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Mokytas glušas.
Valdžios kontrolė ir 

streikai.
Nereikėtu kabinėtis.
Žemina Amerikos vardą.
Septyniolika bilijonų.

Rašo A. BIMBA.
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Aną dieną Brooklyno kolcgi- 
galva pasisakė trokštąs, 
Maskvos “Keturių Didžių- 
kon f eren c i j a n epas i se k t ų. 
d au gi au n es u s i p r at i m ų,

jos 
kad 
jų” 
Juo
girdi, tuo geriau! ‘

Tasai ponas yra labai nioky-; 
tas žmogus. Bet kiekvienas pa-į 
dorus amerikietis pasakys, kad j 
jis taipgi yra didelis plušas. 
Taip jis apsi.įakinęs neapykan
ta rusams, jog nustojo viso
kios lygsvaros savo protavime.

Panašioje sugedimo stadijoje 
dabar randasi mūsiškiai Gri
gaičiai, šimučiai ir Tysliavos’.

* * * 
vadinamoji valdžios

įmonių yra didelė ap- 
Tai priemonė strei- 

Dabar aišku iš
Teismo nuo-

Taip 
kontrolė 
ga vystė, 
kams laužyti.
Aukščiausiojo 
sprendžio prieš mainierius. 

* * *
» Valdžios kontrolės nereikia 
maišyti su nacionalizacija. Na
cionalizacija reiškia, kad savi
ninkai esti nusavinti, kad įmo
nė tampa visuomenės savasti
mi.

Gi valdžios kontrolė reiškia, 
kad įmonė pasilieka savininkų 
nuosavybe ir visą tos įmonės 
pelną valdžia atiduoda savinin
kams.

Vadinasi, savininkas sėdi sau 
ramiai, o jam į kišenių plaukia 
pelnai.

❖

Bet, kaip Aukščiausias Teis
mas patvarkė, tokios įmonės 
darbininkai neturi teisės strei
kuoti.

Labai pamatuota baimė, kad 
ateityje kapitalistai tyčia nesi- 
rokuos su organizuotais darbi
ninkais. Tegul darbininkai su
streikuoja. Valdžia paskelbs, 
kad toji pramonė reikalinga vi
suomenės gerovei, paims ją sa
vo kontrolėm privers 
n inkus grįžti į darbą 
laimėjus. Kapitalistai 
nustos.v

šitą baimę labai
mūsų supratimu, pabrėžė teisė
jas Murphy, kuris balsavo prieš 
Aukščiausio Teismo daugumos 
nuosprendį.

♦ * * \

Jugoslavija buvo mūsų talki
ninkė. Italija buvo mūsų prie
šas. Italija kariavo prieš Jugo
slaviją.

Karui baigiantis, jugosla
vams pateko keletas Italijos 
laivų. Juk tai mažiausias daly
kėlis, palyginus su 
Mussolinio armijos 
padarė jugoslavams.

Bet minėtų laivų 
pareikalavo laivus jiems sugrą
žinti. Mūsų valdžia pasiskubino 
tiems savininkams advokatau
ti.

Tai naujas mūsų vyriausybės 
kabinėjimasis prie Jugoslavi
jos.

darbi- 
nieko ne
ri i eko ne-

teisingai,

tuo, kiek 
skriaudos

savininkai
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TRUMANAS REIKALAUJA 
DIDŽIULIŲ “PASKOLŲ” 
GRAIKIJAI IR TURKIJAI

Lietuviai, Latviai ir Estai Bėgliai Supranta, MOLOTOVAS PASIŪLĖ
Kad Pabalčio Respublikos Bus Pripažintos kaip PERŽVELGT SUTARTĮ

Tarybinės; Todėl Skelbia Sėdėjimo Protestą

Esą Reikalinga Stiprint Tuos 
Kraštus prieš Sovietus

Washington. — Preziden
tas Trumanas ragina kong
resą “paskolinti” Graikijos 
monarchist!! valdžiai 250 iki 
350 milionu dolerių, o Tur
kijai 100 iki 150 milionu, 
kaip buvo pranešama pir
madienį ir antradienį.

Tuo tikslu prezidentas šį 
trečiadienį atsišaukia į ben
drą senato ir kongreso at
stovų 
Yorko Herald 
Times 
anksto pranešė, jog prezid.

rūmo sesiją. New 
Tribune ir 

korespondentai iš

INDIJOS RIAUŠĖSE 
PER SAVAITE ŽUVĘ 
IKI 1,500 ŽMONIŲ
Lahore, Indija. — Karto

jasi kruvinos riaušės tarpe 
indusų ir mahometonu Pun- 
jabe, Indijos provincijoje. 
Oficialiai skaičiuojama, kad 
per savaitę riaušininkai iš
žudė bent 550 vieni kitu. 
Bet neoficialės žinios tei
gia, kad žuvę tūkstantis iki 
pusantro tūkstančio.

Anglu kariuomenė varto
ja net lėktuvus riaušinin
kams malšinti.

Punjąbe yra 56 nuošim
čiai mahometonų ir 44 nuoš. 
indusų. Mahometonai reika
lauja Pakistano — atskiros 
sau valstybės, kuri • nėpri- 
klausytų nuo Indijos daugu
mos.

Sionistai Savinasi 
Visa Palestina

Trumanas pabrėš nesutiki
mus tarp Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos ir 
girdi, įspės, kad Sovietais 
“negalima esą pasitikėti”; 
todėl reikią stiprint Graiki
ją ir Turkiją ir užkirst ke
lią Sovietų įtakai į tuos 
kraštus.

Apart piniginės paramos 
(f aši s tuo j anči ai) Graikijos 
monarchistų valdžiai, prez. 
Trumanas reikalaująs duoti 
jai gana ginklų, kad įveiktų 
kovojančius respublikiečius- 
partizanus.

Austrija Nebuvo “Nekalta 
Panelė” Vokiečių Karuose
Maskva. — Sovietu armi

jos laikraštis Raudonoji 
žvaigždė rašo, jog Austrija 
nėra tokia “nekalta panelė” 
dėlei karo išvien su vokie
čiais, kaip kad ją piešia da
bartiniai austrų valdinin
kai. Juk Austrija drauge su 
vokiečiais veikė Pirmajame 
pasauliniame kare. Taipgi 
Antrajame pasauliniame 
kare Austrija kovojo kaip 
uolus Vokietijos talkinin
kas.

Senatorių Komitetas 
Perša Suardyt Algų 
Valandų Įstatymą

Herford, Vokietija.
Tūkstančiai lietuviu, latviu 
ir estų pabėgėlių (vadinamų 
išvie tin tųjų) ketino kovo 11 
d. paskelbti sėdėjimo strei
ką stovyklose, reikalauda
mi, kad Keturių Didžiųjų 
konferencija Maskvoj ne
pripažintų Lietuvą, Latviją 
ir Estiją Tarybų Sąjungos

— ■ nariais. Taip jie sakė parei
gūnams UNRRA, tarptauti
nės pašalpų organizacijos. 
Tie (fašistiniai) bėgliai nu
mato, kad Maskvos konfe
rencija pripažins Lietuvą, 
Latviją ir Estiją Tarybų 
Sąjungos r e s p ublikomis. 
Taigi jie iš anksto protes
tuoja, skelbdami savo 24-rių 
valandų sėdėjimo streiką.

DELEI (MINIJOS

Aukščiausias Teismas Pripažino 
Darbvedžių - F or manų Unijas

Washington.— Aukščiau-1 tus kitų darbvedžių unijų, 
sias Jungtinių Valstijų tei
smas penkiais balsais prieš 

j keturis nusprendė, kad for- 
manai - darbvedžiai turi, tei
sę palaikyt savo unijas ir 
per jas vesti kolektvvęs de
rybas su samdytojais, pagal 
Šalies Darbo Santykių Įsta
tymą - Wagnerio Aktą. Tei
sėjų dauguma su Robertu 
H. Jacksonu pryšakyje at
metė Packardo Automobi
lių kompanijos apeliaciją 
prieš įos darbvedžių uniją. 
Šis Aukščiausio Teismo 
sprendimas paliečia ir šim-

Kompanijos apeliacija 
prašė panaikint valdiškus 
Darbo Santvkiu Tarybos 
patvarkyma, kad kompanija 
turi vesti derybas su savo 
formanų unija.

Republikonai senatoriai 
Joseph H. Bali ir R. A. Taf
tas ir republikonai kongres- 
manai, vadovaujami Fredo 
A. Hartley, ruošia pasiūly
mus kongresui taip “patai
syt” Darbo Santykių Įsta
tymą, kad būtų uždraustos 
formanų ir kitu technikinių 
darbininkų unijos.

Reakcininkai Senate Kels 
Trukšmą prieš Lilienthalį

Marshall Kelia Armijų Mažinimo 
Klausimą Užimtuose Kraštuose
Maskva.— Prasidėjus Ke- ■ jos atstovai Ii945 m. gruo- 

turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų konferencijai, wSo- 
vietų atstovas Molotovas 
pasiūlė peržvelgti pirmesnę 
trijų didžiųjų talkininkų 
1945 m. sutartį Maskvoje 
dėlei Chinijos ir pažiūrėti, 
kaip ta sutartis vykdoma. 
Amerikos valstybės sekre
torius Marshallas, iš savo 
pusės, pakėlė klausimą dėl 
talkininkų armijų sumaži
nimo užimtuose Europos 
kraštuose.

Molotovas priminė, jog 
Amerikos, Sovietų ir Angli-

dyje nutarė, kad Chinija 
turi būti tautiniai suvienyta 
ir demokratinė; kad niekas 
nepriyalo kištis į vidujinius 
jos reikalus ir kad turi būti 
ištraukta svetimų kraštų 
kariuomenė iš Chinijos.

Antradienį pranešta, kad 
Marshallas nesutiko judint 
klausimo dėl Chinijos (kur 
tebėra amerikonu kariuo
menė). Molotovas žadėjo 
paskiau atsakyti į Marshal- 
lo pasiūlymą dėl kariuome
nės mažinimo užimtuose 
Europos kraštuose.

Bevinas Susirūpinęs, Girdi 
“Apsauga” Graikijai

* * *
Iš Varšavos sugrįžo ponas 

Arthur Bliss Lane, buvęs mūsų 
šalies ambasadorius Lenkijoje.

Savo netikusiu užsilaikymu 
ponas Lane žemina Amerikos' 
vardą Lenkijos žmonių akyse. 
Nespėjęs nei kojas susišildyti 
Lane išleido prieš lenkus pa
reiškimą.

♦ * ♦
Lane pasakė, kad Lenkijoje 

esą kalėjimuose apie šimtas 
Amerikos piliečių, tai yra, be
siskelbiančių Amerikos pilie
čiais. Girdi, Lenkijos valdžia 
manęs neprileido prie tų “ame
rikiečių.”

Dabar Lenkijos valdžia sako, 
kad prieš keletą mėnesių buvo 
pasiūlytas ponui Lane sudaryti 
bendrą komisiją, kuri tuos 
“amerikiečius” aplankys ir pa
tikrins, ar jie tikrai yra Ame
rikos piliečiai.

Toks Lenkijos valdžios pa
siūlymas atrodo visiškai teisin
gu. Kodėl Ponas Lane nepriė
mė?

Jeruzalė. — Pranešama, 
jog Palestinos žydai Sioni
stai reikalaus' kad Jungti
nės Tautos leistų žydams iš 
įvairiu kraštų be apriboji
mo-vykti Palestinon apsigy
venti, taip kad jie sudarytų 
gyventojų daugumą tame 
krašte; o tuomet, girdi, Pa
lestina turėtų būti pripažin
ta žydų valstybę.

Washington. — Teisinis 
senato komitetas užgyrė 
sumanymą uždraust darbi
ninkam reikalaut atlygini
mo už sugaištą laiką nuo 
fabriko vartų Iki pačios 
darbo vietos ir atgal iki 
vartų. Sykiu komitetas pa
rėmė pataisymus, kurie ar
do įstatymą, nusakantį 40 
valandų darbo savaitę ir ne 
mažiau 40 centų algos va
landai. Pataisymai pripažįs
ta vietinius “darbo papro
čius” ir paliuosuoja samdy
tojus nuo atsakomybės, jei
gu‘jie “be blogos intenci
jos” laužo tą įstatymą.

Hoover Reikalauja 155
Milionu Austrijai

Washington. — Buvęs 
prezidentas H. Hooveris ra
gino Ameriką pasiųsti Aus 
trijai dar 155 milionus'dole
rių paramos. Jis vėl smer
kė Sovietus, kad jie, pagal 
Potsdamo sutartį, ima į ka
rinius atlyginimus vokiečių 
turtą Austrijoj.1

ORAS,—Būsią vėsu.

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas už
ginčijo pranešimus, kad A- 
merika skirianti 100,000 to
nų grūdų Jugoslavijai.

Washington. — Reakci
niai republikonai senatoriai 

.John W. Bricker ir tokie 
“demokratai”, kaip senato
rius MčKellar, reikalaus, 
kad senatas atmestu Davi
dą E. Lilienthalį, kurį prez. 
Trumanas skiria kaip Jung
tiniu Valstijų Atominės Jė
gos Komisijos pirmininką.

Nors senatorių komisija 8 
balsais prieš 1 užgyrė Li- 
lienthali ir atmetė pasakas, 
būk Lilienthalis “palankus 
komunistams”, tačiau Bri
ckeris ir kompanija ketina 
pakartot pačiame senate iš- 
mislus apie Lilienthalį kaip, 
girdi, “raudonųjų globėją.” 
— Bet visos kampanijos 
prieš Lilienthalį branduolis 
yra tame, kad jis — libera
las, Rooseveltinis demokra- ' 
tas. ' |

t

Senatorių komitetas už
gyrė ir keturis kitus prezi
dento skiriamus Atominės 
Komisijos narius. Bet sen. 
Brickeris dar kels klausi
mus apie dviejų, skiriamųjų 
ištikimybę Amerikai. Ne
rasdamas tiesioginės prie-

kabės, Brickeris sako, kad 
vieno brolis esąs komunis
tas.

Kuomet senatorių komi
tetas per 6 savaites kvotė 
Lilienthalį, jam ypač buvo 
prikišama, kad Lilienthalis 
laikės komunistus didžiame 
valdiškų darbu projekte — 
Tennessee Valiev Authori
ty. Pasirodė, kad tarp dau
gelio tūkstančių darbininkų 
ten buvo tik pustuzinis ko
munistų. Dėl to net republi- 
konas senatorių komiteto 
pirmininkas Hickenlooper 
pareiškė, jog bet kokiame 
didžiame darbe gali lengvai 
pasitaikyt tiek pat komuni
stų, visai nežinomų aukštie
siems to darbo vadams.

‘Maskva. — Kai tik Jung
tinių Valstijų valstybės se
kretorius gen. Marshallas 
atvyko į Maskvą, tuojau pas 
jį nuėjo užsieninis Anglijos 
ministras Bevinas ir, kaip 
pranešama, jiedu** tarėsi, 
kaip “apsaugoti Graikiją 
nuo galimų jai pavojų.” 
Teigiama, kad Marshallas 
užtikrino Amerikos pagalbą 
Anglijai “apsaugoti Graiki
ją”

Atidėti Jungt. Tautę 
Atominės Kontrolės 

Pasiūlymai

Ministrų Gimtadieniai

pir
am-

Maskva. — Praeitą 
madienj suėjo 57 metai 
žiaus užsieniniam Sovietų 
ministrui Molotovui ir 66 
metai Anglijos užsienio rei
kalų ministrui Bevinui. Be- 
vinas aplankė Molotovą.

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos delegatas Warren 
R. Austinas atmetė Sovie
tų atstovo Gromyko pasiū
lymą dėl atominės jėgos 
kontrolės pasaulyje. Tuo
met Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba sugrąžino tą klausi
mą atominei Jungtinių Tau
tų Komisijai su paraginimu, 
kad komisija pagamintų sa
vo planus pirm Jung. Tautų 
seimo, kuris susirinks šie
met rugsėjo 16 d. Ameriko
nų delegacijai ypač nepati
ko Gromyko siūlymas greit 
sunaikinti jau gatavas ar 
pusgataves atom-bombas.

Formozos salos pabijotai 
reikalauja tautinės nepri
klausomybės nuo Chinijos. 
Jie jau sudarė vietinę savo 
valdžią.

Kokia Turkijos “DemokraIi j a' Taip Gausiai Remiama

korpora- 
siekia 17 
nesvietiš-

, Didžiųjų Amerikos 
cijų pelnų perviršis 
bilijonų dolerių. Tai 
ka krūva dolerių.

