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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
Niujorke pradėta rodyti nau

No. 59
ja tarybinė filmą — “Zrtw the 
Terrible" (Jonas Baisusis).

Savo caravimo laikais Jonas Darbo Sekretorius
Ragina Uždrausti 
Komunistų Partiją

Republikonai ir Dešinieji Demokratai Kongresmanai Gami
na Sumanymus Atimti Komunistams Teises Rinkimuose, 

Unijose, Farmeriu Kooperatyvuose ir Kt. Organizacijose

Baisusis buvo žinomas, kaipo 
caras Jonas IV-tasis. “Baisųjį”! 
prikergė po caro mirties jo Į 
priešai, prieš kuriuos jis vedėt 
griežtą kovą.

Jono IV-tojo nuopelnas glūdi 
tame, kad jis pirmas pradėjo! 
apvienyti rusu tautą, — žiau
riai lamdydamas visokius ne
klaužadas bajorus ir kunigaikš
čius, troškusius viešpatauti “po 
senovei.”

Jonas IV-tasis atkariavo ne
mažai rusiškų žemių ir iš lietu
vių ir lenkų. Ne sykį jo armijos 
buvo susirėmusios su teutonais. 
Jis padėjo tvirtą pagrindą rusų 
valstybei.

Visa tai parodoma šitoje fil- 
moje, kurią meistriškai diriga
vo (režisavę) žymusis filmų 
direktorius Eisensteinas.

Jono Baisiojo rolę vaidina 
Nikalojus čerkasovas. 

* ♦ *
Lietuviams apie Joną Baisųjį 

žinotina tai: kadaise Lietuvos 
bajorai siekėsi jį 'padaryti Len
kijos-Lietuvos karaliumi ir ži
noma, didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu.

Tai buvo 1573 metais.
Varšavon susirinko lenkų-lie

tuvių seimas karaliui rinkti. 
Vieni karaliaus vietai kandida
tu statė tą, kiti —• kitą, o Lie
tuvos bajorai siūlė kviesti carą 
Joną I V-tą j į.

Jie savo sumanymą motyva
vo taip: išrinkus Joną IV-tąjį 
Lenkijos - Lietuvos karaliumi, 
nereikės beprasmiai su rusais 
kariauti.

Tačiau lenkų didikai lietuvių 
sumanymą atmetė ir Lenkijos- 
Lietuvos karalium buvo išrink-

Pažangūnai Smerkia 
Schwellenbacho 
Pasimojimą Prieš 
Komunistų Partijų

tas nedaperėtas francūzas ka-j 
ralaitis Henrikas Valois’ukas. ■

Jei lietuvių bajoru sumany
mas tuomet būtų ėmęs viršų, Į 
tai, netenka nei sakyti, šių die- j 
nu Europos veidas turėtų skir-\ 
tingus bruožus.

* * *
Savaitraštis “Time” rašo: 

1690 m. Bostone pasirodė pir
mutinis Amerikoje laikraštis,— 
“Publick Occurences, Both Eor- 
reign and Domestick” vardu. 
Bet Massachusetts gubernato
rius Simonas Bradstreet tuo
jau jį uždarė.

Tas laikraštukas buvo Įdėjęs 
tokią žinią apie Francijos kara
lių Liudviką XIV-tąjį: “Jeigu 
tikėti pranešimais, tai karalius 
vienoj lovoj gulėdavo su savo 
marčia...” x

Ano meto Mass, valstijos 
valdžia skaitė tokį karaliaus 
“Įžeidimą” neleistinu.

, Tai buvo laikai, kuomet ka
raliai ir carai buvo “paties Die
vo” leisti žmonėms valdyti. 
“Dievas danguje — karalius 
žemėje,” skelbdavo dvasiškija, 
o tamsūs žmonės tuo tikėdavo.

Amerikos kontinentuose gy
venančius žmones tuomet valdė
Anglijos, Ispanijos ir Francijos 
monarchai.

šiandien monarchų skaičius 
labai sumažėjo, ir tų, kurie dar 
(“iš Dievo malonės”) viešpa
tauja, dienelės yra suskaitytos.* * *

USA kongr. reakcininkai mo- 
jasi žiauriai suvaldyti neang- 
lišką spaudą.

Stambioji angliška spauda, 
perėjusi Į monopolinio kapitalo 
rankas, smaugia smulkesniąją.

Viens po kito, dienraščiai 
kaupiasi Į turčių rankas — tik 
milijonieriai tegali leisti stam
bų anglišką dienraštį ir, tai tik 
tokį dienraštį, kuris atvirai tar
nauja kapitalistų klasei.

Nei joks dienraštis negali 
pasekmingai gyvuoti, jei* stam
biosios biznio pramonės neduos 
riebiai apmokamų skelbimų, — 
gi jos skelbimų neduos tokiam

Washington. — Jungtinių 
Valstijų darbo sekretorius 
Schwellenbach kovo 11 d. 
sakė, jog Komunistu Parti
ja turėtų būti uždrausta. 
“Liudydamas” kongreso ko
mitetui darbiniais reikalais, 
Schwellenbachas t v i rtino, 
kad komunistai, girdi, “sie
kią sunaaikint šią valdžią,” 

, ii* ragino atšalint komunis- 
! tus nuo “visokių visuomeni
nių organizacijų, taigi ir 
nuo prekybos rūmų, darbi
ninkų grupių ir kongreso”,

■ ir uždrausti jiem kandida
tus statyt rinkimuose.

Schwellenbachui pritarė 
repu bl ikonas kongr esm an as 
Hartlev, to kongresinio ko
miteto pirmininkas. Jis pa
reiškė, kad “komunistai tu-

■ retų būt paskelbti nelega- 
i liais visur.” Hartley žadėjo 
i paruošt kongresui sumany- 
i mą Įstatymui prieš komuni- 
1 stus.

Schwellenbachas yra pir- 
i mutinis aukštas valdinin
kas, siūląs užgint Komunis
tų Partiją. Dar esą nežino

Tnimano Pareiškimas
Washington, kovo 12. — 

Prez. Trumanas trečiadieni 
atsišaukė į kongresą, kad 
paskirtų 400 milionų dole
rių, girdi, “Graikijos demo
kratijai gelbėti” ir Turkijai 
apsaugoti nuo komunistinio 
bei “totalitarinio” (suprask, 
sovietinio) pavojaus. Pre
zidentas pranešė, kad Ame
rika siųs karinius savo spe
cialistus Graikijos ir Turki
jos armijoms lavinti; ji 
taipgi siųs ten civilius savo 
ekspertus. Trumanas sakė, 
kad jis supranta, ! kokius 
rimtus (pavojingus) žings
nius jis siūlo, bet jie esą rei
kalingi “apsaugot pasaulį ir 
Ameriką nuo daug rimtes
nių pavojų...”

