs galite siųsti Maistą ir Drabužius 

savo giminėms ir draugams į visas dalis 
SOVIETŲ RUSIJOS

su
Iš ANKSTO APMOKĖTAIS MUITAIS

(Jūs užmokate VIENĄ KAINĄ čia, o jūsų giminės NIEKO 
nemoka, kada jūsų pundelis pristatomas)

Specialiai Pundeliai šią Savaitę
----------------------------  NO. 106—MAISTAS---------------------------

sv. sviesto biekinej 4 unc. j>ak. arbatos
puskv. Mazola aliejaus kene 1 sv. džlov. slyvų 
sv. kaše 8 unc. šokolado gabi.

1 unc. košer jautienos blekinėj 2 gabi. Ivory muilo
VISO $13.45

NO. 202—DRABUŽIAI---------------
1 pr. grynos odos vyr. Čeverykų (dvigubais padais) 

spalva — Juoda ar ruda, * ..
3% Jardai 100% tikrų vilnų medžiagos suknelėms 

arba varkams — {vairių spalvų.
guzikų, pritaikytų drabužiui,

VISO $35.77

Pareikalaukite mūsų knygelės, aprašančios kitokius maisto 
ir drabužių pundelius

PARCELS TO RUSSIA, Inc.
391 Eastern Parkway (kampas Bedford Ave.) 

Brooklyn 16, N. Y. Main 2-1771
a^Zi.vaa. A al.aav. al a aJialKl. 1 zllvMavail<> ,a»Mx u 1 .

Tčmykite mūsų Manhattan raštinės atsidarymą GREITAI.

Ginkite Komunistų Tei 
sės, Pareiškė 
Marcantonio

Mirusiosios vyras, muzikan
tas, esąs kur nors tolimose val
stijose su orkestrą, o jos du sū
nūs — armijoj. Varanellio sū
nus ir duktė gyvena 615 
ham Parkway, Bronx.

Varžosi už Našlaitį

Pel-

susi-

SLA 38-ta Kuopa Griniaus 
Bankieto Neparėmė

SLA 38-ta kuopa savo susi
rinkime, įvykusiame kovo 6-tą, 
atmetė dr. K. V. Griniaus ban
kieto tikietus. Pirmesniame su
sirinkime kuopa buvo atmetusi 
tikietus to masinio mitingo, ku
riame Grinius kalbėjo. Taip 
pat buvo atmesti ir tikietai to 
nepriklausomybės minėjimo, 
kurį rengė vieni vienybieČiai.

Visi atmesti taip sau nekaltu 
būdu, pasakėme — neturime 
pinigų. Tačiau praeityje esame 
turėję ir po mažiau pinigų, bet 
prašymų ponų reikalams sau
sai nepraleisdavom. Tai buvo 
tais laikais, kada čia rečiau vi
sokių ponų užkliūdavo, mažiau 
juos tepažinome. Tada grobsty
davome ponus, kaip kokius dei
mantus. Bet kada pradėjo tie 
pabėgusieji su hitlerininkais 
per beržyną į Berlyną čia atva
žiuoti tuzinais ir vis iš mūsų

....... . ............. 6-tas puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 

Antradienis, Kovo 11, 1947

užlaikymo tikėtis, atsikandome 
ir mes, ponai ir pas mus labai 
atpigo.

Tai ir gerai. Vieton paremti 
ponus, nutarėme savo sekreto-* 
riui nupirkti roffivimo (ad
ding) mašiną. Narys.

New Yorkas Būsiąs 
Medikališku Centru

New Yorko Medikališkos 
Akademijos bankiete, Waldorf 
viešbutyje, dr. George Baehr iš
sireiškė, kad New Yorkas turė
siąs tapti pasauliniu medikališ
ku centru. Jis pasiūlė planą su
jungti mieste esančias 65 vy
riausias ligonines po akademi
jos vadovybe.

1

*

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

VALGIS JŪSŲ SVEIKATAI

rą taipgi šių abiejų netrūko. 
Tačiau šį kartą turėjome ir 
gražių dainų. Tai Aido Choras, 
vadovaujamas Jurgio Kazake
vičiaus mus vėl su dainomis 
pamylėjo.

šiame bazare pasigedome 
svečių chorų. •

Sietyniečiai (Newarko) pra
eitą šeštadienį buvo nuvykę į 
Philadelphia, mes nebuvome jų 
gavę mums patarnauti. Tačiau 
grupė Sietyno Choro narių ir 
mokytojas Walter Žukas su 
žmona Mylda buvo atvykę ir į 
Laisvės bazarą sekmadienį.

Pirmyniečių (Great Necko) 
šiais metais irgi nebuvome ga
vę. Jų jaunutei mokytojai Al
mai Kasmočiūtei dėl Ynokslo ne
galėjus toliau mokytojauti, cho
ras tūlą - laiką nepraktikavo. 
Tačiau jinai ir grupė choristų 
taipgi buvo bazare. Greatne- 
kiečiai tikisi ne už ilgo vėl pra
dėti dainuoti.

Tolimi Svečiai
Bazare turėjome atstovybės 

ir iš daugelio apylinkės koloni
jų, o greta jų ir vieną kitą iš 
toliau. Iš tolimųjų taikėsi susi
tikti Antaną ir Mildą Vasarius, 
futrų pardavinėjimo biznierius, 
taipgi Antaną Railą iš Montel
lo ir Marytę Vaitonaitę-Mikšie- 
nę iš Waterbury. Bene pirmu 
kartu dalyvavo Mrs. čypas iš 
Clevelando. Jinai su dukrele 
dainininke dabar apsigyveno 
Great Neck e.