CIO prezidentas Murray tei
singai sako: Tegul šitas pelnų 
perviršis eina į algų pakėlimą. 
Didesnės bus algos, 
bus darbų.

daugiau

Kuomet Amerikos valdžia 
stiprina Turkiją “kaip de
mokratijos atramą,” galima 
prisimint, kaip Turkija 
“tarnavo d e m o k ratijai” 
dviejuose pasauliniuose ka
ruose.

Pirmajame pasauliniame 
kare Turkija išvien su Vo
kietija kariavo prieš talki
ninkus. Antrajame pasauli
niame kare jinai medžiagi
niai bendradarbiavo su na
ciais. Negana to, Turkija 
leido vokiečių karo laivams 
plaukti Dardanellų sąsiau-

riu i Juodąją Jūrą prieš So
vietus, nors tarptautinė su
tartis tatai uždraudė.

1941 m. birželio 18 d., 
prieš pat nacių įsiveržimą į 
Sovietų Sąjungą, Turkija 
pasirašė draugiškumo su
tartį su Vokietija.

Hitlerio užsienio reikalų 
ministras Joachimas von 
Ribbentropas 1942 m. gruo
džio 5 d. pasiuntė laišką Vo
kietijas ambasadoriui Tur
kijoj, Franzui von Papenui, 
įsakydamas duoti “penkis 
milionus aukso markių mū-

sų (vokiečių) draugams 
Turkijoje.”

1941 m. gegužės 19 d. von 
Ribbentropas rašė von Pa- 
penui, kad šalia bendrosios 
draugiškumo sutarties su 
Turkija “turi būti pasirašy
ta papildomoji slapta sutar
tis, pagal kurią Turkija lei
stų per savo žemę vokie
čiams gabenti karines me
džiagas.”

raščiai ir knygos, 
valdžia terorizuoja 
pažangų judėjimą.

Turkų

valdžia 
iš Jung- 
milioną 
pinigais, 

įvai-

po karo jau gavo 
tinių Valstijų 141 
dolerių paskolų 
tankais, lėktuvais ir 
riais kitais, daugiausia ka
riniais reikmenimis. O da
bar siūloma dar daugelis 
milionu dolerių . Turkijos 

Kai dėl demokratijos Tu r- “demokratijai paremti.” 
kijoje, reikia žinoti, kad ten i 
uždrausta darbo unijos ir 
užginta demokratiniai laik- Paraguay valdžią.

Išsiveržė sukilimas prieš

TAIKĘS R0XASU1 
BOMBA, FILIPINIE

TIS NESIGAILI
Manila. — Tapo suimtas 

barzdaskutis J. C. v Cuer- 
po, kuris metė rankine gra
natą. taikydamas Filipinų 
prezidentui Manueliui Ro- 
xasui. Granata nekliudė Ro- 
xaso. bet savo skeveldromis 
sužeidė 6 kitus asmenis. 
Tuo laiku Roxas kalbėjo 
Miranda aikštėje, raginda
mas taip pataisvt konstitu
ciją, Amerikos kapita
listams- būtu suteikta Ivgios 
teisės, kdip ir filipiniečiams.

Areštuotas Cuerpo kalti
no Roxasa už žmonių alki 
ir skurdą. Jis sakė, jog vėl 
mėgintų nužudyt Roxasa, 
jei gautų progą.

Pasibaigė 440 Dienu 
Streikas Racine, Wis.
Racine, Wis. — Čionaiti- 

nis CIO Automobilių Dar
bininkų Unijos lokalas 1927 
balsais prieš 448 nutarė 
grįžti darban po 440 dienų 
streiko prieš J. L Case far- 
mų įrankių kompaniją. Dar
bininkam pakelta alga 25 
iki 26 centų per valandą, 
bet kompanija nepripažino 
unijos.

Panaikinama Prūsija 
Kaip Valstybė

Maskva.— Jungtinių Val
stijų, Anglijos, Sovietų Są
jungos ir Francijos užsieni
nių ministrų konferencija 
vienbalsiai nutarė panaikint 
Prūsijos valstybę, kaipo 
istorinį užpuolikiško vokie
čiu militarizmo lizdą.

SIŪLOMA VERSTINAS 
STREIKŲ TAIKYMAS

Washington. — Penki re- 
publikonai k o ngresmanai 
darbiniame kongreso komi
tete ragina būtinai išleisti į- 
statymą, kuris įsakytų ver
stinai taikyti gręsiančius 
streikus.
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Klausimai Demokratinei Visuomenei
Ar visi žinote, kad kovo mėnesio 28, 29 ir 30 dieno

mis Brooklyne įvyks trys suvažiavimai, būtent: Lietuvių 
Literatūros Draugijos, Lietuvių Moterų, ir Amerikos De
mokratinių Lietuvių?

Ar jūsų organizacijos jau išrinko delegatus?
Ar jūsų organizacijos nutarė suvažiavimus pasveikin

ti ir finansiškai paremti?
Ar kiekvienas asmeniškai-prisidėjote su auka prie 

pasveikinimo?

Lenkija Naujuoju Keliu
Lenkija gauna iš Tarybų Sąjungos $28,855,000 pa

skolą. Tai didelė ekonominė parama. Lenkai galės gauti 
iš Tarybų Sąjungos nemažai reikmenų, kurie taip reika
lingi šalies ekonominio gyvenimo atstatymui.

Tarybų Sąjunga taipgi aiškiai yra nusistačius Mas
kvos konferencijoje palaikyti dabartinius Lenkijos rube- 
žius. Tuo tarpu Anglija ir Amerika kalba apie tų rubežių 
pakeitimą Lenkijos sąskaitom Visa tai parodo, kad Len
kijos pasirinktasis naujasis kelias draugiškai sugyventi 
ir bendradarbiauti su Tarybų Sąjunga Lenkijai visapu- 
sišškai naudingas.

Nauji Pasigyrimai
Chiang Kai-shekas giriasi, kad jis su komunistais 

greitai apsidirbsiąs. Bet tai ne pirmas toks Chinijos dik
tatoriaus pasigyrimas. Kas keli mėnesiai jis pasiskelbia 
svietui turėjęs didelius laimėjimus. Bet visi žinovai šian
dien tvirtina, kad Chiang Kai-sheko pasigyrimai nepa
grįsti tikrove.

Visos Tiesos Nedrįso Pasakyti
Prezidentas Trumanas paskyrė ir Senatas užtvirti

no mūsų šalies ambasadoriumi Anglijoje iki gyvo kaulo 
konservatyvų Lewis W; Douglas. Ponas Douglas pagarsė
jo t a d a , kai jis išstojo prieš* Roose- 
veltą ir jo politiką. Dabar į jį įsimylėjo pre
zidentas Trumanas ir paskyrė ton aukšton vieton, tar
tum Amerikoje nebeliko ideališkesnio, liberališkesnio 
žmogaus.

Douglas išvykdamas Anglijon kalbėjosi su spaudos 
korespondentais. Jis pasižadėjo nesikišti į Anglijos “so
cialistinę”’ politiką ir Anglijos “socializmui” nekliudyti. 
Jis labai gerbiąs Angliją. Nes, girdi, “mūsų kultūra yra 
bendra. Mes vartojame tą pačią kalbą. Mes prisilaikome 
tų pačių moralinio užsilaikymo taisyklių. Mes tvirtai ti
kime, kad žmogus turi būti viešpats, o ne vergas, kad 
jis turi turėt teisę eiti prie balsavimo dėžutės be bai
mės... mąstyti ir kalbėt taip, kaip nori, be baimės, kad kas 
nors jam neleis....”

Tai labai gražios frazės, bet jos nepasako tikros tie
sos. Pavyzdžiui, netiesa, kad visi mes turime teisę be 
jokios baimės eiti prie balsavimo dėžutės’. Ponas Douglas 
negali nežinoti, kad trylika milijonų pietinėse valstijose 
negrų tos teisės neturi. Netiesa, kad visi piliečiai turi 
teisę mąstyti ir kalbėti tai, kas jiems patinka. Jeigu taip 
būtų, tai šiandien nebūtų to isteriško “raudonųjų raga
nų” gaudymo. Tegul tiktai kuris nors mokytojas, profe
sorius, policistas, valdžios raštinės darbininkas pasisako, 
kad jis nesutinka su šia kapitalistine santvarka, kad jis 
protauja komunistiškai, iš pirmos dienos jis neteks dar
bo.

Ponas Douglas pasakė dar ir sekamą: “Abieji mes 
esame tvirtai nusiteikę, kad žmogaus dvasia būtų išlais
vinta iš prietarų, iš netolerantiškumo suvaržymų ir val
stybinės priespaudos.” Tai irgi smarkiai persūdyta. Jei
gu taip iŠtiesų būtų, tai pietinėse valstijose nesiautėtų 
linčininkai. Arba, o kas, jeigu ne valstybinė priespauda, 
kai keli šimtai tūkstančių mainierių neteko teisės strei-

. kuoti, kada valdžia uždėjo kontrolę ant kasyklų?
Taigi, mes nesame tokiais šventais, kokiais p. Doug- 

. las mus vaizduojasi. Jeigu dar vis tiek mes turime šiek 
tiek tolerancijos, laisvės ir demokratijos, tai už tai ne
tenka dėkavoti Douglas klasės žmonėms. Jie jau seniai 
su viskuo būtų apsidirbę, jeigu jiems netrukdytų masi
nės darbo žmonių organizacijos.

- Pesimizmo Pranašai
Komercinė spauda iš Maskvos konferencijos nesiti

ki nieko gero. Ji taikos neduosianti, ji nepavyksianti. Mū
sų delegacijos galva valstybės sekretorius Marshall nu
važiavęs Maskvon parodyti Tarybų Sąjungai, kad iš mū
sų pusės koncesijos išsibaigė, kad dabar su bolševikais 
mes kalbėsimės trumpai ir drūtai; pasakysime jiems: 
Arba klausykite mūsų, arba pasikarkite!

Mes netikime tokiu pesimizmu. Mes tikime, kad Ma
skvos konferencijoj bus padaryta geras žingsnis pirmyn 
linkui pastovios taikos pasaulyje. .

FOSTERIS APIE BRITŲ 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMĄ

Kaip žinia, Wm. Z. Toste
ris, USA Komunistų Parti- 

• jos pirmininkas, buvo apsi
lankęs Londone, kur jis da
lyvavo brolišku delegatu 
Britanijos komunistų Par
tijos suvažiavime.

Praeito sekmadienio “The 
Workeryj” Fosteris patei
kia ilgoką ir įdomų straip
snį apie tos partijos suva
žiavimą, kuriame dalyvavo 
685 delegatai ir 250 alterna- 
tų, — bendrai atstovaujan
čių apie 45,000 organizuotų 
komunistų.

Britanijos komunistų (or
ganizuotų į partiją) skai
čius, kaip matome, nėra di
delis, tačiau jų balsas šian
dien tvirtesnis, negu kada 
nors buvo. Turime suprasti, 
kad daug britų komunistų 
šiandien vadovauja darbo 
unijoms, — sakysime ang- 

. liakasių unijai, vienai di
džiausių Britanijoje, vado
vauja Arthur Horner, mai- 
inierių unijos sekretoriaus 
pareiga einąs komunistas.

Greta Britanijos Komuni
stų Partijos suvažiavimo, į- 
vyko apie 30 kit. kraštų ko
munistinių partijų atstovų 
pasitarimas bei konferenci
ja. Joje buvo atstovauta In
dija, Malajai, Pietų Afrika, 
Kanada, Lenkija, Graikija, 
Ispanija, Vokietija ir kiti 
kraštai.

Šis britų komunistų suva
žiavimas įvyko tuo metu, 
kai Britanijoje pasireiškė 
gilus krizis — atviras kri- 
zis, kurio niekas negali pa
slėpti. Britanijos imperija 
braška visomis pusėmis, pa
čiose britų salose ekonomi
nis krizis siekia labai giliai.

Ką gi Didž. Britanijos 
Komunistų Partija tuo rei
kalu tarė? Kokia bendra 
šios partijos politika?

Wm. Z. Fosteris sako, 
kad Britanijos Komunistų 
Partija nedvejojančiai pa
reiškia, kad ji visomis išga
lėmis remia darbiečių val
džią. Tačiau remdama ją, 
Komunistų Partija nesigai
li jai kritikos, kurios ji 
verta.

Naminiais reikalais, bri
tai komunistai sako, dar
biečių valdžia labai ištižusi, 
— jos visa politika veda ša
lį ne link socializmo, bet 
link sutvirtinimo kapitalizr 
mo.

Va, kur pagrindinė britų 
darbiečių klaida. Iš to iš
plaukia' visokios ligos. Už
uot žmonių gyvenimui ge
rėjus, jis prastėja, o prastė
ja dėl to, kad Attlee-Bevino 
valdžia nedaro griežtesnių 
žingsnių dėl nacionalizavi
mo anglieš pramonės ir kai 
kurių kitų, būtinai reikalin
gų nacionalizuoti ūkio ša
kų.

Britai komunistai stoja 
už spartesnę ir didesnę ga
mybą, bet tolydžio jie nu
rodo, jog gamybos padidini
mas tegalimas tik prie nau
jesnės, moderninės mašine
rijos, gi mašinerijai įsigyti 
reikalingi nauji posūkiai iš 
valdžios pusės.

Užsieniniais reikalais bri
tai komunistai siūlo darbie- 
čiams, kad jų valdžia šalies 
dišelį suktų į Europą. Bri
tanija tegalės pasekmingai 
gyvuoti ir klestėti tik tuo
met, jei ji savo ekonomiją 
ir politiką derins su naujo
mis demokratijomis (Čecho- 
slovakija, Lenkija, Jugosla
vija, etc.), Tarybų Sąjun
ga ir kolonijinėmis tauto
mis. O jeigu ji, Didžioji Bri
tanija, bandys, laikytis už 
Dėdės Šamo skverno, tai 
nieko gera nepasieks — a- 
part to, kad jai lemta,

būti Amerikos imperializmo 
išnaudojama tarnaite. Toks 
Didžiosios Britanijos nusi
statymas, kokį' siūlo komu
nistai, priverstų ir Jungti
nes Valstijas pakeisti savo 
politiką, — pradėti bendra
darbiaut su demokratijomis 
Europoje^ — ir visa tai iš
eitų sveikaton visam pasau
liui.

Tenka priminti, kad šis 
Didžiosios Britanijos komu
nistų partijos suvažiavimas 
buvo plačiai aprašytas ir 
Amerikos monopolistinėje 
spaudoje, kas reiškia, jog 
ir toji spauda pripažįsta 
komunistų rolę labai svar
bia.

Tiesa, šiandien bet kurios 
šalies komunistų balsas yra 
svarbus balsas, kurio negali 
negirdėti tie, .kurie 
ausis.
LILIPUTAS PRIEŠ 
MILŽINĄ

Š. m. vasario men. 17 d. 
sukako 12 metų nuo Vinco 
Kapsuko- Mickevičiaus mir
ties. Ta proga dienraštis 
Vilnis parašė straipsnį; ta 
proga Naujienų keikūnas V. 
Kapsuką išniekino, išvadin
damas jį “tinginiu”, 
moksliu” ir kitaip.

L. Pruseika. parašė 
nyj ilgesnį straipsnį, 
kindamas V. Kapsuko

Konferencija Maskvoj. Joj 
dalyvauja Anglijos, Franci- 
jos, Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos užsienio 
ministrai. Jos tikslas: iš
dirbti sąlygas taikai su Vb-

turi

“be-

Vil- 
aiš-

nuo- 
pelnus ir parodydamas, 
kaip V. Kapsuko šlovės plė
šikas Grigaitis plepa pats 
nežinodamas ką.

Po to, Grigaitis; dar sykį 
Kapsuką užpuolė, na, ir ką 
tu žmogus padarysi!

. Mums rodosi, jog bet ko
kiame su Grigaičiu ginče jis 
jį visuomet “laimės”, nes vi
suomet bus paskutinis jo žo
dis.

Tamsus asmuo visuomet 
mano, kad jis ginčą laimės 
tuomet, jei tik^erai išsiko- 
lios ir jei jo bus “paskutinis 
žodis.” Grigaitis turi savo 
laikraštį, per kurį jis gali 
plepėti, ką tik nori ir kada 
nori.

Na, o kiek’tai liečia Kap
suko šlovę — jis -jos nenu
plėš, kadangi pats plėšikas 
yra plėšikas.