London. — Sovietai pa
kaukė namo savo ambasa
dorius iš Londono ir Pary
žiaus.

Asuncion. — Pranešama, 
kad ištikimi Paraguay’aus 
valdžiai kariai mėto oro 
bombas į tūkstančius suki
lusių kareivių ir kairiųjų jų 
rėmėjų Concepcion mieste.

laikraščiui, kuris negina jų in
teresų.

1916 m. Amerikoje buvo 2,- 
461 dienraštis; šiandien — tik 
1,764.

Kas metai jų skaičius mažė
ja —didžiosios ryklės praryja 
mažesniąsias.

Kas bus?!
* * *

Pažangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė turi saugoti progre- 
syvę spaudą, kaip savo aki.

Dienraščiai Laisvė ir Vilnis 
privalo būti kiekvieno mūsų 
galvoje ir širdyje. 

ma, ar prez. Trumanas iš 
anksto užgyrė toki Schwel
lenbach o p a r e i š k i m ą. 
Schwellenbachas pasigyrė, 
kad jis pavarė iš darbo de
partment© pustuzinį “komu
nistų arba jų pritarėjų.”

Rgpliblikonas kongresma- 
nas Landis yra pasiūlęs už
draust komunistams virši
ninkų vietas unijose. Darbo 
sekretorius Schwellenba
chas sakė, “to dar negana.” 
Hartley pridūrė, kad komu
nistų “yra ir farmeriškose 
kooperacijose.”

Pasak Schwellenbacho, li
nijose esą apie 3 nuošimčiai 
komunistų.

Neamerikinių judėjimų 
komitetas, vadovaujamas 
dešiniojo demokrato Kanki
no, svarsto 15 bilių, kurie 
reikalauja įstatymų prieš 
vadinamas “neištikimas” A- 
merikai organizacijas. Vie
nas neamerikinio komiteto 
užgirtas sumanymas siūlo 
Įsteigt komisiją, kuri “koš
tų” federates valdžios darbi
ninkus ir tarnautojus per 
“ištikimybės” koštuvą.

i Atšauktas Sovietų Ambasa
dorius iš Washingtono

Washington. — Sovietų 
vyriausybė pašaukė i Mas
kvą ambasadorių Nikolajų 
Novikovą iš Washington©. 
Tuo tarpu Sovietus atsto
vaus ambasadoriaus pava
duotojas Washingtone. Ne
sakoma, ar Novikovas grįš 
Amerikon ar ne.

Demokratinės Chinų 
Jėgos Treškamos, 
Sako Maskva

Maskva. — čionartinis ra- 
■ dijas teigė, kad paskutiniais 
• metais Chinijos valdovas 
i Chiang Kai-shekas su savo 
tautininkais juo aršiau dik
tatoriškai persekiojo visas 
demokratines chinų jėgas. 
Chiang Kai-shekas nepaiso
trijų didžių talkininkų už
sieniniu ministrų nutarimo 
1945 m., kad Chinija turi 
būti sudemokratintą ir 
tautiniai apvienyta, sakė 
Maskvos radijas.

Chiang Kai-shekas atker
ta visus demokratinius žmo
nes nuo valdžios, o pasau
liui jis meluoja, būk jis de- 
mokratinąs savo valdžią. 
Kartu jis plečia pilietinį ka
rą prieš chinų komunistus, 
— rašo Maskvost spauda.

Washington. — Sovietų 
vyriausybė užginčijo ir at
metė Amerikos notą, kur 
sakoma, kad Sovietai, girdi, 
bandą užkart komunistų 
valdžią Vengrijai.

ORAS.—Būsią šiltoka.

Ilga eilė Amerikos prog- 
resistų pasmerkė darbo se
kretoriaus Schwellenbacho 
pasiūlymą kongresui už
draust Komiinistų Partiją. 
Tarp tų progfesistų yra žy
mūs darbo unijų vadai, de
mokratiniai kongresmanai, 
senatoriai, visuomenės dar
buotojai, New York© mies
to tarybos nariai ir daug 
kitu. 4.

Čia paduodame sekančias 
trumpas ištraukas iš jų pro
testų prieš Schwellenbacho 
pasi mojimą:

Eugene Dennis, Amerikos 
Komunistų Partijos sekre
torius :

: “Velionio prezidento Roo
sevelt© sekėjai, ypač darbi
ninkų judėjimas, baisiai pa
sipiktino darbo sekretoriaus 
Schwellenbacho reikalavimu 
Uždraust Komunistų Parti
ją. Schwellenbachas atvirai 
prisijungė prie kraštutinių 
republikonų reakcininkų 
partijos ir Parnell-Thoma- 
so - Kankino neamerikinio 
komiteto.

“Tą neamerikinį pareiški
mą Schwellenbachas padarė 
republikonų viešpatauja
mam kongresmanų komite
tui, kuris planuoja įstaty
mus, siekiančius apšlubinti 
ir sunaikinti darbo unijas. 
Tai neatsitiktinas dalykas, 
kad darbo sekretorius 
Schwellenbachas sykiu šau
kė uždaryt Komunistu Par
tiją ir rėmė republikonų 
siūlymą pakeist Wagnerio 
Aktą (pripažįstantį darbi
ninkams unijines teises). •

Fašistiniai Užsienių 
Pavyzdžiai

“Ryšium su tuo, visi ame
rikiečiai, ypač visi unijistai, 
turėtų ^atsiminti, jog kiek
vienoje šalyje, kur buvo už
drausta Komunistų Partija, 
taipgi buvo panaikintos 
laisvos darbo unijos ir visų 
paprastų žmonių laisvės. 
Taip buvo Hitlerio Vokieti
joje, fašistiniai - militarinė- 
je Japonijoje ir Mussolinio 
Italijoje. Taip ir šiandien 
tebėra Franko Ispanijoje ir 
fašistinėje Graikijoje.

“Bet pro-fašistinis reika
lavimas uždraust Komunis
tų Partiją galima atmušti 
bendromis darbininkų ir 
šiaip žmonių pastangomis. 
Nes 1947 m. nėra 1933 m., 
kada Hitleris užgrobė Vo
kietijos valdžią.

“Gal Trumano valdžia 
rengiasi politiniai nusižu
dyti, susidėdama su Hoove- 
riais ir Taftais ir kapodama 
demokratines darbininkų ir 
komunistų teises.

“Kiekvienas demokratas 
ir progresistas turi protes
tuoti ir atremti visus ban
dymus, laužančius Konsti
tuciją ir Teisių Bilių.