Pokiliai - Pokilyje
Bazare buvo bent tuzinas ki

tų pramogų pramogoje. Kas 
čia neminėta — gimtadieniai, 
Vestuvių sukaktys, varduvės ir 
tt. Vieta tam viskam ištikro 
patogi — vaisė ir jomis aptar
navimas čia pat. Vaišių buvo 
gerų visu bazaro laiku. Tačiau 
paskutinę dieną dešrų ir visko 
"kito gaspadinės anksti pritrū
ko. Net varškiečiai išsibaigė. 
Baigusiems sunkų darbą-gas- 
padinėms-gaspadoriams buvo 
likę tik duonutės. Tiesa, vargiai, 
kas bebūtų norėję valgio, jeigu 
ir būtų buvę—visi buvo iki pa
skutinio laipsnio išvargę, visi 
po trijų dienų darbymetės no- 

l rėjo skubinti namo, kad kiek 
galint daugiau pasilsėti savai
tės pareigoms darbavietėse.

Bazaro dienomis buvo suneš
ta daug dovanų. Jas paskelbsi
me už dienos kitos, kada viską 
suvesime.

Laisvės štabas ir direktoriai 
dėkingi visiems teikusiems do
vanas, dosetkams dirbusių ba 
zare ir visiems parėmusiems 
bazarą atsilankymu.- -• - ....

Kalbėdamas didžiojo New 
Yorko liberalų bankiete, Park 
Central Hotel, kongresmanas 
Vito Marcantonio ragino juos 
ginti Amerikos civiles laisves. 
O tas reiškia gynimą komunis
tų, sakė jis.

Bankietas buvo suruoštas su
kėlimui fondo sugrąžinti į ra
dio programas Johannes Steel 
ir kitus progresyvius komenta
torius. Pastaruoju laiku jų tiek 
daug išmėtyta iš programų, 
kad tik keli belikę. Patsai Steel 
leidžia žinių lapelį, vietoje kal
bėti per radiją.

Marcantonio receptas, kaip 
kovoti prieš atakas, turėjo ypa
tingo svorio, kadangi jisai pirm 
praeitų rinkimų buvo visos ša
lies reakcininkams pirmuoju 
cieliumi. Bet jis nenusileido — 
kovojo ir laimėjo. Marcantonio 
sakė:

“Bėda su tūlais mūsų libera
lais yra ta, kad jie galvoja iš
saugosią demokratiją prisilai
kymu tos pačios pozicijos kas 
liečia komunistams teises, kaip 
Rankinas.

“Pirmoji Amerikos piliečių 
teisių gynimo linija yra kovoje 
už civiles teises komunistams.”

Marcantonio pripažino, kad 
dabar radijo programose ar 
spaudoje yra tik tiek laisvės, 
kiek tų priemonių savininkai 
leidžia. Ir vienintelis būdas iš
laisvinti radiją ir spaudą yra 
Visiems priešfašistams susivie
nyti ir kovoti prieš monopoli
jas. Bet, sakė jis, susivienyti, 
kovoti ir išlaimėti negalėsime, 
jeigu liberalai bėgs už pečiaus 
kiekvienu atveju, kada kas su
riks “raudonasis.”

“Už geresnę Ameriką,” sakė 
jis, “stokite ii* kovokite.”

Pobūvyje įsteigta pastovus 
komitetas liberalams ginti. Jis 
darbuosis pirmiausia sugrąžinti 
į radijo programas Steel ir pa
remti kitus, s.

Progresyviams radijukams 
remti programoje dar kalbėjo 
radio komikas Henry Morgan, 
New Yorko Laikraštininkų Gil
dijos prezidentas John T. Mc
Manus, filmų rašytojai Doro
thy Parker ir Ogden Stewart, 
miesto CIO sekretorius Šaul 
Mills, Readers Scope leidėjas 
Leverett Gleason ir patsai 
Steel.

Pas palikimų teisėją 
varžė už našlaitį Adolph Jo
seph Popper, Jr., dvi šeimos 
— jo motinos sesuo ir jo tėvo, 
motina. Adolphas, 10-ties me
tų, neteko tėvų, taipgi brolio 
ir sesutės Amsterdam Ave. na
mų įgriuvime. Ir jis pats iš
gulėjo 8 valandas po griuvė
siais iki gelbėtojai iki jo 
sikasė.

Berniukas be dvejojimo 
sirenkąs tetą su policistu
vyru globėjais. Jie patys turi 
tris vaikus. Vienok jie sako, 
kad jie dar ištenka vietos ir 
visko in Adolphui auklėti.

da-

pa
jos

REAL ESTATE FOR SALE
RIDGEWOOD: Šaltas vanduo, 

Mūrinis 4 aukštų namas, perdarytas 
į 12 apartmentų. Didele krautuvė. 
IEIGA $3,380, EI Subvės Stotis. Na
šlė priversta parduoti, $17,000.

3 AUKŠTŲ KAMPINIS- 5 box 
room apartmentai. 2 krautuvės. 
RENDA $2,244. Nuleista iki $16,800. 
IR KITI BĄRGENAI.

SCHWERDTFEGEB, REALTOR 
234 WYCKOFF AVE., 

BROOKLYN, N. Y.

Tikrai Gaspadiniškai Valgius Gamina

JUOZAPO ZEIDAT

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.

Oras atšilo. Praeitą ketvirta
dieni New Yorke buvo 47 laips
niai šilumos.

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 

valdžios taksų ir veda biznių 
knygas.

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

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną.

Peter Kapiskas

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

4

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVefgreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
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. EVergreen 4-9012

BULOVĄ!

f

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

M

GERAI PATYRI BARBERIAI

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

.Speciales Kainos Po:

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

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

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

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

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

DEAN
13 t*wth . . . $247S

CAMMiDGf

> MATIKI
. >29^

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarai*.