Kiekvienas, kuris pažįsta 
lietuvių tautos praeitį ir da
bartį, kuris žino Lietuvos 
darbininkų judėjimą ir jo 
vadus, žino tai, jog “moky
tasis” Grigaitis su Kapsu
ku niekad nesusilygino ir 
jam niekad neprilygs., Ans 
milžinas, šis — liliputas bu
vo ir bus.
‘ Jo tauškalai, siunčiami 
prieš 12-ką metų mirusiojo 
kovotojo už Lietuvos liau
dies reikalus adresu, tik dar 
sykį parodo: kokių Ameri
kos lietuviuos yra nedaaug- 
lių, skardinančių visuome
ninį mūsų gyvenimą. ,

Konferencijos išvakarėse 
reakcija pasmarkino prieš- 
tarybinę propagandą, kad 
pakenkti susitarimui. Gai
la, kad į ją vyksta toki tai
kos priešai. Kaip republi- 
konas J. F. Dulles. Labai pe
simistiškai kalbėjo išvažiuo
damas ir Jungtinių Valstijų 
valstybės sekretorius gene
rolas George Marshall.

Vengrija; Ji yra centrali
nėj Europoj, užima 35,000 
ketvirtainių mylių ir 
t u r i 9,000,000 gyventojų. 
Tai buvusi Hitlerio talki
ninkė. Susektas fašistų suo
kalbis, kurie siekė ir dabar
tinę valdžią nuversti. Tary
bų Sąjunga areštavo tūlus 
iš suokalbininkų, nes Tary
bų armija yra okupavus 
Vengriją, kaip Jungtinių 
Valstijų armija okupavus 
Japoniją.

Jungtinių Valstijų valsty
bės departmentas įteikė So
vietam protestą, būk Sovie
tai kišasi į Vengrijos vidaus 
reikalus. Nežinia, kaip gali
ma laikyti priešo valstybę 
okupavus ir nesikišti į jos 
reikalus?

Francijos ir Anglijos su
tartis. Išvakarėse Maskvos 
konferencijos Franci j a vėl 
pasirašė su- Anglija draugi
škumo ir bendro karinio ap
sigynimo sutartį. Vieni sa
ko, būk ta sutartis nu
kreipta yra vien prieš Vo
kietijos imperializmo atsi-i 
gaivinimą. Kiti mano, kad 
ji gali būti užuomazga to 
“Vakarų bloko”;'kurį senai 
Mr. Churchill ir kiti karo 
šalininkai nori sudaryti 
prieš Tarybų Sąjungą. Ang
lija ir Frąncija tu¥i drau
giškumo sutartis ir su T a- 
r ybų Sąjunga, bet 
Anglija tos sutarties nepai
so. ..

Kadą Maskvoj lankėsi 
anglu maršai. Montgomery, 
tai Stalinas jam pareiškė, 
kad jis įžiūri tame Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų esa
mą karinę sutartį, kuri ne
skelbiama viešai.

Praeityje Franci ja iš 
tarčių su Anglija nieko
laimėjo.’ Visada bėdoj Ang-

$

L/..-

L
 - ®

: ..AV^
.• .•?■■ J

u y.-p

■i Jib
1 gi?.
K ; - S’

: iŠ

W is :.

Joseph A. Beirne, prezi
dentas National Federa
tion of Telephone Work
ers, nepriklausomos, prie
šinosi biliams, kurie drau
stų sutartis visos indust
rijos skalėj

čiai yra geriau. Abi šalys 
yra kolonialės imperijos. 
Anglija pati užima tik 94,- 
279 ketv. mylias ir turi 47,- 
000,000 gyventojų. Su kolo
nijomis ji užima 13,332,054 
ketv. mylias ir turi 556,000,- 
000 gyventoju. Franci ja už
ima 212.659 ketv. mylias ir 
turį 39,000,000 gyventojų,. o 
jos kolonijos užima 4,703,- 
560 ketv. mylias ir dūri 75,- 
000,000 gyventojų.

Iranas-Persi j a, Centrali- 
nių Rytų-Azijos šalis. Ji 
užima 628,060 ketv. mylių 
ir turi 15,000,000 gyventojų. 
Monarchija, labai atsilikus 
ir faktiškai britu kontro
liuojama. Azerbaidžano pro
vincijoj, kur gyvena 4,000,- 
000 žmonių, turinčių atski
rą kalbą nuo iraniečių, bu
vo įsikūrusį demokratine 
tvarka. Bet karaliaus (ša
cho) reakcinė vyriausybė su 
pagalba užsienio imperiali
stų tą demokratinę tvarką 
pasmaugė. Dabar 
prieš demokratinius žmones 
baisus teroras. Bet tas ne
sutvirtins reakcijos viešpa
tavimą. Liaudies kovos išsL 
verš su padidinta energija.

Graikija, Balkanų valsty
bė. Ji užima virš 50,000 
ketvirtainių mylių ir turi 
apie 8,000,000 gyventojų;

Po britų durtuvų apsauga 
pravesti balsavimai ir grą
žintas monarchistinis reži
mas.

Bet liaudis siekia laisvių. 
Eina naminis karas. Grai
kijos valdonai nori atplėšti 
Albanijos, Jugoslavijos ir 
Bulgarijos plotus. Jie tam 
j ieško užtarimo užsieny j. 
Jie kaltina ir partizanų ka
ro reikale virš įvardintus 
savo kaimynus. Dabar ten 
padėtį tyrinėja Jungtinių 
Tautų specialė komisija.

Anglijai užlaikymas ar
mijos Graikijoj brangiai 
kainavo, ne vien, kad ji nu
stojo vardo tarpe graikų 
demokratų, bet ir apie 
$500,000,000 pinigais. Angli
ja nori į Graikijos reikalus 
įvelti Jungtines Valstijas.

Valstyb. sekretorius Mar
shall sako: “Labai svarbu 
remti Graikijos valdžią”. 
Tokią politiką smerkia se
natorius C. Pepper, kuris 
sako, kad Anglijos ir Ame
rikos kišimasis į Graikijos 
vidaus reikalus yra nesvei
kas. Jis sako: “Vienintelis 
būdas išlaikyti Graikijos 
laisvę ir saugumą yra tiktai 
per Jungtinių Tautų orga
nizaciją.”

Senatorius C. A. Hatch 
taipgi reikalauja nesikišti į 
Graikijos vidaus reikalus. 
Net “Daily News” ir tai 
mano, kad, jeigu Washing- 
tonas perims ant Amerikos 
žmonių pečių Graikijos iš
laidas, gelbėjant Anglijos 
pozicijas, tai paskui seks 
Indijos ir kitos anglų bė
dos.
.Palestina randasi Vidurin. 

Azijoj, prie šiaur. dal. Afri- 
kps. Ji užima 10,500 ketv. 
mylių ir turi 1,750,000 gy
ventojų. Anglijos “globoja
mas” kraštas. Tikras sukili
mų vulkanas. Palestinoje 
nėra žydų kova prieš kitų 
tautų žmones, bet tai to 
krašto žmonių kova, kad 
išsigelbėti iš anglų “glo
bos.” Palestinos klausimą 
anglai nori perduoti Jungti
nių Tautų organizacijos na
riams. Bet ne tam, kad pa
ruošti to krašto nepriklau
somybę, bet tam, kad su
tvirtinti ten britų viešpata
vimą. f

Sovietų Sąjunga, tai apie 
200 tautų ir tautelių sąjun
ga. Ji užimaa 8,500,000 ketv. 
mylių ir turi apie 200,000,- 
000 gyventojų. Išrinkta 
nauji respublikų parlamen
tai. Jubzas Stalinas pasi
traukė iš militarių jėgų mi
nistro vietos. Jo vietą užė
mė generolas N. A. Bulgani
nas.

Parlamente buvo rapor
tuota, kaip eina atstatymas 
tų respublikų, kurios karo 
laiku nukentėjo. Lietuvoje 
atsteigta jau virš 1,000 fab
rikų, dirbtuvių ir kitokių į- 
monių.

Paskelbta, kad baigė ap
valyti plotus nuo vokiečių 
pakastų minų ir kitų spro
gimo prietaisų. Dirbo virš 
2,000. grupių žmonių su įvai
riais prietaisais. Jie “išme- 
džiojo” 386,000 ketvirtainių 
mylių plotą, išėmė arba su
sprogdino 70,000,000 minų, 
nesprogusių bombų ir ka- 
nuolinių sviedinių.

Norvegija, tai Skandina
vijos šalis. Ji užima 124,- 
556 ketv. mylias ir turi $3,- 
000,000 gyventojų. Tęsiasi 
prie Atlantu Vandenyno, 
kaip kokia ilga juosta. Ka
ro laiku buvo sutikus su Ta
rybų Sąjunga, kad abi rū
pinsis apgynimu šiaurių 
vandenyse Svalbardo (Spitz- 
bergeno) salų. Bet dabar 
jos parlamentas tą Tarybų 
pasiūlymą atmetė. Sovietų rusais, 
spauda įmato, kad. užsienio

imperialistai Norvegiją prie 
to pakurstė.

Bulgarija Balkanų pussa- 
Jio valstybė. Ji užima 42,- 
800 ketv. mylias ir turi 7,- 
000,000 gyventojų. Karo lai
ku fašistinė karaliaus val
džia jos vardu buvo paskel
bus karą Jungtinėms Vals
tijoms ir kai kurioms ki
toms Jungtinių Tautų ša
lims. Hitleris norėjo panau
doti bulgarų armiją prieš 
Sovietų Sąjungą, bet į tai 
atsakė žmonės sukilimu.

Kada Raudonoji Armija 
pasiekė Bulgariją, tai fašis
tinis režimas buvo nuvers
tas. Bulgarija stojo mūsų 
pusėn ir kariavo prieš Hit
lerį. Jos armija padėjo iš
laisvinti Jugoslaviją. 100,- 
000 bulgarų armija kariavo 
ir prieš fašistinę Vengriją. 
Kovoj prieš hitlerininkus 
bulgarai neteko 32,000 ka
reivių vien užmuštų. Bulga
rijoj dabar liaudies res
publika. Ji priima taikos są
lygas, bet sako, kad tos są
lygos buvo neteisingai pa
diktuotos — neatsižvelgta į 
tą pagalbą, kokią ji suteikė 
Jungtinėms Tautoms.

Lenkija dabar turi apie 
25,000,000 gyventojų. Bai
siai karo laiku nukentėjo 
nuo nacių. Varšavoj nuteisė 
ir sušaudė buvusį Hitlerio 
gubernator. L. Fischerį ir 
du gestapo viršininkus.

Lenkija ir Tarybų Sąjun
ga pasirašė naują ekonomi
nės pagalbos sutartį. Lenki
ja gaus iš Sovietų apie $28,- 
009,000 vertės aukso pasko
lą, nes Anglija laiko užgro
bus Lenkijos auksą apie 
$40,000,000 vertės, o tas ap
sunkina lenkų užsienio pre
kybą. Ji gaus iš Sovietų ir 
kitokios pagalbos.

Tarpe Lenkijos ir Jungti
nių Valstijų kilo “naujas” 
ginčas dėl pilietybės. Jungt. 
Valstijos skaito tuos pat 
žmones “savo piliečiais”, o 
Lenkija savo. Mat, pagal 
lenkų 1920 metų įstatymą, 
nesiskaito Amerikos pilie- 
•čiais tie lenkai, kurie yra 
Amerikoje gimę, bet ilgus 
metus gyvena Lenkijoje. 
Lenkai sako, kad
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siaučia

D. M. šolomskais

su- 
ne-

— rytų Azijos 
Ji užima 85,250

tie “Amerikos pilie
čiai” ir patys tokiais nesi
skaitė, kol tūli iš jų nebuvo 
suimti kaipo teroristai ir 
pasodinti į kalėjimą. Jie tik 
gelbėjimui savo kailio atsi
minė apie “Amerikos pilie- 
tybę.”

Korėja 
kraštas, 
ketv. mylių ir turi apie 23,- 
000,000 gyventojų. Šiaurinę 
dalį globoja Tarybų Sąjun
ga, o pietinę — Jungtinės 
Valstijos.

Maskvos konferencijoj ru
denį, 1945 metais, buvo nu
tarta, kad Korėjoj sudaryti 
laikiną demokratinių par
tijų valdžią, kuri per pen
kis metus Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos glo
boj turės paruošti tos šalies 

'nepriklausomybę. Bet Ko
rėjoj reakcininkai , išstojo 
prieš tuos tarimus, taip tas 
ir neįvykinta, nes Sovietai 
atsisako į tą laikinąją val
džią priimti tų grupių žmo
nes, kurios nesutinka su 
virš nurodytu nutarimu.

Į Washingtoną parvyko 
generolas J. R. Hodge ir 
spaudos’ atstovų susirinki
me metė daug apkaltinimų 
Sovietų Sąjungai, būk ji 
mobilizuoja 500,000 korėjie
čių armiją. Sovietų spauda 
pasmerkė tuos primetimus. 
Po to ir generolas J. R. 
Hodge biskį “ataušo” ir jau 
kovo 4 dieną kalbėjo su vil- 
Čia, kad bus “susitarta su



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau prikiauscn 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Mire Carrie Chapman Catt, 
Moterims Teisių Pionierė

Liaudies Rašytoja Žemaitė
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Dvidešimt Penkių Metų Sukaktį Nuo žem aitės Mirties Minint, Tarybų 
Spauda Plačiai Atžymėjo žemaites Kury bą ir Jos Ištikimybę Liaudžiai.

Draugijos ir Nariai Sveikina
Lietuvos

žemiau
Moterų Suvažiavimą

Kovo 9-tą, savo namuose, 
120 Paine Ave., New Ro
chelle, N. Y., mirė Carrie 
Chapman Catt, sulaukusi 88 
metų amžiaus, prie jos lovos 
esant jos draugei Aldai Wil

lson, 60 metų ir jos tarnams, mos’ viršininko’ ji leidosi
Mirė staiga, nuo širdies ata
kos. Iki praeito šeštadienio 
jinai buvo sveika, darbavosi 
su Miss Mary G. Peck, ruo
šiančia spaudai jos biogra
fiją. Privatiškos laidotuvės 
įvyko kovo 11-tą.

Gedulą pareiškė prezid. 
Trumanas ir daugelis kitų 
asmenų, taip pat organiza
cijos ir spauda.'

Mrs. Catt paskilbo Jungt. 
Valstijose ir pasaulyj, kaipo 
kovinga darbuotoja už bal
savimo ir kitas teises mote
rims, taipgi judėjimuose už 
taiką. Ne visuomet ir ne vis
kame jinai sutikdavo su or-

rašė ir kalbėjo už teises mo
terims balsuoti ir dirbti pa
sirinktus darbus su atlygi
nimu pagal atlikto darbo 
vertę, o ne pagal to, moteris 
ar vyras. Ištekėjusi už fir-

skersai išilgai šalį su pre- 
lekcijomis. 0 tai dar buvo 
laikais, kada tokios parei
gos buvo surištos su tamsū- 
nų biauriais šmeižtais, pa
nieka, persekiojimais.

Mrs. Catt ypatingai įver
tino organizacijos svarbą, 
tad visuomet buvo veiklia, 
vadovaujančia nare organi
zacijose už teises ir taiką. 
Ji daug dirbo Towos Mote
rų Sufragisčių Sąjungoje. O 
1892 m. jau tapo nare Na- 
cionalės Amerikos Sufragis
čių Sąjungos ir jos prezi
dente nuo 1915 metų iki 
mirties. Buvo nare-rėmėja

ganizuotų darbininkų judė- daugelio taikos organizaci-
jimu aiškinime priemonių 
moterų beteisei ir karams 
prašalinti, tačiau principe 
niekad neatsitraukė atgal. 
Darbininkų judėjimas ją 
aukštai gerbė. Tik šios sa
vaitės The Workeryje ‘ji 
minima 
Bloor, 
Flynn, Anitos Whitney, ve
teranių komunisčių kovoto
jų už teises moterims ir vi
sai žmonijai.

Ilgą visuomenininkės kar
jerą Mrs. Catt pradėjusi 
ankstyboje jaunystėje. Pir
mu kartu jinai susidomėju
si moterų pilietinėmis tei
sėmis, kada jos tėvas Mr. 
Lane išėjo balsuoti Greeley- 
Grant rinkimuose, o motina 
negalėjo eiti. Tėvas turėjęs 
daug aiškintis 13-kos metų 
mergiščiai dėl tokios nely
gybės.