“Demokratija, lygiai kaip 
ir taika, yra nedaloma.”

Senatoriūs Cl. Pepper, de
mokratas:
“Už kokią kaičią p. 

Schwellenbachas nori komu
nistus bausti? Jei komunis
tai ką veikia prieš, visuome
nės gerovę, tai jis turėtų 
aiškiai pasakyti. Bet netei
singa yra padaryt žmones 
beteisiais tik dėl jų (politi
nio) vardo.”
Vito Marcantonio, darbietis 

kongresmanas:
“Darbo sekretorius už

miršo ir Teisių Bilių ir pa
moką iš kovos prieš hitle- 
rizmą Europoj, tai yra, kad 
bet kurios vienos grupės 
persekiojimas atidaro duris 
i fašizmą.” t *.
Senatorius Glen Taylor,

demokratas:
Medžioklė prieš komuni

stus visuomet yra skraistė, 
kuria pridengiama reakci
ninkų atakos prieš žmonių 
gerovę ir darbininkų orga
nizacijas.”
Frank Dutto, Darbo Fede

racijos kepėjų 1-mo lokalo 
pirmininkas:
“Tai yra gryna veidmai

nystė neva ginti darbininkų 
teises ir paskui reikalaut 
uždraust Komunistu Parti
ja.”
Julius Meyerowitz, Darbo 
Federacijos kepėjų 579-to 
lokalo delegatas:

“Tai yra ataka prieš visą 
darbininkų judėjimą, .prisi
dengiant kova prieš komu
nistus.”
Stanley Isaacs, republiko-

nas New York o miesto 
tarybos narys:

“Dar niekas nepajėgė į- 
rodyti ir negali įrodyti, kad 
Kbmunistų Partija siektų 
per sąmokslą ir jėgą bei 
prievartą nuverst šios šalies 
valdžią. Aš nemanau, kad 
mūsų Konstitucija leistų to
kį žingsnį” (Komunistų 
Partijos uždraudimą).
Peter V. Cacchione, komu
nistas New York© miesto 
tarybos narys:

“Atrodo, kad tūli žmonės 
mūsų valdžioje priima visą 
Hitlerio liniją, šlykštusis 
'Schwellenbacho pasiūlymas 
yra pavojus ne tik Komuni
stų Partijai, bet visoms ma
žosioms partijoms ir kiek
vienam demokratinės lais
vės mylėtojui.”
Kongresmanas Adam Cl.
Powell, demokratas:

“Kol Konstitucija yra 
mūsų demokratijos pama
tas, tai p. Schwellenbacho 
pasiūlymas keistai-juokin- 
gas. Tik jeigu mes nenorė
tume būti demokratija, tai 
jo pareiškimas tiktų.”
Paul J. Kern, buvęs New

Yorko miesto civilinės- 
tarnybos komisionierius: 
“Lygiai taip ir Hitleris 

pradėjo. Aš manau, Harry
(Tąsa 5-me pusi.)

4 Didieji Ginčijasi 
Dėl Nacių Karinių 
Jėgų Naikinimo

; Molotov Siūlo Paleist Nacių Pulkus, Naikint Ju Karines 
į Pramones; Marshallas Sakb, Pirma Ūkiniai Suvienyti 

Vokietiją ir Tik Tada Ardyti Didžiuosius Jos Fabrikus
' Maskva. — Sovietų užsie- 

i nio reikalų ministras Molo
tovas kritikavo 'anglus ir 
amerikonus, kad jie savo 
užimtoje vakarinėje Vokie-, 
tijoje negana naikina kari
nes nacių jėgas ir palaiko 
karinius vokiečių fabrikus. 
Be to, anglai ir amerikonai 

' naudojasi pulkais unifor
muotų nacių kareivių, kaip 
sakė Molotovas keturių di
džiųjų talkininkų konferen
cijoj Maskvoj.

Amerikos valstybės sek
retorius gen. Marshallas ir 
Anglijos užsieninis minis

tras Ernestas Bevinas pa- 
1 reiškė, kad jie pasitenkinę 
! žingsniais, iki šiol padary
mais dėlei karinių Vokietijos 
i jėgų naikinimo, i
81,000 Vokiečių Kariuome

nės Tarnauja Anglam 
Sovietų ministras Moloto- 

i vas pranešė, kad Anglija sa- 
I vo užimtame ruožte vartoja 
; 81 tūkstanti uniformuotu 
: vokiečių kariuomenės, kaip 
pagalbinius anglų armijos 
junginius, o amerikonai sa- 

i varne ruožte naudoja “9,000 
u n i f o r mu o tų p r iešų. ’ ’

Anglijos ministras Bevi- 
i nas sakė, kad tie 81,000 vo
kiečių, girdi, esą siunčiami 
“rankioti minas”, kurių na
ciai prikaišioję. Patys ang
lai nenorį dirbti to pavojin
go darbo. Bet kai vokiečiai 
kareiviai visai išrankiosią 
minas, tai anglai paleisią 
uniformuotus jų būrius...

Molotovas siūlė visus tuos 
ir kitus karinius vokiečių 
junginius išsklaidyti iki lie
pos 1 d. šiemet. Bevinas 
supykęs užklausė, kiek So
vietai turi paimtų nelaisvėn

Schwellenbach Tik 
Katalikus Paskyrė 
Streikui Taikyti

♦ ___- - -
Washington. — Republi- 

konas kongresmanas Char
les Kersten užklausė darbo 
sekretorių Schwellenbacha: 
Ar komunistai vadovauja 
streikuojantiems CIO auto, 
unijistams prieš Allis-Chal- 
mers kompaniją, kad taip 
ilgai tęsiasi streikas prieš 
ją? Schwellenbachas susi
laikė nuo atsakymo į šį 
klausimą, girdi, kad nepa
kenktų deryboms tarp dar
bininkų ir kompanijos. Čia 
jau jisai su šypsą pridūrė: 
“Bet visais taikytojais aš 
paskyriau katalikus.”

Schwellenbachas pranešė, 
jog valdžios agentai (FBI) 
stengiasi patirti, kurie uni
jų vadai yra komunistai; 
bet esą sunku, nes komuni
stai užsiginą.

Anglijos valdžia planuoja 
panaujint sau karo meto 
teises.

vokiečių (kurie vartojami 
darbams).
Molotovas Įtaria, kad Ang- 
lai-Amerikonai Nenaikina

Karinių Fabrikų
Molotovas pareiškė, jog 

amerikonai ir anglai savo 
užimtose srityse neardo di
džiųjų Vokietijos trustų ir 

i monopolijų. Jisai sakė, kad 
i anglai savo ruožte išardė 
i tiktai 7 nuošimčius pavojin- 
I gų karinių fabrikų.