Kelias į mokslą ir per jį į 
aukšto laipsnio visuomeni- 
ninkę - veikėją anaiptol ne
buvo rožėmis klotas. Šiuo 
tarpu neturiu po ranka ži
nių, dėl ko jinai, gimusi Ri
pon, Wis., turėjo teisininkės 
mokslo siektis Iowa valsti
joje. Kolegiją ji išėjo tenai 
plaudama indus. '

Būdama 25 m. amžiaus, 
1884 m., Carrie ištekėjo už 
redaktoriaus - laikraštinin
ko Leo Chapman ir tapo 
redaktore dviem metais vė
liau, vyrui mirus. 1890 me
tais jau našlė ištekėjo už 
George William Catt, 
lantic, Gulf & Pacific Co. 
viršininko. Mr. Catt mirė 
1905 m. •

Gyvenime įsigytą išteklių, 
Mrs. Catt panaudojo ne lai- 
dokavimui, kaip kad dauge
lio prasigyvenusių yra pri
imta, bet žmonių švietimui. 
Dirbdama redaktore ji daug

greta Močiutės
Elizabeth Gurley

JU-
i Paskutinis jos viešas iš

stojimas buvo sausio 9-tą, 
1947 m., jos 88 metų sukak
ties proga jai suruoštame 
pobūvyje per American As
sociation for the United Na
tions., Ir čia kalbėdama Mrs. 
Catt smerkė ginklavimosi, 
kaipo vedantį į karus. Ji sa
kė, kad “viena iš svarbiųjų 
priežasčių karams mūsų lai
kais, taipgi priežastimi di
džiumos karų, įvykusių per 
šimtmečius, buvo ginklavi- 
masis ir armijų kompetici- 
ja.” j i

Mrs. Catt gyveno tikrai 
gražų ir visuomenei nau
dingą gyvenimą. Demokra
tijos ir taikos šalininkai 
gailiai atsisveikiname gar
bingą, neužmirštamą pio
nierę. K-te.

Prieš 25 metus Marijam
polėje mirė didelė visuome
nininke, mūsų liaudies ra
šytoja Julija Žymantienė— 
Žemaitė. Prie jos kapo 
Vaižgantas pasakė: “Lįetu- 
va baisiai šykščiai atsimo
kėjo garbingai senelei už 
jos nenuilstamą ir talentin
gą «darbą literatūros ir vi
suomenės srityse.” Taip, 
šiurkšti ir šykšti liaudies 
rašyt. Žemaitei buvo buržu
azinė Lietuva. Buržuazinės 
santvarkos laikais dideli 
Žemaitės raštų pluoštai ne
galėjo išvysti dienos švie
sos. Neveltui Žemaitė tos 
ponų, jos žodžiais, “samo- 
zvancų” valdžios nekentė.

Julija Beniuševičiūtė-Žy- 
mantienė gimė 1845 metais 
birželio mėn. 12 d. Žemaiti
joje, Bukantiškėse, Platelių 
valsčiuje, Kretingos aps
krityje (Iki šiol visuose šal
tiniuose buvo minima, kad 
Žemaitės gimtinė esanti 
Telšių apskr. Plungės vals
čiaus Bukantiškės. Praėju
sią vasarą speciali moksli
nė ekspedicija galutinai nu
statė tikrąją Žemaitės gi
mimo vietą.)

Žemaitė augo pačiais juo
džiausiais ir klaikiausiais 
baudžiavos metais, kada 
darbo žmonės buvo beteisiai 
ponų dvarininkų vergai, o 
Julija stebėjo ir gerai paži
no dvarininkų gyvenimą 
Plioterio ir kituose dvaruo
se. Ji matė baudžiavos bai
sumą, juto, kad pagrindinė 
ponų atrama prieš vis didė
jantį liaudies nepasitenki
nimą baudžiava, o vėliau 
gausiomis jos liekanomis,

paskyrė darbo

At-

PLYMOUTH, PI
Aukos LLD Suvažiavimui.
Mūsų Lietuvių Literatūros 

Draugijos 97 kuopos visi nariai 
jau yra pasimokėję duokles už 
1947 metus. Draugijos suvažia
vimui paaukavome $1 iš kuo
pos iždo ir nariai suaukavo $4, 
taip, kad pasidarė $5 su pasvei
kinimu.

Po $1 aukavo: Jonuas Kru
tulis, Jonas Lukackas, R. Jar
vis ir B. Navickas. Taigi, mū
sų kuopa prisideda prie pakėli
mo Draugijos knygų fondo ir 
sveikina LLD suvažiavimą.

'M. Navickiene.

Moterų Suvažiavime Bus 
Plati Atstovybe

Demokratinių! Amerikos 
Lietuvių Moteriį Suvažiavi
mui, įvyksiančiam kovo 28- 
tą, Brooklyne, mūsų drau
gės ir draugai širdingai pri
taria ir yra pasiruošę pa
remti delegacijomis ir svei
kinimais. Tiesa, moterų su
važiavimui delegates rinkti 
biskį sunkėliau, negu ki
tiems dviem — Literatūros 
Draugijos ir Demokratinių 
Am. Lietuvių suvažiavi
mams. Priežastis:

Moterų suvažiavimas į- 
vyks darbo dieną, penkta
dienį. Sekami du — šešta
dienį ir sekmadienį, pas mo
teris dalyvumui reikia iš
likti iš darbo. - Anuos du, 
bent artimų apylinkių dele
gatai atliks nesugaišavę iš 
darbo.

Tačiau kolonijose, didžiu
moje, nusistatymas teisin
gas. Draugės ir draugai sa
ko: — jeigu jau važiuoti, tai 
važiuoti į vįsus, dėl tos vie
nos ekstra dienos turtinges
ni nebūsime.
Iš Kur Laukiame Delegačių

Delegačių laukiame iš vi
sų draugijų, kūopų ir kliu
bų, kuriuose tik randasi mo-. 
terų narių.

Taipgi pageidaujama, kad 
Ir vyrai kitų suvažiavimų 
delegatai, kurie sąlygos leis 
atvykti diena, anksčiau, at
eitų į moterų suvažiavimą 
svečiais - tėhiytojais. Mena-is. Mena-

me, kiekvienas praeito karo 
metu ir pasaulinių įvykių 
pasėkoje persitikrino svar
ba moterų dalyvumo visame 
mūsų veikime. Ir kiekvienas 
matote, kame moterys galė
tų geriausia pasitarnauti, 
visi turite gerų sumanymų, 
patarimų.

Rinkite Delegates ir 
Negavus Laiško

Ne visi kliubai ar drau
gijos bus gavę laiškus, ka
dangi ne visų kliubų gavo
me antrašus.

Gavote laišką, ar ne, jeigu 
tiktai jums rūpi demokrati
nių moterų judėjimas, rin
kite, siųskite delegates ar 
atstoves. Atvažiuokite vieš
niomis, temytojomis.

Laiškus yra gavusios vi
sos mūsų nacionalių orga
nizacijų kuopos (tik vienas 
laiškas sugrįžo). Reiškia, 
nesiranda nei vienos bent 
kiek žymesnės lietuvių kolo
nijos, kuri nežinotų apie 
moterų suvažiavimą. Jūsų, 
draugės ir draugai veikėjai 
kolonijose, liekasi pareiga 
pasirūpinti, kad jūsų kolo
nija neužmirštų tos taip 
svarbios mums pažangiojo 
judėjimo dalies— neužmirš
tų mūsų moterų.

Atsiųskite delegates ar 
atstoves. Pasveikinkite su
važiavimą.

Telpąs Raštas yra iš Valstiečių Laikraščio.
— yra carizmas, reakcinė 
katalikų dvasiškija.

Dvidešimties metų Julija 
prieš motinos norą ištekėjo 
už mužiko baudžiauninko. 
Ji atsižadėjo plikbajorystės 
ir išėjo vargti paprastos 
valstietės vargo.

Žemaitė susiliejo su lie
tuviška darbo liaudimi so- 
ciališkai. Giliai įsijautusi 
į liaudies masių gyvenimą, 
į jos siekimus, ji liko akty
via kovotoja prieš baudžia
vos jungą, prieš reakcinę 
kunigiją, prietarus, prieš 
viduramžišką tamsą kaime.

1894 metais Žymantienė, 
jau pagyvenusi moteris, di
delės šeimos motina, iki to 
laiko neparašiusi nei vienos 
eilutės, ryžtasi bandyti sa
vo jėgas literatūroje. Su
grubusia pūslėta nuo darbo 
ranka, išsiliejančiomis rai
dėmis, be skyrybos ženklų 
ir didelėmis gramatinėmis 
klaidomis parašo savo pir
mąjį kūrinėlį “Piršlybos.” 
1895 metais šis kūrinėlis, 
pavadintas “Rudens vaka
ras,” buvo atspausdintas 
kalendoriuje. Jau šiame ra
šinyje Žemaitė parodo‘dide
lį beletristo talentą. Vėliau, 
raginama draugų, Julija 
daugiau ima rašyti.

Savo kūrybinį talentą 
Žemaitė
liaudies buičiai pavaizduo
ti, begalines ponų daromas 
skriaudas darbo valstie
čiams parodyti. Rašytoja 
stengėsi įžiebti dvasiški jos, 
caro ir dvarininkų išnaudo
jamiems žmonėms niekada 
negęstančią neapykantą 
prieš baudžiavinę ir bur
žuazinę priespaudą, uždeg
ti žiburėlius keliui iš tam
sos į šviesą. Savo apysako
se, scenos vaizdeliuose, apy
braižose, laiškuose Žemaitė 
tvirtai tikėjo darbo žmonių 
pergale, carizmo ir dvari
ninkų jungo nuvertimu. Ji 
ragina sukurti tokią val
džią, kurioje nebūtų skriau
džiami skurdžiai ir beže
miai, kurioje darbo žmonės 
turėtų visišką laisvę, patys 
valdytųsi ir rūpintųsi savo 
ateitimi.

Savo gyvenimo patyrimu 
ji jautė, kad tokio kaimo 
nesuukurs reakcing. ir tur
tėjančių kaimo valstiečių 
viršūnėlė — buožija, kurios 
augimas reiškė lietuviško
sios buržuazijos augimą. 
Žemaitės kūriniuose mes 
juntame pasmerkimą sava
naudžiams kaimo turčiams 
ir gobšiams, vertinantiems 
viską kapeikos ir rublio 
svoriu, už ekonominių nuo
laidų trupinius parduodan
tiems carizmui ir baudžia
vinei dvarininkijai savąją 
liaudį.

Žemaitė visada liko išti
kima liaudžiai. Pirmojo ka
ro metu, kai Lietuvą oku
pavo vokiečiai, Žemaitė, bū
dama jau senyvo amžiaus, 
vyksta Amerikon rinkti au
kų kenčiančiai nuo vokiško
sios okupacijos darbo liau
džiai. Tuo metu amerikie
čiuose buvo vedama propa
ganda pasirašyti taip vadi
namąją “laisvės paskolą,” 
kuri turėjo padėti Lietuvos 
buržuazijai ir užsienio im
perialistams išlaikyti Lie
tuvą savo valdžioje. žemaL

Pirmosios, kaip jau pri-1 ną kovo, Brooklyn, N. Y., su 
prasta, su duosniais sveiki
nimais ir gausiomis delega
cijomis Demokratinių Ame
rikos Moterų Suvažiavimui 
pasirodė rytietės organiza
cijos. Joms, kaipo artimiau
sioms prie čionai esančių 
centrų, padėtis žinoma ge
riausia. Jas ir kvietimai 
anksčiau pasiekia. Tačiau, 
kaip matysime iš sveikini
mų, didysis Brooklynas su 
apylinkėmis dar neturi mo
nopolijos įsvarbinime mote
rų suvažiavimo.

Bene už vis pirmiausia iš
stojo su įkainavimu moterų 
suvažiavimo didžiojo Broo
klyn© ir jam artimojo NeW 
Jersey ribose veikianti Lite- 

i ratūros Draugijos 2-j i aps
kritis, kurios konferencija 
apdovanojo motėm suva
žiavimą su $10. Auką prida
vė iždininkas P. Janiūnas 
tuojau po konferencijos. Ki
ti sveikinimai:

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopa sveiki

na moterų suvažiavimą su 
$5. Visi kuopos nariai įsiti
kinę, kad moterų suvažiavi
mas bus sėkmingas ir ener
giškas pradedant ir užbai
giant.

Kuopos ižd. F. J. Repšys. 
ALDLD 3-čia apskritis, 

Hartford, Conn., sveikina 
su $5. Sveikinimas prisiųs
tas per W. Brazauską.

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 48 kuopa sveiki
na su $5.

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Darbininkų Su- 

Sunkiam lietuvių literatū
ros kūrimo laikotarpyje Že
maitės kūryba suskambo 
giedriu realizmu. Su dide
liu meniškuoju tikrumu ir 
aiškumu Žemaitė piešia 
valstiečių gyvenimo vaiz
dus. Su nepaprasta meile ir 
užuojauta ji aprašinėja su
vargusią, beteisę vergę se
nojo kaimo moterį. Ji pa
vaizduoja sunkią moters 
dalią, kada vyras klauso 
dievo, o moteris vyro, paro
do aštrias šeimyninių nesu- 
gyvenimų priežastis. Dau
gybėje savo apysakų, pasa
kojimų Žemaitė griežtai ko
voja prieš klerikalizmą ir 
prietarus, prieš reakcinin
kų skleidžiamą tautų nea
pykantą. žemaitė savo raš
tuose išreiškė gilią meilę 
rusų tautai.

žemaitė griežtai smerkia 
dvarininkus ir jų papro
čius, parodydama dvarus 
ne tiktai kaip ekonominio 
išnaudojimo, bet ir didelio 
ištvirkimo lizdus (“Topo
lis,” “Sučiuptas velnias” ir 
kt.).

“Aš rašau ne iš galvos, 
bet iš gyvenimo,” — sako ji 
apie savo kūrybą.

Šį gyvenimą, savo kūry
boje rašytoja išreiškė gry
niausia liaudies kalba, be 
stilistinių prašmatnumų, be 
pagražinimų, taip, kaip iš 
tikrųjų buvo. Ji papasako
jo apie kartų vedybinį gyve
nimą, kuris kuriamas dėl 
medžiaginių sumetimų, 
ryškiai rodo davatkų ir ku
nigų veidmainišką gyveni
mą.

Vaizduodama tamsiąją 
kaimo buitį, žemaitė paro

tė organizavo kovai Ameri
kos lietuvius prieš šią pas
kolą. Ji siuntė į Lietuvą la
pelius,' kuriuose pažangieji 
lietuviai griežtai protestavo 
prieš steigiamą tuomet Lie
tuvoje “ponų, kunigu, bur
žujų ir kulokų valdžią.” 
Štai, 1919 'metais Žemaitės 
rašytoje Čikagos lietuvių 
darbininkų organizacijos 
rezoliucijoje sakoma: “Kon
ferencija, apsvarsčiusi ko
vos būdus už Lietuvos lais
vę, atranda, kad Lietuvės 
laisvės priešas yra ne tiktai 
svetimi pavergėjai, o ir “sa
vieji” darbo žmonių išnau
dotojai, kad tie Lietuvos 
laisvės priešai, remdami 
vieni kitus, jau dabar pla
nuoja, kaip uždėti jungą 
ant Lietuvos, kad darbinin
kai privalo statyt suvienyt, 
pastangas prieš tuos Lietu
vos laisvės priešus, idant 
nedavus jų planams įvykti.”

1921 metais Žemaitė — 
tikrasis liaudies draugas ir 
užtarėjas, grįžusi Lietuvon, 
neveltui sušunka: “Į Lietu
vą grįžau, o Lietuvos nera
dau.” Rašytoja nerado tos 
Lietuvos, apie kurią ji sva
jojo, dėl kurios kovojo dar
bo žmonės. Besikuriančioje 
buržuazinėje Lietuvoje sau 
gūžtas suko įvairaus plau
ko darbo žmonių išnaudoto
jai, o darbininką ir valstie
tį mulkino buržuazinės par
tijos. Ir tik mirtis sukliudė 
Žemaitei tęsti kovą prieš 
buržuazinę santvarką.

Didysis Žemaitės nuopel
nas lietuvių tautai yra jos 
literatūriniai kūriniai.

sivienijimo 49 kuopa sveiki
na lietuvių moterų suvažia
vimą, kuris įvyksta 28 die-

do liaudies gyvenime ir 
daug teigiamų, šviesių pu
sių, kalba apie atžalas švie
sesnio, laimingesnio ryto
jaus.

Tas realus, neapdailintas, 
neperdėtas senojo kaimo 
vaizdavimas suteikė Žemai
tei lietuvių literatūros kla
sikės vardą.

Žemaitės kūriniai tebėra 
aktualūs ir šiuo metu. Gar
binga rašytoja nenumatė 
ir nenagrinėjo to didelio at
eities gyvenimo, kuris da
bar taip galingai pulsuoja 
visuose kaimuose ir mieste
liuose, visoje Tarybų Lietu
voje. Bet Žemaitės keltosios 
kovosi reikalas svarbuą ir 
šiuo metu. Dar daug mūsų 
kaimuose yra buržuazinio 

j palikimo. Reakcinė dvasiš
ki ja, tiktai pakeitusi savo 
juodašimtiško kailio spal
vą, dirba savo pragaištin
gą ęlarbą valstiečių tarpe. 
Dvarininkai ir buožės dar 
tebebando kelti galvas ir 
vėl uždėti jungą darbo vals
tiečiui. Žemaitės kūriniai 
ragina kiekvieną tarybinį 
žmogų ryžtingai kovoti dėl 
socializmo įgyvendinimo 
mūsų šalyje.

Žemaitė savo raštais ir 
savo skaidria asmenybe 
gyvena ir gyvens darbo 
žmonių širdyse. Jos pasi
rinktasis realizmo
yra svarbi kūrybinė gairė 
ir dabarties lietuvių tarybi
niams rašytojams žengti 
pirmyn naujuoju socialisti
nio realizmo keliu. .

gerais linkėjimais ir $5.25.
SEATTLE, WASH.

Čionai rasite $5. Tai pa
sveikinimas moterų suva
žiavimo nuo Seattle’s Mote
rų Siuvėju Kliubo. Gero pa
sisekimo dėl jūsyisų. Drau
giškai lieku,

Lillian Gaiauskieng, 
Kliubo korės.

O ŠTAI SVEIKINIMAI 
NUO PAVIENIŲ

Moterų darbo pasišventęs 
rėmėjas, mūsų literatūros 
ilgametis skleidėjas Juozas 
Daubaras iš Athol, Mass., 
rašo: ♦

“...Labai man būtų malo
nu daly vau t tame prakilnių 
moterų sąskridyje. Bet kad 
senatvės spėkos yra men
kos... Kaip matau per spau
dą apie moterų veiklą ir 
pirmynžangą, tai rodos, kad 
imk keno nors sparnus ir 
skrisk į tą iškilmingą 
pažangiųjų moterų suvažia
vimą. Kas gali apskaičiuoti 
moterų nuveiktus darbus 
visokiose kryptyse.

Su moterimis taip yra: 
daugelis remia tokią klasę, 
kuri joms nenaudinga, prie
šinga. Kol moteris to nesu
pranta. ūmai pabandyk ją ■ 
iš ten išvilioti, tai jau išgir
si to, ko negirdėjai. Bet 
jeigu povaliai, vienas, kitas, 
trečias kalbinsit ir ją per- 
tikrinsit, jeigu ji persitik
rins, kurioje pusėje teisybė 
ir stos i progresvvišką or
ganizaciją, tada jos veiklu
mas viršys keleto vyrų.

Taigi, aš valvg savo išga
lės nors maža dalelę. 3*do- 
lerius, aukauju tai kilniai 
moterų veiklai. Taipgi lin
kėjo veikti sutartinai, mei
lingai dėl geresnės ateities; 
Ir nepasiduot visiems tiems, 
kurie su melais ir prieš 
liaudį propaganda stengiasi 
pasigrobti pasauliažvalgą 
po savo globa ir vėl turėt 
sau vergus. Tai reikia ne- 
snaust. Jei jiems pavvktų 
taip, kaip jie nori, tai daug 
laiko reiktų darbininkijai 
vergaut jiems.

Juozas Daubaras
ULSTER PARK, N. Y.
Sveikinu moterų suvažia

vimą, linkėdama draugėms 
gražios sveikatos ir stiprios 
dvasios siekimui prakilnių
jų idealų, kurie buvo prie- 
žasčia šito sąskridžio.

Lėšų padengimui pasiun
čiu penkinę.

Draugiškai,
K. Sinkevičiūte.

kelias

Pranešimuose spaudoje 
matėme daugelio kitų orga
nizacijų tarimus pasveikin
ti suvažiavimą ir paremti 
moterų darbą. Apie kitus 
sužinosime tiktai pačiame 
suvažiavime.

Lietuvių Literat. Draugi
jos Moterų Komitetas esam 
dėkingos visiems draugiš
kai remiantiems. moterų 
darbą delegacijomis ir pa
sveikinimais.

Sveikinimų čekius prašo
me išrašyti vardu iždinin
kės — Eva Mizara, pasiųsti 
sekretorei S. Sasnai, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6,
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(Tąsa)
— Spjaut, žmogau! Spjaut! — įsiter

pė naujas, — visi jūs taip šnekate, kol 
patiems nereikia lįst į ugnį. Jūs nenorite 
matyti, kad makleriai, biznieriai, kapi
talistai įkišo Ameriką į karą. Jie iš to 
pelnosi. Vienas paraką, kitas kareiviui 
rūbus, trečias konservus, o ketvirtas jam 
dirba kryžių ir parduoda grabą... Pigus 
ir greitas patarnavimas, — nėr ko kal
bėti !

— Kapitalistai? Mes kapitalistai?! 
Klausykite! Matote socialistą!

— Džoni, dar dvi porcijas karštos! 
Dabar restorane vyko parsigrupavimas. 
Vieno‘būrio centre atsistojo socialistas ir 
puskapis biznesmenų, bei kitokios žuve
lės, kurios norėjo tik skaniai pasijuokti. 
Kitoje krūvoje skėtravo rankomis dėl 
neteisingai suloštos kaulelių partijos žli
bas senis.

Frankas stovėjo nuošaliai su savo 
snaudžiančiu kompanijonu. Su ilgesiu, 
nerimu žiūrėjo jis į’abi grupes. Atrado 
kuo užsiimti, ką klausyti! Jis norėjo bū
tinai žodį lepterti, kad visi ir pažiūrėtų 
į jį. Jis, o ne kuris kitas turi teisę kalbėt 
apie armijas ir mūšius, — Frankas, 
Amerikos armijos kareivių verbuotojas. 
Nė nepasijuto, kai jis atsidūrė vidury, 
prie socialisto:

— Pažiūrėkit, mano ausys užkimštos 
vata. Šiur! Ir todėl, kad aš negirdėčiau 
tų socialistų kalbų. Savo kailiu juos pa
tyriau !

Franko ausų istorija grosernininkams 
ir graboriams patiko. Dabar niekas ne
norėjo klausyt socialisto, nes Frankas 
pasakojo apie kampe sėdintį vyruką, 
kaip jis išgelbėjo jam gyvybę, kaip jį at
vedė vėl į gyvenimą ir užrašė į kareivius. 
Pažiūrėkite, dabar iš jo visai kitas vyras. 
Jis sėdi ten kampe ir dainuoja Amerikos 
armijos dainą. Tai menkniekis, kad jis 
truputį išsižiojęs, bet koks iš jo bus ka
reivis! Frankas pats eitų į karą, jeigu 
ne kairė koja, kurioje braška kaulas. Jei
gu prezidentas ir senatoriai Vašingtone 
karą giria ir jam pritaria, tai turbūt, jis 
reikalingas Amerikos bizniui. Visi jam 
sakė — yes, plojo per petį, vadino majo- 
ru,ir kvietė išgert. Kaž kas pasakė: — 
tu lietuvybę palaikai., užeik pas mane į 
Grand strytą, turiu avalynės krautuvę 
ir esu Švento Jurgio Raitojo susaidės 
pirmininkas.

Neilgai sėdėjo visų apleistas Tarnas 
su savo apverstais alaus stiklais. Nekal
to, kvailo veršiuko akimis žiūrėjo į apsu
pančius jį žmones, kurie dabar bliovė už 
kareivio sveikatą. Frankas garsiai dėstė . 
savo nuomonę apie armiją, apie savo už
kištas vata ausis. Pasakė jis bosams ir 
apie badą, kad-badas esąs progresas. Vis 
labiau ir labiau jis jaudinosi. Dar keletą 
.žodžių paleido į kompaniją. Dėžė vėl pra
dėjo groti: Mes Vašingtono, mes Jurgio 
Vašingtono...

Lankytojai retėjo. Greitai visi išsi
skirstė, o Frankas vis dainavo, gargalia
vo apsikabinęs miegantį naujoką. Paju
to, kad. aplink tyla. Saliūnininkas Vaitas 
prašė Franką, kad jis išeitų, nes vėlus 
laikas ir dėl to girto vaikino jam gali po
licija pastebėjus visą gyvenimą pagadin
ti. Frankas pašoko ir pradėjo kelti savo 
kompanijoną. Jį sunku buvo grąžinti į 
gyvenimą. Pakėlęs galvą jis teiravosi 
kur esąs, ko iš jo nori. Jis pasiliksiąs čia; 
prašė netrukdyti ir nesąmoningai kaž
ką vapėjo.

—Tu turi keltis, — kratė jį Frankas, 
— ,tu esi jau Amerikos kareivis. Einam, . 

‘aš tave įduosiu majorams. Tu gausi ten 
rūbus ir minkštą lovą. Po savaitės tau 
šypsosis Prancūzijos merginos.

kas žino, kas tai yra karas.
Jam neblogai iki šiol sekėsi. Galima 

sakyti, apie dvidešimts vyrų išgelbėjo 
nuo liūdesio ir valkatų likimo. Kitus pri
kalbėjo stoti savanoriais. Iš jų dešimts, 
penkiolika gal nusisuks sprandus, bet 
vienas gali grįžti generolu. Tik reikia 
drąsos. Nėr ko nusiminti ir dėl likučių, 
—, Amerikos armijos vadovybė duoda or
derius, užmuštųjų šeimoms, tėyams arba • 
žmonoms — skiria pašalpas. Taip, kad 
viena gerai atlikta mirtis Amerikoje, 
jeigu ne sau, tai artimui, gali suteikti 
gražų pragyvenimą. Gyvybės apdraudi
mas — pirmoje vietoje.

Iš Europos ėjo žinios: tiek užmuštų, 
tiek paimtų į nelaisvę. Grįžta sužeistieji, 
dega miestai, vokiečių dujos užmigdė 
pulkus prancūzų. Tegul miega jie savo 
miegu, koks biznis Frankui! Nekišk no
sies kur nereikia. Jis pats matė karų ju- 
dėse, muving pikčiuose arba krutamuose 
teatruose: vienas malonumas žiūrėti į 
tuos vyrukus, kaip jie žaidžia fronte. 
Juk tik fronte ir išgalvoja geriausius 
sportus. Štai, jums parodo, kaip laivas 
gaudo laivą, kaip kareivis prancūzas ve
ja vokietį. Per dieną visi padirba, pabė
gioja — vakare merginos, muzika. Fran-

Tai buvo Franko dvidešimts trečias 
kareivis: nedidelis, raudonais plaukais 
lietuvis. Nes. Frankas, remdamas savų
jų biznį, — sukinėjosi tarp saviškių. Ka
reivis pasirodė visai tinkamas šaudyti iš 
patrankų. Frankui jis pakliuvo visai ne
tikėtai. Priėjo ir paprašė:—matau, mis
ter, prezidentišką cigarą rūkote, gal pa- 
liktumėt galiuką. x

Frankas sakė, aš galiu jums duoti 
naują. Vyras užtraukė cigarą, pūstelėjo 
dūmą. Seniai tokių rūkiau, — sakė jis.

— Blogi mano reikalai... prieš savaitę 
bankrutavo mano firma ir dabar atsidū
riau gatvėje.

Frankas pradėjo megzt aplink gražią 
musę voratinklį.

— Kokia jūsų buvo firma, leiskite pa
klausti?

Tačiau naujas kompanijonas cigarą 
dumdamas atšoko į šoną, leisdamas pra
eiti trims merginoms ir ilgai jas palydė
damas akimis.

— Štai, kur puiki firma! Kaip jums 
patiko žemutė? Skanus kąsnis! — sakė 
jis linksmai, ir tuojau pat drąsiai krei
pėsi į.Franką: — gal neatsisakysite pa
vaišinti kuo nors. Tikėkite, esu dvi die
nos nevalgęs. Išgert po trupučiuką gau
nu, bet kai tik suvalgyt prašąu, jie į ma
ne pasižiūri, lyg ištikrųjų būčiau taip 
įtaisytas kaip slaptas munšaino rūsys.

Frankas neatsisakė jį pavaišinti. 
Klausinėjo ar nenorėtų ko nors paieško
ti, darbo arba šjaip užsiėmimo. Vyriokas 
atsakė, kad jis seniai ieško ir būtų dė
kingas, jeigu nurodytų. Tik žarnų plaut 
jis nenorėtų, nes tenai dirbo. Dar nelai
mė su žarnomis, kad sužinojusios mergi
nos tuojau pradeda riesti nosį, lyg jom 
būtų kas orą pagadinę.

Su šituo vyruku Frankui nebuvo daug 
šnekos. Žuvelė pati vizgindama uodegą 
lindo į tinklą. Jis perdaug nenusiminė 
netekęs darbo. Vasarą esą pusė bėdos — 
galima gulėti po tiltu. Pasirodė, kad jis 
labiausiai nekenčia polismenų, kuriuos 
jeigu galėtų, visus sukištų į skerdyklas, 
ir padarytų dešras. Jie jam neduoda ra
mybės, vis popierių jiems reikia. Gal būt, 
sakė jis, esu panašus į banditąr Truputį 
veido išvaizdą gadinanti nosis, kurią jam 
numušė bokso rungtynėse. Ar negirdė
jai, mister, prieš porą, trejetą metų jis 
buvęs geriausias boksininkas Bostone, 
taip vadinamame gaidžio svoryje, bet 
paskum nutukęs, svoris pasidaręs dvigu
bas ir jį suporavę su jaučio svorio negru. 
Šitas negras jam numušė nosį ir du dan
tis. Merginas jis mėgstąs liesas.

Frankas išėmė savo atviručių kolek
ciją ir parodė buvusiam boksininkui:

— Prancūzės šimto procentų. Ar jūs 
nenorėtumėt tokių turėti? Ar nenorėtu
mėt aplankyt vyno ir šitų vištelių kraš
tą? Puiki proga.

Buvęs boksininkas pavartė atvirutes 
ir pasakė:

— Kad jos iš Brodvėjaus, mifzikauzo 
merginos, tą aš žinau. Kaip manote, jei
gu jūs man padėtumėt šiltą vakarienę. 
Duodu žodį, po trijų dienų aš gausiu an- 
gažamentą ir vėl išeisiu į ringą. Mane 
parsamdo savo fermoje visam mėnesiui 
vienas lietuvis, mūsiškis.

Su merginomis Frankui nepavyko. 
Reikėjo griebti už kito šono. Savo naują 
klijentą jis įvedė į sidabrinį voratinklį 
— Vaito saliūną.

— Alo, Frankai! Matau neblogai se
kasi! Kaip biznis? Kelintas jau iš eilės?

— Pirmiausia duok mums ką nors šil- 
ton, Džoni, ir porą prohibicinio’ Pakalbė
sim apie biznį vėliau.

(Bus daugiau)

šių mėnesių ten gyvenimo, 
kartą, važiavome linkui Miami 
miesto ii’ kad nevažiuoti per 
Tampa, sutrumpinimui 50 my
lių kelionės, tai per vandens už
lają persikėlėme laivu — ferry 
boat. Į laivą sutilpo 24 automo
biliai ir vienas didelis busas 
pilnas žmonių. Už automobilių 
reikia mokėti $1.50, o už kiek
vieną žmogų po 25 centus.

Plati užlaja, buvo dideli rū
kai, tai laivas įstrigo į seklumą 
ir tas sutrukdė tris valandas, 
todėl ir mes tiesiai plaukdami 
nei kiek laiko nesutaupėme. 
Na, vargais negalais jau persi
kėlus tą 6-ių mylių pločio jūros 
rankovę ir išvažiavome iš rūkų 
— saulė žėrė karštais spindu
liais.

Nuo Penny Point iki Saraso
ta per 23 mylias kelionės ma
tėme derlingą juodžemį, gražiai 
sudygę daržoves — kopūstai, 
burokai, morkvos, bulvės. Vie
tomis būriai negrų jau kirto už
augusius kopūstus.

Sarasota miestelyj sustojome 
kelioms valandoms, nes šalimai, 
tik už 5 mylių yra Ringling 
Bros - Barnum - Bailey žymiųjų 
cirkų buveinė. įžanga 50 cen
tų, bet, įdomu pamatyti, ypatin
gai po pietų, kada saulei kaiti
nant visi aktoriai, akrobatai, 
drambliai ir kiti daro pamo
kas. čia matai juos neapside- 
koravusius, kas dar daro geres
nį įspūdį, negu “tikruose 
kuose.” Viskas atdara dėl 
likos, gali matyti visokius 
vintus galvijus, žvėiTs — 
kas, tigrus, levus ir kitokius. 
Reiškia, čia per dvi valandas 
ir taip nedaug pasimokėjęs gali 
daugiau pamatyti, kaip tikrame 
cirke.