Vakarinių talkininku už- 
- imtoje Vokietijos dalyje, a- 
not Molotovo, yra 1,557 fab- 

Į rikai, kuriuos galima pa
naudot kariniams tikslams; 
' ir iki šiol tik trijų tokių fa- 
I brikų mašinerija pilnai iš
skirstyta; kiti 37 fabrikai 
dalinai išardyti. O 1,517 tų 
fabrikų dar visai nekliudy
ta. Sovietai gi savo užimto
je Vokietijos dalyje išardė 
bei pašalino 676 iš 733 tokių 
fabrikų, kuriuos galima bū
tų pavartot kariniai gamy
bai, kai]) pranešė Moloto
vas.

Jisai siūlė iki liepos 1 ęl. 
šiemet paruošti planą dėlei 
kariniu Vokietijos įmonių 
panaikinimo, o iki 1948 me
tų pabaigos sunaikinti visas 
tokias pramones Vokietijoj.

Marshall© Atsakymas
Amerikonu atstovas Mar

shallas atsakė Molotovui, 
kad jie gana gerai ardė tik
ruosius karinius fabrikus, 
sunaikino daugumą tvirto- 
viškų įrengimų ir uždarė 
kariniai - mokslinius vokie
čių tyrinėjimus. Bet jis pri
pažino, jog dar tik mažai 
tekliudyta kiti sunkiosios 
pramonės fabrikai, kuriuos 
galima būtų pavartot kari
niams darbams.

Marshallas tęsė, kad pir
ma reikią suvienyt Vokieti
jos ūkį-pramonę tarp visų 
keturių ruožtų (amerikinio, 
angliško, sovietinio ir fran- 
cūziško); tik po to, girdi, 
būtų galima ardyti tokius 
sunkiosios vokiečių pramo
nės fabrikus ir imti jų ma
šinas į karinius atlyginimus 
talkininkams (pagal Pots
damo konferencijos nutari
mą).

(Sovietai siūlo leisti vo
kiečiams išsirinkt bendrą 
visai šaliai valdžia ir tada 
suvienyti Vokietijos ūkį- 
pramonę.)

Išsklaidyt Uniformuotus .
Pabėgėlių Junginius

Molotovas taipgi reikala
vo uždaryti visas “išvietin- 
tųjų” (daugiausia fašisti
nių pabėgėlių) stovyklas 
Vokietijoj ir panaikint uni
formuotas jų grupes, kurias 
anglai ir amerikonai naudo
ja kaip sargus; siųst pabė
gėlius namo, nors ir be prie
vartos. Molotovas pastebė
jo, kad anglai-amerikonai 
duoda įvairių ' lengvatų ir 
pirmenybių tiem pabėgė
liam stovyklose.
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Mūsą Sunkioji Militarizmo Našta
Jungtinių Tautų Generalinio Seimo paskutinėje sesi

joje buvo iškeltas apsiginklavimo sumažinimo klausimas. 
Seimas vienbalsiai pasisakė *už ginklų sumažinimo prin
cipą ir pavedė Saugumo Tarybai padaryti konkrečius žy
gius. i

Bet Saugumo Taryboje šis klausimas laikinai už
kliuvo. O užkliuvo vyriausia todėl, kad mūsų šalies atsto-« 
vybė užsispyrusiai nori pirma išspręsti atominės bombos 
ir energijos kontrolės reikalą, o tik paskui kalbėti apie 
abelnojo apsiginklavimo sumažinimą. Taip vadinamas 
“slaviškas blokas” (Lenkija, fechoslovakija, Rusija, Uk
raina, Baltarusija) laikosi tos nuomonės, kad vieną kurį 
ginklą išskirti ir pastatyti pirmojon vieton nepraktiška.

Tuo tarpu ginklų ir militarizmo našta slegia visą pa
saulį. Vidutinis Amerikos pilietis retai tepagalvoja apie 
tai, kiek dar ir šiandien, jau du metai po karo, mums 
kaštuoja karinių jėgų išlaikymas.

Mūsų vyriausybės Kongresui patiektam budžete mi- 
litariniams reikalams 1947 m. numatoma $11,256,000,000. 
Ne kiekvienas Amerikos pilietis žino, kad mes visais šiais 
metais laikysime po ginklu 1,640,786 vyrų. Retas kuris iš 
mūsų žino, kad vienas žmogus militarinėje tarnyboje į 
metus kaštuoja apie $6,790. Kareivį, mat, reikia ne tik 
pavalgydinti, aprengti ir pastoge aprūpinti, bet taip pat 
apginkluoti. Kaip viskas kita nesvietiškai pabrango, taip 
kareivio užlaikymas. Prieš karą vieno kareivio užlaiky
mas atseidavo tiktai $2,240.

Armijos ir laivyno galvos nenori nė kalbėti apie ap
siėjimą su daug mažesne militarine jėga. Mūsų genero
lai ir admirolai gąsdina kažin kokios nelaimės baubu, jei
gu Kongresas užsispirtų mažiau pinigų skirti armijai 
ir laivynui.

Visi sutinka, kad šiuo tarpu nesimato jokio naujo 
karo pavojaus. Tarybų Sąjunga, Francūzija ir Anglija, 
kurios taip baisiai nukentėjo pereitame kare, aišku, ne
nori karo. Mūsų vyriausybė irgi nenorinti vėl kariauti.

Tai kam tokia milžiniška armija? Kam tos milžiniš
kos karo reikalams išlaidos?

Kada ši delegacija numaršavo i Albany, N. Y., protestuoti del trūkumo namų 
ir reikalauti rendų kontroles, republikonas gub. Thomas Dewey pasitiko juos su 
valstijos trūperiais', Įsakydamas jų neleisti Į valstijos kapitoliaus bildingą. Demo
kratai už tai kaltino gub. bandyme Įsteigti dešiniųjų diktatūrą.

Kas Ką Rašo ir Sako SKEVELDROS

Besirengiant Prie Trijų
Didžiųjų Suvažiavimų

TAI BENT 
GRĄSINIMAS!

Associated Press skelbia 
tokią žinią iš Vokietijos: 
Schleswig-Holsteino lioge- 
rių “išvietintieji” pareiškė, 
kad jie paskelbs 24-rių va
landų sėdėjimo streiką, kuo
met Maskvos konferencija 
užgirs Pabalti jos kraštų su- 
tarybinimą. Kitais žodžiais: 
Pabaltijo kraštų pabėgėliai | 
sudarys baisią situaciją—jie 
sėdės net per 24 valandas!