Iš Sarasota patraukėme į 
Fort Myers. Miesčiukas švarus 
su 15,000 gyventojų. Jis garsus 
tuo, kad čia žiemos laiku gyven
davo garsusis Thomas Edison, 
o dabar ten gyvena jo žmona ir 
sūnus. Vasario nuo 7 iki 14 die
nos miestelyj buvo surengta di
delės iškilmės, pagerbimui T. 
Edisono proga sukakties 100 
metų nuo jo gimimo. Miestelyj 
yra apelsinų sunkos įmonių, 
plati žuvininkystės ir gėlių — 
glaęliolų pramonė. Darbininkai 
yra neorganizuoti, tai jų už
darbis mažas. Geriamas vanduo 
ir oras prastas, nes viskas at
siduoda .pelkėmis, kurios tuč
tuojau ir prasideda. Už kamba
rį nakvynei pasimokėjome $2.

Vasario 19 d. išvažiavome iš 
Fort Myers į Miami. Vieškelis 
pravestas per dykumas ir pel
kes—neapgyventos vietos, Ma
tėme daug ganyklų ir karvių, 
bet pastarosios atrodo prastai 
ir nepieningos. Važiuojant per 
Everglades pelkes yra daug 
malonumo, nes matai daugybę 
visokių paukščių ir šalimai ke
lio kanalą, pilną visokių žuvų. 
Tą pat dieną pasiekėme Miami 
miestą. Juozas ir Marijona Gri- 
ciūnai mus pasitiko ir mums 
kambarį savaitei laiko surado 
už $20. Su jais praleidome gra
žiai visą savaitę laiko, jie ir 
miestą mums išrodė. Namų čia 
kainos jau pusėtinai nukrito. 
Miami miestas pilnas gyvumo 
ir bizniškumo.

Griciūnai supažindino mus su 
daugeliu lietuvių, kaip kurie 
turi savo puošnias rezidencijas. 
Kaip kurie, klausė, kodėl aš 
kartais giriu Floridą, o kartais 
peikiu. Sakau, kad tiems, kurie 
daug turi pinigų, gali gyventi 
be darbo, tai jiems čionai yra 
tikras rojus ir dangus. Bet ka
da, prisižiurai prie vargšų dar
bininkų sąlygų, ypatingai neg
rų darbų, kuriuos saulė kepina 
prie sunkaus darbo, kurie gau
na mažai mokėti, tai gauni su
pratimą, kad jiems čia yra ti
kra pekla. Tą rašo ir E. K. Slie- 
kienė, Laisvėj No. 41, kad Flo
ridoj oras geras, saulės daug, 
bet kultūriniai gyvenimas atsi
likęs, taip, kad žmogus jautiesi 
kaip gyvas grabe.

Vasario 26 d. išvažiavome į 
Lake Wales, kuris yra 214 my
lių atstoj. Ten pat randasi ir 
“Singing Tower” bokštas. Visa 
apylinkė yra kalnuota, žemė 
yra 205 pėdos virš, jūros,, oras

pasirenkant kūrinius

cir- 
pub- 
išla- 
meš-

Vasario 18 d. išvažiavome iš jau sausas, labai daug apelsinų 
St. Petersburg, Floridos, po še- (orenčių) medžių ir derlius ge- 

šį ras. Apelsinų pilna ant medžių 
ir ant žemės prikritusių, kad 
net geltonuoja.

“Singing Tower” pabudavo- 
jo milionierius E. W. Bok — 
sporto ir grožės mylėtojas. 
Bokštas pastatytas ant aukšto 

‘kalno iš brangaus marmuro 
(Georgia pink marble). Bokšte 
yra įtaisyta 71-nas varpas, ma
žiausias 12 svarų, o didžiausias 
IIV2 tonų. Kasdien būna pro
grama ir tais varpais skambina 
visokias melodijas, duoda kon
certus
garsiųjų kompozitorių, bet daž
niausiai, tai šios šalies tautiš
kus ir religinius. Aplinkui bok
štą yra prūdas, daug gėlių, vi
sokių tropiškų augmenų. Įžan
ga tik 25 centai ypatai, verta 
pamatyti.

Vasario 28 d. oras atšalo ir 
lijo, mes patraukėme linkui 
Daytona Beach ir St. August
ine. Daytona Beach yra gražus 
tuo, kad jis prie pat jūrų, smė
lis yra sukietėjęs pakraštyj, 
kaip kokis stalas, tai rengia au
tomobilių ir motorinių dviračių 
lenktynes. Pasukau ir aš savo 
limoziną prie jūros, bet kaip 
jau reikėjo išvažiuoti, tai įklim
pau į smėlį ir automobilius nei 
krust. Policininkas ir du vy
rai pastūmėjo, išvažiavau, 
jiems paačiavau ir vėl ant kelio.

Tą pat dieną paasiekėme St. 
Augustine, tai vienas iš seniau
sių Amerikos miestų, daug kar
tų per karus buvo sudegintas. 
Tik kelios yra plačias gatvės, o 
taip kitos visos siauros ir krei
dos—senoviškos. Viena yra tik 
7-nių pėdų* pločio. Pakraštyj 
stūkso garsi ispanų pastatyta 
tvirtuma, kurią statyti pradėjo 
dar 1586 metais, d baigė 1756 
metais. Ji vadinasi Castillo de 
San Marcos. Ji yra Jungtinių 
Valstijų armijos kontrolėj, tai 
įžanga tik 12 centų’. Kas tik va
žiuoja į Floridą per St. Aug
ustine, tai verta 'pamatyti tą 
tvirtumą. Miestas nedidelis, bet 
turi daug senoviško stiliaus 
namų — įvairus.

Keliu važiuodami matėme 
daug laukinių kiaulių, kaip ma
no žmona sako — šernų. Matė
me jų ir per automobilius už
muštų, kurie dribso į šoną nu
mesti. Pakeliais (bėgiojo nedide
li veršiukai, bet niekur nematė
me ūkininkų bent 50 mylių plo
te. Pakeliais buvo tankūs tro- 
piški brūzgynai, susiviję, apžė
lę. Vienoj vietoj automobiliui 
kelią pastojo karvė ir vos iš
vengiau nelaimės.

Saulėtoj Floridoj pasitaiko, 
kad nelyja per kelias savaites, 
bet kaip pradeda, tai pila, kaip 
iš viedro per dvi-tris dienas. 
Vitomis išplauna vieškelius 
ir sudaro nesmagumo. Dažnai 
keliai būna uždaryti, reikia su
kti į kitus.

Mano supratimu, sveikatos 
atžvilgiu Miami miestas yra 
tinkamiausias gyventi ir kas 
turi ištekliaus, nori važiuoti į 
Floridą, tai patartina važiuoti 
į Miami. Taipgi, Miami mies
te yra pigesni gyvennamiai, ne
gu St. Petersburg mieste, taip 
pat čia matosi ir naujų daugiau 
stato. V. J. Stankus.

Cleveland, Ohio

ir giminėms, 
skaitlingai ne 
pagelbėjo sun-

Vieša Padėka
Norime tarti padėkos žodį vi

siems draugams 
kurie mus taip 
tik lankė, bet ir 
kioj valandoj.

Brangūs draugai, btj, jūs pa
davimo rankos, toj mūs nelai
mėj būtų buvę labai sunku per- 
gyvent. Man koją susilaužius, 
tuo patim sykiu dukterį turėjo 
išvežt į ligoninę, taigi, atrodė, 
kad į^tovim ant bedugnės kran
to ir nebus įšeities. Bet į pagal
bą ateina draugai ir giminės ir 
padeda išsigelbėt iš sunkios pae 
dėties.

Širdinga 
Kliubųi už 
visiems už
kuriuos prisiuntėt, netik vieti
niai draugai, bet ir iš'labai toli.

K. Roniondienė.

padėka Moterų 
puikias dovanas ir 
gėles, už laiškučius,

Minėjome 400 Metų Lietu
viškos Knygos Sukaktį

Drg. K. Petrikienė iš Brook
lyn skaitė R. Mizaros parašytą 
paskaitą “Lietuviškosios Kny
gos Kelias”. Paskaita labai į- 
domi, R. Mizara įdėjo daug 
darbo, kol taip kruopščiai pa
ruošė taip naudingą ir svar
bią paskaitą, už ką jam lietu
viai bus dėkingi.

Kadangi, aš jau antru kar
tu ją girdėjau, nes pirmu kar
tu girdėjau skaitant patį auto
rių, tai reikia atiduoti k re d i- 
tas K. Petrikienei už taip ge
rą įsigilinimą į paskaitos turi
nį ir mokėjimą gražiai per
duoti jos prasmę, kaip ir kal
bą sakant. Aš patarčiau reng
ti tos paskaitos parengimus ir 
kviesti d. K. Petrikienę skai
tyti, o ji patarnaus, jeigu tik 
aplinkybės leis.

Dažytojai darbininkai gavo 
pakelti algos po 3 centus į. va
landą. Tas atsiekta be streiko, 
per susitaikymą kompanijų su 
darbininkų unija. Gal neužilgo 
ir audėjai sulauks pakėlimo 
algos, nes ir jų unija veda de
rybas, nori išvengti streiko.

Patersono priemiestyje — 
Hawthorne mokytojai gavo 
algų pakėlimą $400 ir bonus 
į metus. Jiems prižadėta, kad 
jeigu ateityj valstija skirs 
daugiau pinigų mokytojams,

UŽMIRŠK
BRANGIAS
GYVENIMO

LESĄS!
246 Graham Ave.,

tai jie ir gaus pakelti algas.

j LLD cen- 
fondą nuo

kad seka-

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 84 kuopa įstojo į gar
bės sąrašą, nes visi nariai su
mokėjo duokles už 1947 me
tus. Taipgi, kuopa jau gavo 
1 naują narį — P. Augutį, 
nuolatinį darbo žmonių reika
lų rėmėją. Taipgi kuopa išpil
dė apskričio uždėtą kvotą — 
sukėlė po $1 aukų 
tro knygų leidimo 
kiekvieno nario.

Tenka pranešti,
mas LLD 84 kuopos susirinki
mas įvyks šeštadienį, kovo 15 
d., 8 vai. vakare, pas J. Bim
ba, 161 E, 16th St. Visi na-, 
riai prašomi atsilankyti, ne£ 
bus renkami delegatai į De
mokratinių Rietuvių Suvažia
vimą ir LLD Suvažiavimą, ku
rie įvyks kovo 29-30 dd. Broo- 
klyne. Taip pat išgirsite ra
portą pikniko komisijos, kuris 
ruošiamas keturių tautų ir 
kokiomis sąlygomis.

LDS 123 kuopa jau išrinko 
delegatus į Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimą, kuris įvyks 
30 d. kovo. Taipgi nutarė svei
kinti suvažiavimą su $5.

Klerikalai, socialistai ir ne
gyvuojanti tautininkai rengė 
Lietuvos “nepriklausomybės“ 
minėjimą, tikrumoj jie tik kei
kė Lietuvą ir jos žmones.

J. Bimba.

• Jums nereikia rūpintis 
apie gero maisto, drabu
žių ir butų lėšas, kuomet 
jūs esate naujojoj Regu- 
•liarėj Armijoj. Visa tai 
jums duodama — ir dar 
nauja aukšta alga, beveik 
visa grynai atliekama. Jūs 
pinigais pirmaujate Ar-
mijos tarnyboj. Jeigu jūs 
esate 17 iki 34 metų, 
sveikas' ir protiniai vik
rus, gaukite visus faktus 
dabar iš arčiausios jums 
J.V. Armijos Rekrutavi- 
mo Stoties.

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOWI

Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplir 4110

(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.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus • z

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Elizabeth, N. J.
Mirė Franas Degutis

Po sunkios ligos mirė Fra
nas Degutis, 79 metų amžiaus. 
Jis išgyveno šioj šalyj 54 me
tus. Paėjo iš Kalvarijos para
pijos, Suvalkijos. Per ilgus 
metus priklausė prie Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir buvo 
Laisvės skaitytojas.

Paliko nuliudime žmoną— 
Katriną, su kuria išgyveno 51 
metus, seserį — Liutkevičienę. 
Laidotuvių apeigomis 
graborius E. Petriką, 
išlydint ir prie kapo 
kinimo kalbas pasakė
rus. Palaidotas laisvai, vasario 
24 d., Rosedale kapinėse, Lin
den. Lai jam būna lengva A- 
merikos žemelė.

Vieša Padėka
Reiškiu širdingą ačiū 

nai Yakus iš Chicagos,
atvažiavus rūpinosi ir tvarkė 
šermenų reikalus. Taipgi M. 
ir C. Baubliams iš Elizabeth, 
kurie daug padėjo ir suteikė 
gražų gėlių vainiką. Ačiū už 
gėles: A. J. Vaznis, J. P. Vaznis, 
Mrs. ir Mr. V. Sinkus iš Kalif., 
Mrs. ir Mr. C. Stewart; A. 
Skairus už prakalbas, A. Stri- 
peikai už parūpinimą grabne-

šių ir visiems kitiems, kurie 
vienaip ar kitaip prisidėjo su 
pagalba šioj nubudimo valan
doj arba lankėsi į šermenis.

Katrina Degutienė

MANEVRAI TIES
PERLŲ UOSTU

Perlų uosto srityje, Ha
waii salose, daro pratimus 
38 Amerikos karo laivai ir 
300 karinių lėktuvų.

rūpinosi 
Iš namų 
atsisvei- 
A. Skai-

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) Bųsh/PIill, Brooklyn, Conn.

(55-60)

Aldo- 
kuri

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 vėt
rų. Visos elektros t vielos yra insu- 
luiotos. Randasi garadžius ir priva
tinis įvažiavimas. Telefonuokite: 
MI. 2-0880. Namas randasi Wood
haven, L. I.

(54-59)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

HllllllllllllllllllllllllllliMlllllllllllllliM

Matthew A.
BUYAUSKAS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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 Avenue '
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869d

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

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

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

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne t 
Adomo klaida.

Deksnio
$5.00.

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

pakviesti j pasitarimą užtikrinti Brboklyno unijų daly-Unijų viršininkai vėl
vumą šiemetiniame Raudonojo Kryžiaus vajuje. Iš kairės: James C. Quinnof iš 
AFL Central Trades & Labor Council, miesto vajaus pirmininkas Frank Schroth, 
John W. Hooper ir Louis Hollander iš valstijines CIO Industriniu Unijų Tarybos.

PHILADELPHIA, PA
Turėjom svečių — laukiam 

kitų
Sakoma: kas papranta žeb- 

ravoti, tai negali sustoti, šiuom 
sykiu philadelphiečius links
mino Newarko Sietynas. Apie 
Sietyno Choro muzikali išsila
vinimą, ar jam komplimentų 
teikimą, tai ne man kalbėti. Jį 
plačiai žino, kad net mūsų 
radijušas, A. Zikas atsisakei 
garsinti per radiją, nes, sako, 
kaip mano klebonas nugirs, 
kad garsinu “Sietyno Chorą”, 
tai aš galiu ir darbo netekti... 
Ir be pono radijus© pagalbos 
publikos buvo pilnutėle sve
tainė.

Šį sykį tą koncertą suren
gė Moterų KĮiubas. Kai kas 
manė, kad j)er silpna, per 
jauna draugijėlė tokiam po- 
kiliui. Tai apsiriko. Koncertas 
puikus, balius, šokiai, šokių 
muzika, užkandžiai, gėrimai, 
patarnavimas, viskas kuo gc-

riausias. Moterys, tai kaip bi
telės nuo vieno žiedelio prie 
kito, taip ir skraidė, visus pa
matė ir visus vaišino.

Svečių buvo daug. Surengi
mo komisija, rodosi, susidėjo 
iš gerai patyrusių darbuotojų: 
dd. A. žalneraitienės, P. Va- 
lantienes ir H. Merkienės. O 
pagelbininkės — visos narės.

Dideles svarbos dalykas y- 
ra ir bus, tai kad šiam mote
rų parengimui priklausys ini
ciatyva atgaivinimo meno dai
lės mūsų mieste. Patyriau iš 
patikimų šaltinių, kad jau su
sirašė net 25 jaunuoliai, kurie 
nori atgaivinti Lyros Chorą. 
Pirma susirinkimą turės 13 d. s *
kovo, 
kaip 
įeina 
ristų, 
j iena 
ne po

735 Fairmount Ave., 
8 vai. vakare. Į sąrašą 
didžiuma,, buvusių cho- 
Labai džiuginanti nau- 
ir galima tikėtis, kad 
ilgo bus atgaivintas cho-

Tuckahoe, N. Y
Atėjo pas mane Ig. Stasionis, 

užsimokėjo $7 už Laisvės metų 
prenum. ir paaukavo $1 
dienraščio bazaro. Jis sakė, 
jo žmona dar vis serga. Į 
sveikatą paveikė, kada jų
riausią sūnų užmušė kare prieš 
japonus.

Kitas jų supus grįžo iš 
riuomenės, vedęs su slauge, 
automobilių mechanikas,
dukra taip pat yra vedus. Visi 
kartu gyvena, nes tėvai turi 
8-nių kambarių gyvennamį.

dėl 
kad 
jos 
vy-

ka- 
yra 
Jų

Chicagos Žinios HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Laukiam daugiau svečių, tai 
chicagiečių. Jie pas mus buvo 
kartą, mus linksmino. Dabar 
tikrai bus 26 kovo. Tai trečia
dienio vakare, 735 Fairmount 
Ave.

P. Gavialis, senas Tuckahoe 
gyventojas su savo žmona išau
klėjo tris sūnus, kurie visi bu
vo karo tarnyboj ir sveiki par
ėjo. Jie turėjo ir keturias duk
ras. Vyriausia yra vedus, antra 
dirba raštinėj, trečia mirė per
eitą vasarą, o ketvirta — jau
niausia prižiūrėjo motiną. Mo
tina netekus regėjimo. Bet pas
taroji apsivedė ir todėl motiną 
dabar prižiūri sūnai.

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ii’ pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- X

sudarau su ame-1 
rikoniškais. Rei-| 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-^ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

TeJ. GLenmore 5-6191

Jr Stone Ave.
Broadway Line

Apart draugės K. Abekie- 
nes, A. Kenstavičienės, P. 
Stogio ir J. Kenstavičiaus, 
bus dar ir draugė Skeberdytė 
ir L. Pruseika. Taigi pripuo
lamai turėsim koncertą ir pra
kalbas. Įžanga veltui! •

Taipgi, dar svarbus dalykas 
dėl philadelphiečių, tai kalbi
niai paveikslai iš Lietuvos. 
Juos parvežė drg.. A. Bimba. 
Jie jau apkeliavo daug lietu
viškų kolonijų, o mus vis buvo 
aplenkę. Dabar Liet. Republi- 
konų KĮiubas suteiks tą nau
jieną dėl savo narių ir abelnai 
dėl lietuvių. Taigi, įsitėmyti 
verta diena-: balandžio 12, tai 
bus subatvakaris. Tas įvyks 
1218 Wallace St. Įžangos ne
bus, o po paveikslų-bus ir mu
zika pasišokti.

Visi čia suminėti pokiliai 
labai svarbūs ir apie juos rei
kia apsakinėti, ką tik susitin
ki, nes pas mus garsinimo 
priemonės sunkiausios. M. S.

Seniau čia gyveno visokių pa- 
žvalgų lietuvių, vieni skaitė 
Vineybę, kiti — Keleivį, Nau
jienas, Laisvę, žvaigždę, Saulę 
ir kitus laikraščius. Buvo susi
tvėrusi pašaipiu. Kazimiero 
Karalaičio Draugystė. Buvo ir 
lietuviškų užeigų, bet kaip užsi
darė akmeninės išdirbystės, tai 
ir lietuviai išvažinėjo į kitus 
miestus. Liko mažai ■ lietuvių, 
nutarta ir uždaryta ta pašalpi- 
nė draugystė, -pinigus pasidali
nome. Dabar yra jau tik šešios 
lietuvių šeimynos ir pora pa
vienių. Trys skaitome dienraštį 
Laisvę. .

Visgi, pas mus yra likęs vie
nas pasnikautojas, kuris per 
visą gavėnę nevalgo mėsos, pie
no ir kiaušinių — tikrai seno
viškai ir taip pasnikauja visus 
kunigų skelbiamus pasilikus. 
Kas sekmadienis važiuoja į 
New Yorką į lietuvišką bažny
čią ir grįždamas parsiveža vi
sokių prieš-lietuviškų, Lietuvos 
žmones puolančių, ląikraščių, 
kuriuos patsai ir skaito.

Chicago. — Numatoma 
duonos pabrangimas iki 3 
centų svarui.

Crestwood stotyj traukinys 
mirtinai sužeidė Liray Grif
fith^, kuris nuvežtas į Bronx
ville ligoninę ir mirė tą pat die
ną. Jis pirmiau turėjo brolį, 
buvo abu dvynukai, kuris taip 
pat traukinio buvo užmuštas.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Tuckahoe stotyj traukinys 
užmušė žmogų. Kol kas jo var
das ir pavardė dar nesužinota.

Pas mus mokytojos taip pat 
reikalauja pakelti algas. Bet 
kol kas reikalas dar neišspręs
tas, ar bus geruoju susitaikyta, 
ar gali prieiti prie streiko.

' Aš patsai amžiumi ne jaunas, 
jau 22 mėnesiai, kaip nugar
kaulį skaudžiai sužeidė darbe. 
Dar vis abiejų rankų po tris 
pirštus jaučiu nutirpusius. •

Ig. 'Karlonaa.

LLD 136-tos kuopos 
Susirinkimas su Paskaita

Kad paminėti 400 metų su
kaktį pirmos lietuvių knygos, 
LLD 146-ta kuopa pereitame 
susirinkime, geriau pasakius 
po susirinkimo, turėjo paskai
tą.

Drg. J. K. Stalioraitis trum
pai, bet aiškiai išdėstė, kaip 
Vokietijos sabo^ažninkai vei
kė ir kaip nekurie valdininkai 
turėjo ryšius su šnipais pir
mojo ir antrojo karo laikotar
pyje. W. P.

Namų Aptarnautojai gaus 
Algų Pakėlimu

Pyle National Co., 1334 N. 
Kostner avė., pasižadėjo mo
kėti darbininkams po 10 cen
tų daugiau į vdlandą. Be to, 
pasirašė kontraktą, kad kiek
vienam darbininkui bus ap
mokėta už 6 dienas švenčių 
per metus. Taipgi išdirbę 1- 
nus metus gaus vieną savaitę 
apmokamų atostogų, o 2 me
tus išdirbusieji darbininkai 
gaus 2 savaičių apmokamą a- 
tostogą; kurie išdirbę 3 metus 
ar daugiau, gaus 3 savaites

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORES 

prie 
Moteriškų Apatinių

Puikiausia Alga - Nuolatinis Darbas 
Vakacijos ir Sveikatos Aprūpinimai 

ROSE LINGERIE, INO.
< 355 Broadway

(Broadway & 7th Avenue) 
Long Branch, N. J.

Telephone LONG BRANCH 6-2698
(60)

REIKALINGOS
Patyrusios Siuvamųjų Mašinų 

Operatorės
Dirbtuvė, Kuri Unijines Kainas 

Moka už Darbą.
PATYRUSIOS OPERATORES

Gali Uždirbti
$50 iki $75 į Savaitę.
35 Valandų Savaitė.
52 Savaitės Metuose. \ 
Moderninis Fabrikas,

Randasi Pačiame Centre. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

TEEN-AGE MFG. CO.
70 Quinnipiac St., Wallingford, Conn.

Phone WALLINGFORD 2562
(60

apmokamų atostogų.
Išreikalavimui tų pagerini

mų vadovavo G.S.E.U., 83 
vienetas, kuris priklauso prie 
B.S.E.I.U. (AFL).

Penktadienį pasirašytas 
kontraktas metams, kuriame į- 
rašyta viršminėti pagerinimai.

CLEVELANDO ŽINIOS
Paskelbus spaudoje žinią 

apie būsiančius mūsų suvažia
vimus New Yorke, pabaigoje 
kovo mėn., visos mūsų organi
zacijos tuomi susirūpino ir dė
jo pastangų, kad išrinkus ge
rą ir skaitlingą delegaciją. 
Clevelandiečiai jau turi išrin
kę aštuonis tinkamus delega
tus. Jais yra: D. Petrauskas, 
J. žebrys, M. Mačionienė, P. 
Radžers, A. Radžers, A. Gen- 
drėnienė, A. Pasingienė ir D. 
Mankauskienė. Pastaroji dar 
visai neseniai yra atvažiavus 
iš Brazilijos. Jai apleidžiant 
Braziliją moterys jai įteikė 
gražią dovaną atvežti Ameri
kos moterims. Ši dovana bus 
atvežta ir įteikta Moterų Su
važiavimui.

Delegatų Išleistuvės
šeštadienio vakare, kovo 22 

d. LLD 190 kp. rengia delega
tų išleistuvių vakarą. Į šias iš
leistuves kviečiami ne tik de
legatai, bet ir visa mūsų publi
ka atsilankyti. Visų pirmiau
sia bus lošis su geromis dova
nomis. Po to tęsis šokiai, drau
giški pasikalbėjimai bei dele
gatų trumpos kalbos suvažia
vimų, klausime. Šios išleistuvės 
įvyks dar visai naujoje B. Kul- 
vinsko svetainėje, 1025 E. 
185 St., Collinwoode. Kurie 
važiuosite gatvekariais, tai 
važiuokite St. Clair Avenue 
iki E. 152 St. nuo ten imkite 
busą E. 185 St., kuris nuveš 
iki pat svetainės. Pradžia 6 
vai. vakare.

ADLC Suvaž. Dienotvarkis
Šaukiamojo ADL Centro 

Suvažiavimo paskelbtas dieno
tvarkis man rodosi 'yra per 
siauras, jis neapima visų šia
me momente reikiamų gvil
denti klausimų ; jin būtinai rei
kėtų įdėti bent sekamus punk
tus: 1. Palaikymas ryšių su 
Tarybų Lietuvos žmonėmis, 2. 
Kova prieš įvairių fašistinių 
pabėgėlių melus apie Lietuvo
je padėtį bei socialį progresą. 
Mums juk žinoma, kad visi 
čionai subėgę rėksniai patys 
netikiy ką jie bando kitiems 
įkalbėti. Tačiau, kolei jie ran
da dar tokių, kurie jiems duo
da dolerių, suprantama, jie 
tęs tas savo “misijas.” Mūsų 
pareiga pasiekti politiniai ne
nusiteikusias mases ir pasaky
ti joms tame tiesą.

Kad jie patys netiki, ką jie 
skelbia, tai kartą vienam iš 
mūsų draugų išsikalbėjus, pa
sisakė pats jų “kontinuitetas” 
Julius Smetona: Esą, tos be
prasmėsx prakalbos man ant 
tiek įkyrėjo, kad jeigu tie ma
no kolegos nestumtų manęs 
ant pagrindų, tai aš jų visiš
kai išsižadėčiau. Iš to vis vien 
nieko neišeis. Aš daug geriau 
jaučiuosi, kuomet dirbu ir už
sidirbu sau duoną. Ne kitaip 
jaučiasi ir vėlesnieji atbėgė- 
liai, tik. žinoma, pastarieji no-

į '

ri daugiau dar pademonstruo
ti savo gabumus ar nežinoji
mą. 1 >

Teatras ir Balius
Kaip žinoma, Clevelande 

mes neturėjome kiek geresnio 
perstatymo nuo prieškarinių 
ląikų. Todėl, dabar LLD 190 
kp. deda visas pastangas, kad 
sulošti kiek geresnį veikalą. 
Pasirinkta veikalas Br. Varg- ’ 
šo parašyta keturių veiksmų 
drama “Gadynės žaizdos.” 
Aktoriai parinkti tinkamiausi 
iš viso plataus Clevclando. Re
žisierium apsiėmė vienas iš 
daugiausia patyrusių tame 
darbe — J. Vasiliauskas.

Veikalas bus. suloštas balan
džio (April) 13 d., Akrone, o 
balandžio 27 d. Clevelande, 
Slavų svetain.. 15810 Holmes 
Ave. Tėmykite vėlesnius pra
nešimus !

Penktadienio vakare, kovo 
14 d., įvyks LLD 190 kp. su
sirinkimas. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti ir pasiimti 
knygas. Be to, yra dar kele
tas svarbių reikalų aptarti.

J. Žebrys.

DARBO SEKRETORIUS
ĮSPĖJA UNIJŲ
PRIEŠUS KONGRESE

Washington. — Darbo se
kretorius Lewis B. Schwel- 
lenbach sakė, jei būtų ne
kliudomas Darbo Santykių 
Įstatymas - Wagnerio ak
tas, tai galima būtų šiemet 
išvengti didesnių streikų. 
Kalbėdamas kongreso ko
mitetui darbiniais klausi
mais, Schwellenbachas įspė
jo, kad jei bus sužalotas tas 
įstatymas ir uždrausta pri
pažint unijas, tai susilauksi
me plačių streikų.

PARYŽIUS BE LAIKRAŠ
ČIU PER PRESMANŲ 
STREIKĄ

Paryžius. — Jau 25 die
nos streikuoja laikraščių 
presmanai (spausdįntojai), 
ir jų streikas sustabdė vi
sus Paryžiaus laikraščius. 
Presmanai reikalauja dau
giau algos už tas pačias 
darbo valandas. Su tuo ne
sutinka nei valdžia nei lei
dėjai.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

So. Bostono Jaunuolių LDS kuopa 
rengia parę, Kliubo salėje, 318 
Broadway, kovo 14 d., 7:30 v. v. Bus 
dovanų ir užkandžių. Visi kviečiami 
dalyvauti. — Koni. (58-59)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 12 d., 8 v. v. LDS Kliube, 408 
Court St. Draugai, dalyvaukite su
sirinkime, nes daug svarbių dalykų 
reikės aptarti. (57-58)
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Taksy Blankoms Pildyti 
Paskutinė Savaitė

Kovo 15-ta yra paskutine
diena pranešti valdžiai jūsų 
praeitų metų pajamas. Tai bus 
miera sumokėjimui taksų.

Raportą teikti privalo visi 
turėjusieji ne mažiau 500 dor 
lerių pajamų 1946 metais. 
Uždirbę ne daugiau 5,000 gali 
vartoti lengvai išpildomąją 
blankutę (form W-2), kurią 
gavote nuo samdytojo. Ant jos 
jau užrašyta, kiek viso per 
metus uždirbote ir kiek jau 
atmokėta savaitiniais iš algos 
atrokuojamais atmokesčiais. 
Gavus tą jūsų blankutę, už 
tūlo laiko valdžia jums pra
neš, jeigu reikės damokėti, ar
ba grąžins skirtumą, jeigu 
permokėta.

Uždirbantieji daugiau $5,- 
000 metams privalo gauti iš 
samdytojo, banke ar pašte for
mą 1040. Tą sunkiau išpildyti. 
Neįgudusiam prie rokundų ar 
anglų kalboje, tenka kreiptis 
j tuo užsiimančius.

Forma 1040 užsimoka pildy
ti ir tiems, kurie per tuos me
tus būtų turėję kokių nepa
prastai didelių išlaidų dakta
rams, ligoninėms ar panašių, 
žinoma, tokias išlaidas priva
lai būti pasiruošęs bile kada 
įrodyti. Pildant blankas jokių 
įrodymų nereikia, bet po per
žiūrėjimo jūsų blankos, jeigu 
kas atrodytų jiems negerai, j- 
tartinai, gali klausti. Tada rei
kėtų parodymų.

Long Island Railroad firma 
gavusi 10 nauju vagonų su 134 
sėdynėmis, po 62 daugiau, ne
gu senuosiuose vagonuose.

Laisvės Bazaras-Visos 
Šeimos Dalykas

ir

is 
ir

Nors bazaraš jau praėjo, ta
čiau sunku iškęsti nekalbėjus 
daugiau apie tūlas nepaprastas 
jo ypatybes. Štai su dovanomis 
gautas jdomus laiškutis ir dar 
rašytas gražiai lietuviškai:

Gerbiami Laisviečiai,
Prisiunčiu jums mažą dova

nėlę dėl Laisvės bazaro.
Mano motina, Jieva Stankie- 

nė, iš Buckner, Ill., pasiuvo 
padovanojo žiurstuką.

Mano sesuo, Julė Masse, 
West Frankfort, Ill., padirbo 
padovanoja du abrūsiukus.

Aš, Mary Gaddis, numezgiau 
2 kvepalam paduškaites; 2 hot 
plate setu, 1 ružavą ir 1 gelto
ną; 2 setu kukurūzų (pot hol
ders) dėl karštų puodų.

Nors čia mažai kas, bet ir 
mes norim prisidėt prie I^ais- 
vės bazaro.

Mano tėvai I. J. ir Jieva Stan
kus iš Buckner, Ill., skaito Lai
svę nuo pat jos užgimimo. Aš 
nuo jų pasiimu ir pasiskaitau. 
Aš myliu pasiskaityt visokius 
kelionių įspūdžius. Ypač man 
patiko dr. Kaškiaučiaus apra
šymas apie kelionę per Teksu 
ir Kalifornijos Kraštą.