Juokingas grąsinimas, ar 
ne? Pabėgėliai, esą lioge- 
riuose, kaip žinia, šeriami 
kaip peniukšliai už dyką be 
jokio darbo, — gal guli, gal 
šiaip sau valkiojasi per 
dienas. Tai ką jie pabaidys 
“sėdėjimu”'? Tik daugiau 
juoko pasauliui padarys. '

Bus įdomu, kuomet pami
nėtų liogerių pabėgėliai, už
uot gulėję, — susės.

Chinija Maskvos Konferencijoje
Prieš Molotovo pasiūlymą Maskvos konferencijoje 

apsvarstyti ir Chinijos padėtį griežtai išstojo Chiang 
Kai-šeko valdžia. Tai suprantama ir natūralu. Chiang 
Kai-šekas nori pasilikti Chinijos diktatorium. Visos pa
stangos įtikinti jį, kad Chinijai reikia demokratinės koa
licinės valdžios, nedavė teigiamų rezultatų. Tuo tarpu 
Chinijoj verda civilinis karas. Mūsų šalis palaiko Chiang 
Kai-šeko režimą. Kas atsitiktų, jeigu kitos šalys kištųsi' 
į Chinijos vidujinius reikalus ir palaikytų antrąją civi
liniame kare pusę? Aišku, jog mes turėtumėm naują 
karą.

Chinija nėra kokia mažytė šalelė, kurioje civilinis 
karas neturėtų atsiliepti į visą pasaulį. Chinijos padėtis 
rimtai grūmoja pasaulio taikai ir gerovei.

Amerika, Tarybų Sąjunga ir Anglija buvo 1945 me
tais susitarusios, kad jos padės Chinijai susikurti demok
ratinę santvarką. Todėl dabar laikas Maskvos konferenci
joj anuos nutarimus patikrinti. Tuo sumetimu, matyt, 

„Molotovas patiekė pasiūlymą.

Darbo Federacijos Raportas Apie Argentiną
Neseniai Amerikos Darbo Federacijos vadovybė bu

vo pasiuntus Argentinon delegaciją. Kiek suprantama, 
tos delegacijos misija buvo laimėti Argentinos organizuo
tus darbininkus savo konservatyviškai politikai. Federa
cijos vadai buvo girdėję, kad Pietų Amerikoje smarkiai 
plinta komunistinės idėjos. Jiems rūpėjo Argentinos dar
bo unijas “išgelbėti” nuo tų idėjų.

Sugrįžus delegacija išdavė raportą. Delegacija, ma
tyt, nesurado, ko ieškojo. Ji surado, kad Argentinos dar
bo unijos reikia gelbėti ne nuo komunistų, bet nuo Perono 
valdžios. Argentinos Darbo Federacija esanti valdžios į- 
rankis. Unijų vadai negali nė piršto pajudinti be val
džios ir politikierių leidimo.

Kad delegacijos raporte yra daug tiesos, tai nerei
kia abejoti. Argentinoje pavojus yra ne iš komunistų, bet 
iš fašistų pusės. Tai aišku visiems. Nebuvo aišku tiktai 
Federacijos vadams. Nesinori tikėti, kad jie ir dabar 
matytų tikrą šviesą ir teisingai susiorientuos.

Mes Nepasitraukėme iš Chinijos
Chinijos komunistai kaltina, kad mūsų vyriausybė 

teberemia Chiang Kai-šeko kliką. Nors gen. Marshallas 
sugrįžo ir mūsų karinės jėgos iš Chinijos traukiasi, bet 
mes tebeteikiame, kaip pasirodo, visokią medžiaginę pa
ramą dabartiniam Chinijos režimui.

Pasak komunistų, Chiang Kai-šekas gali pasilaikyti 
ir vesti civilinį karą tiktai todėl, kad jis gauna iš Ame-, 
rikos paramos.

Labai laikas mums visiškai pasitraukti iš Chinijos ir 
palikti Chinijos žmonėms apsidirbti su Chiang Kai-šeko 
.režimu.

ŠITAIP BLOGA, 
ANAIP — NEGERAI

Dienraštis Vilnis rašo:
“Išvakarėse Maskvos kon

ferencijos Walter Lipp- 
mann daro peržvalgą tarp- i 
tautinės situacijos. Jis gan 
melancholiškai nusiteikęs.

“Imame, punktas po pun
kto, jo išvadas.

“Kinijoj Amerikai nepa
vyko pravesti sūvo liniją. 
Britanija rengiasi evakuo
tis iš Indijos, iš Graikijos, 
iš, Egipto ir, veikiausia, iš 
Turkijos. Jei Britanijai per
sunki jos “našta” Graikijoj, 
tai kaip bus su jos “našta” 
Vokietijoj, ‘ kuri yra daug 
sunkesnė?

“Jei Jungtinės Amerikos 
Valstijos ir Britanija, veik
damos išvien, nepajėgia 
pravesti savo planų sulaiky
ti “bolševikų ekspansiją”, 
tai kaip bus, kada fronte 
liks pati viena Amerika, o 
pavargusi Britanija stovės 
nuošaliai ?

“Kaip matote, tos Lipp- 
manno meditacijos uždavė 
jam labai dideli galvosūkį.

“Jis bando surasti naują 
kelią. Jam išrodo, kad yra 
būtino reikalo keisti politi
ka. Jis mano, kad nereikia 
švaistytis pinigais, remiant 
ir subsidijuojant “abejotiną 
kolekciją satelitų.” Jis ne
mano, kad Amerikos auksas 
yra visagalintis.

“Tai ką Lippmannas siū
lo?

“Jis siūlo susikoncentruo
ti Vokietijoj, Vakarų Euro
poj, Turkijoj. Jis mano, kad 
toks diplomatinis frontas 
(ir militarinis?).- būtų stip
riausias. Iš esmės tai yra 
Churchillo-Dulles’o idėja.

“Sudarius tokį frontą, W. 
Lippmannas siūlo prabilti į 
Tarybų Sąjungą rūsčiu bal
su: Nori ji ar nenori tikros 
taikos.

“Bet visose savo medita
cijose ir strateginiuose pla
nuose W. Lippmannas ne
mato “sloniaus”. Su Ameri
kos ir Britanijos politika y- 
ra ta pamatinė bėda, kad 
jos visur ir visur remia re
akcininkus. Taip yra Kini
joj, taip yra Graikijoj, taip 
yra Turkijoj. Vokietijoj ir
gi orientuojamasi į turtin
guosius. Ispanija nesudaro 
išimties.

“Tai viena. O antra Tary
bų Sąjungos atžvilgiu pa
prastai vaduojamas! kietos 
lazdos politika.

“Jei Maskvos konferenci
joj “argumentavimas” kie
tąja lazda bus išmestas iš 
cirkuliacijos, tuo bus ge
riau visiems.

“To tikrai nori Amerikos 
demokratinė visuomenė.”

SKAITYTOJI)
BALSAI

Ar visi tos pat laisves nori?

šiandien visame pasaulyje 
verda kova už laisvę ir būvį. 
Vieni laimėję džiaugiasi, kiti 
pralaimėję dejuoja. Visokį iš
naudotojai, kvislingai ir pa
bėgėliai skundžiasi, kad jiems 
laisvę atima. Jie renkasi sau 
aukas tos laisvės vardu. Ir 
tarpe suklaidintų žmonių su
randa pasekėjų, kurie jiems 
duoda pinigų, kad tie galėtų 
gyventi ir kovoti už savo ty- 
ronišką laisvę.

Panašiai buvo Amerikoje 
1864 metais laike Piliečių Ka
ro, kada Abraomas Lincoinas 
vadovavo kovai už žmonių 
laisvę. Jis Baltimorėje, laike 
įvykusio Sanitary Fair, balan
džio 18 d., 1864 metais apie 
laisvę išsireiškė sekamai:

Vilkas užpuolė juodą avį ir 
smaugia už gerklės. Piemuo tą 
pamatęs atgynė nuo vilko avį. 
Avis džiaugiasi išgelbėta ir 
atgavusi laisvę, bet vilkas 
skundžiasi, kad piemuo jam 
laisvę atėmė.

Taip kalbėdamas, Lincoinas 
turėjo mintyj baltus tyronus, 
kuriuos jis prilygino vilkui, o 
negrų rasę perstatė juodos a- 
vies formoj. Tas prilyginimas 
pritinka dabar lietuvių padė
čiai Amerikoje. Visokį ponai, 
dvarponiai, Hitlerio pastumdė
liai, kurie per kelis metus pa
dėjo vokiečiams smaugti Lie
tuvos žmones, dal^ar atbėgę į 
Ameriką, blaškosi, aukas ren
kasi ir rėkia,(kaip tas vilkas, 
kad jiems laisvę atėmė. Ir prie 
tos vilkų grupės priklauso ir 
savę besivadinantis liberalas 
Kazys Grinius.

M. Trakimas

Tennessee valstijoj yra 
kalnas vardu Lookout. Ant 
to kalno yra bokštas. Nuo 
bokšto giedrioj dienoj gali
ma matyti net septynias 
valstijas: Tennessee, Alaba
ma, Georgia, So. Carolina, 
No. Carolina, Virginia ir 
Kentucky. Tai nepaprasta 
vieta.

— Nesirūpink, broliuk, 
kad dantys nesudygę. Kai 
sudygs, tai turėsi juos šepe
tuku šiūruoti. Bus daugiau 
nesmagumo, — tarė vyres
nis broliukas į jaunesnįjį, 
bedantį.

Bebėgantis laikas ne tik 
sunaikina žmogų, pasiųsda
mas jį į kapą, bet kartu su
naikina ir atmintį apie jį. 
Kaip viena arėjo verčiama 
vaga užkloja kitą vagą, 
taip auštančioj i nauja die
na užvožia vakarykščią die
ną.

Bet tūli gyvenimo' daly
kai, kaip ir žmonių vardai, 
išlieka atmenami ilgiems 
amžiams.

Daryti spėliojimus — pe
rą nusikaltimas. Štai Lon
dono News Chronicle ,ko- 
lumnistas MacKay pareiš
kia spėjimą apie dabar gy
venančius žmones, kurie, jo 
manymu, bus labiausia mi
nimi už šimto metų. Jis pa
renka 10 žmonių, o tais 
žmonėmis yra: Winston 
Churchill, Joseph Stalin, 
Mohandas Gandhi, Bernard 
Shaw, Albert Einstein, 
Dwight Eisenhpwer, Char
les Chaplin, Jean Sibelius, 
Benedetto Crose ir Augus
tus John.

Aiškus., dalykas, kad jo 
.spėliojimas, nėra jokis nu
sakymas. Jis skiria labiau
sia atmintinais žmonėmis 
vienus asmenis, kitas gali 
skirti kitus ir t.t. Tačiau tik 
pats atėjęs laikas parodys 
savo nuosprendį.

Kas, pavyzdžiui, galėjo iš 
anksto atspėti, kad po ketu
rių-šimtų metų Martyno 
Mažvydžio vardas bus taip 
žymiai lietuvių tautoje mi
nimas? Niekas., O betgi gy
venimas iškėlė jo vardą į 
tokią aukštumą, kaip nie
kad pirmiau.

Istorija nesirašo iš ank
sto. Bet istoriniai užrašai 
apie gyvenusius žmones ir 
apie jų nuveiktus darbus— 
iššaukia palikuonyse vieno
kią ar kitokią atmintį.

St. Jas—nis.

Leipzig. — Sovietai at
šaukė jau daugiau kaip 3 
ketvirtadalius buvusios sa
vo kariuomenės rytinėje 
Vokietijoje.

Kuomet skaitytojai skai
tys šiuo.s žodžius spaudoje, 
tai jau bus belikęs visai 
trumpas laikas iki trijų di
džiųjų suvažiavimų.

Tai yra, demokratinių lie
tuvių moterų suvažiavimas 
bus pirmuoju iš trijų; įvyks 
kovo 28 d., Literatūros 
Draugijai skirta kovo 29 d., 
o Demokratinių Lietuvių 
Trečiajam Suva žiavimui 
skiriama kovo 30 diena. 
Reiškia, į tris dienas turės 
būt atlikta dideli ir labai 
svarbūs darbai dėl mūsų 
plataus demokratinio judė
jimo.

Taip, iki suvažiavimų lai
kas jau visai trumpas ir to
dėl šiame rašte jokia agita
cija nebereikalinga. Nes 
visoje- plačioje Amerikoje, 
visose kolonijose jau viskas 
bus prirengta, kas liečia de
legatų bei atstovų siuntimą 
i visus tris Suvažiavimus — | 
Brooklyn, N. Y.

Tačiaus, dar yra laiko iš
reikšti savo mintis liečiant 
vieną kitą klausimą. O iš 
anksto išreikštos mintys, 
žinoma, bus subendrintos 
pačiuose suvažiavimuose, iš 
ko susives bendra išvada ta
rimuose.