Vėlinu Laisvutei gyvuot ko 
ilgiausia ir šviest lietuvių liau
dį ko daugiausia.

Su pagarba,
Mary Gaddis,

Benton, 111.

Laisvės Bazarui
I

Dovanos
Pavasaris Skamba Ore 

(Gegužinės Garsais

DAIKTAIS
Draugai G. Kanopai, B’klyn, 

N. Y., dvi bohkas vyno.
I. Levanienė, B’klyn, N. Y., 

5 s v. cukraus.
A. Malinauskienė, B’klyn,

N. Y., dvi bonkas Chow-Chow, 
bonką persikų, 2 sv. cukraus, 
2 sv. kavos.

M. Norbutienė, Sunnyside, 
sv. cukraus.
Kalvaitienė, B’klyn, 

2 svj cukraus, 2 sv.
Mary

Ridge- 
dėžę ausiukių.

B’klyn,

B’klyn,

Rainiai,

kavos.
O. Reinhardtienė,

wood, N.
O. Višniauskienė,

N. Y., 5 sv. cukraus.
E. Paškauskienė,

N. Y., 5 sv. cukraus.
Adelė ir Povilas

B’klyn, N. Y., 5 sv. cukraus.
V. ir K. Romondai, Cleve

land, Ohio, “Baby Bunny”.
Ona Čepulienė, dvi prijuos

tes ir bliuzę.
Mike Dževėnas, B’klyn, N. 

Y., elektrinj skustuvą.
Jonas Tamsonas, Long Is. 

City, N. Y., , pusę tuzino Gar
den Green Tea, pusę tuzino 
camomile shampoo.

M. Sprainienė, du “fascina
tors”.

M. Panelis, Bayonne, N. J., 
sav. užeigos, 347 Avcnu E; 
dvi bonkas degtinės ir bonką
vyno.

Mrs. A. Mikniaus, B’klyn, 
N. Y., coffee dripolator, tris 
poras auskarių ir dvi gražias 
špilkas.

M. Janulevičienė, Maspeth, 
N. Y., gražius numegstus da
lykėlius.

K. šolomskienė, Jamaica,

J. Balažentis, sav. užeigos, 
49 Ten Eyck St., B’klyn, N. 
Y., dvi bonkas degtinės.

V. Globičius, sav. užeigos, 
54-02 Flushing Ave., Mas
peth, N. Y., dvi bonkas vyno.

Draugė Frances, Forest 
Hills, N. Y., gražią skepetaitę.

F. Vaitkus, Jamaica, N. Y., 
bonką vodkos.

J. Bondze, 1 porą gražių 
pirštinių ir dėžę muilo.

M. Sapiega, B’klyn, 
bonką degtinės.

L. Kairytė, B’klyn, 
dėžę saldainių.

A .Dobilienė, B’klyn, 
baby carriage užklodą 
duškaitę.

Brooklynietis X, dvi bonkas. 
degtinės.

V. Tauras, B’klyn, N. Y., 3 
fountain plunksnas.
' L. špokas, B’klyn, 
fountain plunksnas.

M. Janulevičienė,
N. Y., ęlėžę ausiukių.

V. Pranaitienė, Flushing, 
L. L, 10 sv. cukraus.

Višniauskas, B’klyn, 
gražią elektrinę lem-

N. 
ir pa-

Y., gražiai išsiuvinėtą povą.
Carl Bender, B’klyn, N. Y., 

18 wallets.
3 Mr. ir Mrs. A. Skirmont, 
sav. užeigos, 1 Brown PL, 
Maspeth, N- Y., dvi bonkas 
degtinės ir bonką vyno.

M. Klimas, Richmond Hill, 
N. Y., dvi dėžes noodles.

Julia Stankaitienę, Jamaica, 
N. Y., shower curtain.

Mary Babarskis, B’klyn, N.
Y., gražią cake ir 
tray.

Veronika Linda,
ton, N. Y., 4 poras

B. Kušlienė, Kearny, N. J., 
gražų svederj.

Bernice Sessa (Misevičiūtė),

sandwich

Douglas-, 
karieliu.

tiesalą, candlestick ir fruit 
bowl.

Suzana Kazokytė, Jamaica, 
N. Y., 1 prijuostę (plastic).

I Mrs. Chas. Yanush, Hillside, 
N. J., 1 abrūsą, kurį jį parsi
vežė iš Miamės, Fla., kur gra
žiai praleido atostogas.

F. Kazokiene, Jamaica, N. 
Y., 7 labai gražiai padarytas 
prijuostes (pasiūtas iš gražių 
kvietkuotų nosinaičių).

Ona Kalvaitienė, B’klyn, 
N. Y., du farmerskus sūrius.

Ilse Bimba, 1 scarf, 3 nosi
naites.

Alice Shedlow, didelį gražų 
kvietką puode.

Mary Zeakus, B’klyn, N. Y., 
sutaisytų silkių, košelienos, 2 
s v. cukraus.

V. Pranaitienė, Flushing, L. 
L, 10 s v. cukraus.

M. Bovinienė, Forest Hills, 
N. Y., 1 slip ir toilet water.

Robert Fe if oris (artistas), 
B’klyn, N. Y., gražų (jo pa
ties nupiešta) aliejinį, paveiks
lą.'

Mr. ir Mrs. Anthony Wes- 
Ian - Vižlianskai (advokatas) 
bonką geros St. 
Scotch.

Caroline Gilman, 
field, Garden, L. I.,
pudros, muilo, karielių, bran-- 
zalietą, nosinaitėms sachet 
bag.

P. Naktinienė, B’klyn, N. Y., 
gražių dalykėlių.

Helen Kanaporis, B’klyn, 
N. Y., gražų svederj.

S. Sasna, virtuvei reikmenų.
S. Mason, Miami, Fla., špil

kos ir auskarių setą.

Kada darbininkai pradeda 
kalbėti apie savo šventę, Pir
mąją Gegužės, jau žinome, kad 
čia pat ir pavasaris. Tai pirmo
ji kregžde.

Laikinasis Gegužinės Komi
tetas praeitą pirmadienį gavo 
leidimą masiniam mitingui 
Union Aikštėje, kur kas metai 
sueina maršuotojai ir baigiasi 
paradas.

Gegužinės Konferencija:.
Gegužinei prisirengti, viso 

miesto organizacijų konferenci
ja įvyks kovo 22-rą, viešbutyje 
Diplomat, New Yorke. Organi
zacijoms svarbu ten turėti dele
gatus.

Vyriausieji šių motų geguži
nės obalsiai - reikalavimai, kaip 
juos pasiūlo Laikinasis Geguži
nės Komitetas, yra:

Darbininkų vieningumo at
mušimui priešdarbininkiškų bi-

Aukštesniu žemesniu

Kontrolė rendų ir vetera
nams daugiau namų;

Pilnų civilių teisių;
Pasaulio taikos ir nusiginkla

vimo.
šaukimą konferencijon pasi

rašo 50 vadovaujančių unijistų 
ir susiedijų organizacijų virši
ninkai. Laikinojo komiteto ben
drais pirmininkais yra Louis 
Weinstock, AFL Painters Dist
rict Council 9-to viršininkas ir 
Rocco Franceschini, CIO Shoe 
Workers Joint. Council 
viršininkas.

13-to

Piliečių Unija Prašė 
Veteranams Namu

George

Spring-
Talcum

“Hl

Finan- 
laimėjo 
Safety

Žavinti ir Sujaudinanti Drama!
Teresa Wright ♦ Robert Mitchum

“PURSUED” '
United Staten Pictures pagamino 

del WARNER BROS.
Jr nwlk—a •tmtno nrenoj

LOUIS PRIMA k Ju Orkestras
STRAND Broadway it 47 St.

CIO Laimėjo Banko 
Streiką

CIO Office Workers 
cial Employes Guild 
streiką prieš National
Bank. Gaus pakėlimą algų po 
apie $4, sutiko sugrąžinti visus 
streikierius ir su pilna alga už 
streikuotą laiką. Pripažino uni
ją visų įstaigos 250 darbininkų 
atstove.

2

Maspeth,

Drg.

pą.
Mr. 

ninkai 
St., B’klyn, N. Y., bonką deg
tinės.

Mary Kalvaitienė, B’klyn, 
N. Y., bonką degtinės.

Mr. ir Mrs. Lazauskas, B’
klyn, N. Y., sav. užeigos, 337 
St. Nicholas Ave., B’klyn, N. 
Y., dvi bonkas degtinės.

K. šolomskienė, Jamaica, 
N. Y., dvi bonkas grybų.

M. Jakštienė, Woodhaven, 
N. Y., branzalietą ir 3 mezgi
nius.

Elz. Kasmočienė, B’klyn, 
N. Y., 2 sv. šokoladinių sal
dainių.

K. Urbonienė, B’klyn, N. Y. 
paduškaitei užvalkalą.

O. Čepulienė, 1 sv. kavos ir 
pineapple crush.

M. Misevičienė, B’klyn, N. 
Y., 1 sv. kavos.

M. Stakovas, B’klyn, N. Y. 
(džiūlerininkas) labai gražią 
špilką ir branzalietą.

D. 'Burba, Stamford, Conn., 
3 žuvim tinklus.

““ Uršulė Pąūliuš, B’klyn, N.

ir Mrs. Vaiginis, savi- 
užeigos, 147 Thames

Majoras Smerkė Bilių, 
Kaipo Profašistini

Republikonų siūlomi įstaty
mai bausti miestavus darbinin
kus yra profašistiniai, pareiškė 
majoras O’Dwyer praeitą pir
madieni.

Majoro kritika buvo ypatin
gai taikoma Condon-Wadlin bi- 
liui, kuris taikoma pataisyti 'ci
vilės tarnybos įstatymą taip, 
kad sustreikavę valdžios darbi
ninkai būtų baudžiami kaipo 
kriminalistai.

Piliečių Unija praeitą pirma
dienį kreipėsi į gub. Dewey per
svarstyti pirmesni savo nuo
sprendį, kuriuomi jis neleis pi
liečių balsavimui reikalavimo 
visuomeniškos statybos namų 
veteranams. r,.

Pik Unija ragino gubernato
rių leisti statybą veteranams 
namų tuojau, nelaukiant nei 
metų galo. Ir primena, kad pa
leidus balsavimui, publika tuo
jau pasisakytų už skyrimą iš 
valstijos iždinės $300,000,000 
statybai tokių namų.

Raginamą tokią sumą skir
ti namų statybai iškėlė majoras 
O’Dwyer prieš porą savaičių. 
Piliečių Unija šiuomi paragini
mų gubernatoriui parodo, kad 
ji užgiria majoro pasiūlymą.

teisėjas atidėjo paris
NUBAUDIMĄ.

* Alvin’o J. Paris, nuteisto už 
bandymą papirkti sportininkus/ 
bausmės paskyrimas atidėtas 
iki balandžio 7-tos, prokurorui 
to prašant.

kovo

Majoras sakė, kad esamasis 
civilės tarnybos įstatymas yra 
pakankamas palaikyti tvarkai. 
O Condon-Wadlin bilius pasta
tytų valdžios darbininkus vi- 
siškon priklausomybėn nuo vir
šininkų užgaidu ir ūpo. Jis sa
kė:

“Tas bilius išplėštų iš visuome
nės darbininko savigarbą ir 
saugumą.”

MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
svarų bonkose.

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

Laisves Adm.

, * •>??*

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susrinkimas įvyks
13 cL, Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St. Susirinkimas bus svarbus, ap
kalbėsime knygos išleidimo 1947 m., 
LLD suvažiavimo reikalą ir duoklių 
pakėlimo klausimą. Nariai, dalyvau
kite susirinkime, atsiveskite ir nau
jų narių prirašyti. —G. K., org.

(58-59)

Šaltas vanduo, 
namas, perdarytas 

Didelė krautuvė. 
Subvės Stotis. Na-

REAL ESTATE FOR SALE
RIDGEWOOD:

Mūrinis 4 aukštų 
į 12 apartmentų. 
IEIGA $3,380, EI
šlė priversta parduoti, $17,000.

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

SCIIWERDTFEGER, REALTOR 
234 WYCKOFF AVE., 

BROOKLYN, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Išrinki a. Delegatai i Mūsa 
Suvažiavimus.

Kovo 7 d., Dorn browsky sve
tainėj, įvyko LDS 50 kp. susi
rinkimas. Narių susirinkime 
dalyvavo * vidutiniai. Kuopos 
kom. raportavo, kad kuopoje 
viskas tvarkoje. Raportas pri
imtas. Bankieto, kuris įvyko 
vasario 16 d., komisija raporta
vo, kad parengimas buvo sėk
mingas. Publikos buvo daug ir, 
ant kiek buvo galima numatyti, 
visi buvo pasitenkinę. Kuopai 
liko suvirs šimtinė pelno, šiam 
parengimui daugiausia pasidar
bavo C. Bready. žinoma, jisai 
turėjo kelintą kitų gerų draugų, 
kurie jam pagelbėjo.

Dabar kuopa pradėjo reng
tis prie savo metinio parengi
mo, kuris įvyks gegužės men. 
šio parengimo kapitonu yra 
drg. Kūlikas, jisai jau turi su
sirašinėjimus su Bridgeport© 
menininkais ir jau gavo nuo 
drg. Mockaičio pasižadėjimą, 
kad jie sutinka atvažiuoti ir su
vaidinti “Mikšių Svajonės.” 
Reikia tikėtis, lead ir šis pa
rengimas bus sėkmingas.

Skaityta laiškai nuo Dem. 
Amer. Lietuvių Centro ir LLD 
moterų, kviečiant dalyvauti su
važiavimuose, kurie įvyksta pa
baigoje šio mėn. Delegatais į 
Trečiąjį Dem. Amer. Lietuvių 
Suvažiavimą išrinkta K. Milen- 
kevičius, M. Kulikienė, C. 
Bready ir Mikulėnas. Į LLD 
moterų suvažiavimą delegate 
bus M. Kulikienė. Abiejų suva
žiavimų pasveikinimui paskirta 
po penkinę. Taipgi < paskirta 
penkinė ir LLD Suvažiavimui. 
Taigi, southbrooklyniečiai su
važiavimuose turės skaitlingą 
reprezentaciją.

Finansų rašt. Lagiškienė

]>ranešė, kad kuopos iždas 
vo pusėtinai išdžiūvęs, bot 
pasisekęs bankietas mūsų 
vėl diktokai sustiprino.

Turime vieną ligonį, tai Mrs. 
Tekutienę.

Dabar reikalinga, kaip mūsų 
organizatoriam, taip ir visiem 
nariam rimtai pagalvoti, kad 
gavus naujų narių į mūsų kuo
pą. Bus labai negražu, jeigu 
mes neišpildysime mums skir
tos kvotos.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 147 kuopa deelgatais į LLD 
suvažiavimą 
ir Tiškų.

LLD 147 
gana gerai, 
obalsis, kad
lektuotų visų 
iki įvyksiančio LLD suvažiavi
mo, davė gorų pasekmių. Kiek 
man žinoma, tai rodos, kad iki

suvažiavimo mūsų kp. nariai 
bus visi pasimokėję. Bet iško- 
lektavimu duoklių iš jau esan
čių narių mes neturime pasi
tenkinti. Dabar eina organiza
cijos vajus gavimui naujų na
rių ir mes privalome tuomi 
daugiau susirūpinti. So. B rook- 
lyne yra pusėtinas skaičius lie
tuvių, tik reikalinga juos pama
tyti ir pakalbinti, o, be abejo
nės. rasime tokių, kurie sutiks 
stoti mūsų kuopon. Kore.sp.

išrinko G. Klimą

k p. reikalai eina 
•Centro paskelbtas 
visos kuopos iško- 

narių duokles

RASTA
Sekmadienio vakare, kovo 9 

d., Laisves Bazare, Grand 
Paradise salėje, rasta branza- 
lietas. Taipgi mažiukas “pa- 
ketbukas”. Šie dalykai randa
si Laisvės raštinėje.

L. Adm-cija.

VALGIS JŪSŲ SVEIKATAI

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.

PASKUTINĖS DlfcNOS
Jau paskutinės dienos atsi

skaityti valdžiai su taksais už 
1946 metus.

Tinkamai Jums Patarnaus 
TAXŲ AKOŪNTANTAS

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.

šeštadienjais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną.

Peter Kapiskaa

Pptpl1
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel .E Vergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadienlafa Uždaryta

Valandos:

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

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

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

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

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

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

‘ T01. SOutb 8-5569

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

BULOVĄ!

is h**** . . . $2475

CAMMIDGE

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATKJUA
. <2479

MA TOCS

i ROBERT LIPTON, Jeweler
i 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

TcL ST. 2-2173 (Arti Graham*Ave.) Atdara Vakarais.
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