Imant moterų suvažiavi
mą, matosi prieš visa pa
žangųjį judėjimą didelis ir 
labai svarbus uždavinys. 
Praeityje moterų judėjimas 
yra sulošęs neapsakomai 
svarbią role žmonijos kovų 
istorijoj. Gi antrajame pa
sauliniame kare moterys į- 
rodė didžiausi herojiškumą 
ir pasiaukojimą žūt-būtinė- 
se kovose su kruvinuoju fa
šizmu. Šiandieną moterų 
judėjimas visais ryšiais ir 
visuose reikaluose sutapo— 
suaugo bendroje kovoje 
prieš fašizmo liekanas — 
prieš hitlerizmo nuotrupas. 
Nauja reakcija — naujos 
fašistinės jėgos kyla ir au
ga kur joms sąlygos pato
gios.

Pažangiųjų jėgas tenka 
jungti visame pasaulyje iki 
paskutiniam lašui.

Konstantuojant tą faktą, 
lietuvių demokratinių mote
rų judėjimas irgi turėtų būt 
geriau sukonsoliduotas — 
centralizuotai tvarkomas. 
Veikiausia, šiame suvažiavi-' 
me, draugės moterys ir da
rys kokį nors žingsnį tame 
svarbiame klausime. Iš 
draugės E. Mizarienės 
rašto galima buvo suprasti, 
kad mūsų draugės tuomi 
rimtai susiinteresavę.

Jau prieš karą, o ypatin
gai karo laikotarpiu susi
tvėrė moterų kliubai. Tie 
kliubai atliko puikiausių 
darbų dėl greitesnės karo 
pergalės. Dabar tik reikėtų 
tuos kliubus sucentralizuoti 
į savystovį stiprų demokra
tinių moterų judėjimą, į 
kurį dar daug naujų mote
rų galima būt įtraukti.

Lietuvių Literatūr. Drau
gijos visuotinas suvažiavi
mas taipgi turės labai svar
biu klausimų bei reikalų. 
Juk taip jau seniai beturė
tas šios draugijos naciona- 
lis suvažiavimas. Bus kelia
mi pamatiniai klausimai ir 
daromi tūli pasisukimai link 
dar didesnio pasiekimo ap- 
švietoje ir kultūroje.

Daug kuopų ir pavienių 
draugų jau išsireiškė, kas 
link LLD narinių duoklių 
pakėlimo. Gi mano many
mu, nereikėtų kelti duoklių. 
Palikti duokles tokias, ko
kios yra dabar; kaip kons
titucijoj , nustatyta —išleis
toje 1935 metais. Bet šalę 
to įsteigti Draugijos Lėšų 
Fondą. *

Tokį fondą turėtų visos 
kuopos sudaryti. Turėtų 
kiekviena kuopa, ne mažes
ni, kaip dešimt narių, su
rengti vieną metinį Draugi
jos paramai parengimą. Tai 
būtų LLD Fondo parengi
mas ir pelną kartu su na- 
rinėm duoklėm sekretoriai 
turėtų prisiųsti į centrą.

Vienur gal.tokie parengi
mai būtų kiek mažesni, bet 
didesnėse kolonijose visai 
gerai išeitų. Juk visi širdin
gai pasidarbuotų ir tokiu 
visuomenišku būdu labai ge
ras fondas apšvietos ir kul
tūros darbams susidarytų.

Iš visko matyt,' kad suva
žiavimas bus didelis ir vei
kiausia gražiai pasižymės 
dideliais atliktais darbais. 
Tai bus perkrėsta Draugi
jos istorija iš praeities mu- 
veiktų darbų ir gerai pasi
ruošta ateičiai.

ALDLD per savo gyvavi
mo laikotarpį jau išleido 
vien tik knygomis 53 pui
kiausius leidinius. Bet jos 
vėliausias (53-čias) leidi
nys, “Prisikėlusi Lietuva”, 
savo neįkainuojamai bran
giu istoriniu turiniu, tai jau 
pasiekė patį aukštumą. Tai 
istorija nepaprasto svarbu
mo!

Šiame suvažiavime turėtų 
būt atatinkamai pagerbtas 
virš minėtos knygos auto
rius draugas Antanas Bim
ba. Taipgi jo nukeliavimas 
į Tarybų Lietuvą ir ten rū
pestingai atliktas darbas, 
surenkant tiek svarbios 
medžiagos, ir mokė jimas 
ją sunaudoti ir visuomenei 
perduoti, iš tikro, teikia jam 
didžiausios garbės vainiką.

Galėtų .būt ir kiti drau
gai pagerbti už jų nenuil
stantį triūsą prie Draugi
jos, kaip draugas Šoloms- 
kas ir draugas Prūseika.

Rodosi, drg. Pr. Jočionis 
išsireiškė apgailestauda
mas, kad Demokratinių Lie
tuvių Trečiajam Suvažiavi
mui skiriama tik viena die
na. Man irgi taip atrodo, 
kad vienos dienos permažai 
tokiam dideliam suvažiavi
mui, kur proponuojama di
dieji darbai apdirbti. Argi 
nereikėjo skirt ir pirmadie
nį tam didžiajam suvažia
vimui? Nujaučiami tokie 
klausimai, kurie ims valan
das išdiskusavimui. Buvęs 
pirmesniuose suvažiavimuo
se, taip ir jauti, kaip viską 
reikės atlikti paskubomis’.

Tačiaus pasitikim, kad 
mūsų komitetai daro viską 
apsvarstę, kaip reikia ir 
kaip geriausia būtų.

Laikas irgi labai pribren
dęs visiems trims suvažiavi
mams, todėl tenka pagirti 
visų trijų organizacijų ko
mitetus už jų budrumą, kad 
susitarę šaukia suvažiavi
mus. Tikimasi, kad bus at
likta daug gerų darbų ir 
labai į laiką. Liks visais 
klausimais nustatyta gairės 
mūsų pažangiųjų lietuvių 
judėjimui.

Fašistinė reakcija, kuri 
karo laiku buvo parblokšta 
ir prisvaiginta, dabar vėl 
atsipeikėjus keliasi ir grū
moja pažangai, laisvei ir 
demokratijai. Tad visi de
mokratijos gynėjai privalo 
budėti apsaugojimui žmonių 
teisių.

J. M. Karsonas.
Pietinės Afrikos tautiniai 

patrijotai boikotavo pbkilį 
suruoštą pagarbai atsilan
kiusio Anglijos karaliaus ir 
jo šeimynos. 

- .... .
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ENGLISH SECTION News Briefs from Lithuania
Show Pace • of Reconstruction

B'lieve Me
By FRANK STULGIS

| Carmella, Others realu red 
at BuiLDerS Dance, Mar. 29

Betwiiv in Post-War PeriodA

¥ .....___
The editor of SLA Organ 

"'Tėvynė” (Fatherland) editor
ially chastises those among the 
Lithuanian * Americans who 
were shocked when they read 
in Naujienos that Dr. K. Gri
nius received a pension from 
the Hitler government from 
the first day of the Nazi occu
pation of Lithuania. The editor 
of Tėvyne says that the whole 
thing- was a scheme thought up 
by the red fascists.

At first, we were of the opi
nion that Dr. Grinius, who had 
a pretty good reputation among 
the Lithuanians as a democra
tic person, was just one of 
those people who were panic 
stricken at the thought of liv
ing through another war front 
as the Red Army was chasing 
the Nazis out of Lithuania.

Panic stricken, we thought, 
he had fled to Germany, ran 
away from the front. You can
not blame a man who is 80 
years old for doing this. We 
had read some of Grinius’ state
ments while he was a DP in 
Germany awaiting the chance 
to come to the United States. 
We thought — well, here is a 
man who was in bad com
pany, was among those fascists 
who' had helped the Germans 
to occup5' Lithuania and kept 
its people under an iron heel 
and helped to murder some 
half million people in Lithua
nia. But he is an old man, and 
perhaps one cannot blame an 
old man like Dr. Grinius for 
making such statements as he 
did because he was surrounded 
by some bad people who had 
exerted a strong and evil in
fluence upon him. Sometimes 
old people get that way.

We didn’t know then that he 
had been a member of the Hit
ler government and that he had 
been receiving a pension from 
Hitler. We knew about pen
sions, though — that Hitler re
served them for his very best 
friends. Those who were only 
slightly suspected of not being 
Hitler’s friends did not get any 
pensions. Those who were sus
pected of being his enemies 
were given the gas chamber or 
a bullet.

Grinius was coming to Ame
rica, and, we thought, we shall 
just sit back and see what this 
senile man had to say. We’ll 
judge him accordingly. But 
there was an advance publicity 
campaign about Dr. Grinius’ 
coming.

The Chicago 1 Lithuanian 
newspaper Naujienos was get
ting long articles from friends 
of Dr. Grinius in Germany. 
They published them, some
times being a little careless 
about the use of a blue pencil. 
The editor of Naujienos gene
rally edits his copy carefully 
and marks out parts of articles 
that will not appear in his pa
per with ed blue pencil. But Mr. 
Grigaitis was tired, and the au
thor, Andrius Valuckas, was a 
fairly good writer — some of 
his books had been published 
by the Nazis while they were 
in Lithuania and then reprint
ed in Naujienos — so, wearily, 
he said, what the devil — Va
luckas stuff has a lot of facts 
— what’s the use of going over 
it carefully.

And so it came to pass that 
on January 20th, this year, in 
publishing a chronological bio
graphy of Grinius, they over
looked a few paragraphs. One 
of them stated that Grinius re
ceived a pension from the Nazis 
and a little further, that he was 
chief of two departments in 
in the Na»i government of oc
cupation in Lithuania.

During the war we called 
people like that quislings. It 
began to clear up. We began to 
see that Dr. Grinius was not 
just an innocent senile person

who had been keeping bad com
pany. We find that his son, 
Colonel Grinius, who was Sme- 
tona’s military attache in Ber
lin, as the war started, had 
something to do with that re
quest that a group, of Lithua
nians had made to Hitler beg
ging him to occupy Lithuania 
before the people organize and 
cast their lot with the Soviet 
Union and the other allies. 
Now, it appears that his rather 
young wife had something to 
do with molding Grinius’ 
thoughts. Those things often 
happen in family relationships.

The Tėvynė in defending 
Grinius from attack and calling 
it a slur upon the good name of 
Grinius to .say he received a 
pension from Hitler, condemns, 
in effect, any person who 
would receive such a pension, 
fully realizing that the people 
know Hitler and his hangmen 
who ruled Lithuania during 
the war gave pensions only to 
friends.

The Naujienos, which ’origin
ally published the story by mis
take, says: So what! You

BROOKLYN, N. Y. — Just 
ask someone what the social 
event of the season is. Tn a re
sounding lout! voice they will 
answer that it is the Brooklyn 
LDS Builders Dance which will 
take place on Saturday, March 
29th at the Imperial Palace 
Ballrooms, . 790 Broadway 
(Near Flushing Ave.) Brook
lyn ;

Among the other things such 
as the sumptuous Eddie Sparks 
and his Silver Star Orchestra 
the dance will have a very nice 
and exciting program. One of 
the singers that will be featur
ed will be Carmella whom you 
will be able to meet at the 
dance. Carmella sings when she 
sings — and she can sing al
most any song in any language. 
That is why her popularity has 
been so great in New York. 
The Brooklyn Builders are 
bringing this sensational find 
of New York to the- Builders 
dance. You will thrill at her 
voice.

Dubbed the “Lost Weekend 
Dance” by some members be

cause the Builders are putting 
everything they have into this 
affair which besides raising 
money for the bowling team’s 
trip to Detroit, it will help to 
finance other Lodge activities. 
The committee in charge of all 
arrangements is working hard 
to make it the biggest hit the 
LDS Youth Lodge here has 
ever put over.

It is reported that tickets 
are just being bought right 
and left. The crowd will be 
swelled by hundreds of out-of- 
towners who are coming to 
Brooklyn from Chicago, Cleve
land, Detroit, Massachusetts, 
Connecticut, New Jersey and 
Pennsylvania. They are com
ing because there will be 
three conventions in town and 
the Builders are inviting them 
all to their biggest dance.

So, make it a party. Get a 
group of your friends together 
and’spend the evening enjoying 
Bddie Spirits and his Silver 
Stars, and Carmella. and 
others. A more worth while 
evening cannot be spent.

—Builder. !■

Sietynas Inspires Philly 
Liths to Start Chorus Own

<

NEWARK, N. J. — “I came; 
I saw'; I conquered!” That well- 
worn phrase can be aptly ap
plied to the visit the Sietyno 
Chorus made to Philadelphia 
last Saturday.

We arrived at the attractive 
Russian Hall; we saw hundreds 
of Lithuanian and Lithuanian- 
American friends pack the 
hall; and we conquered their 
hearts with our songs. Never in 
all our travels have we met 
with such an appreciative au
dience. We worked hard pre
paring this concert, we had to 
train raw material from among 
our own chorus for solo work. 
We were not let down. The pro
gram progressed profesionally 
and ‘the audience reaction 
proved all our efforts worth
while.

After the concert, the women 
prepared1 a banquet table that 
groaned with an array of good 
food. We want to thank the 
Lith. Women’s Club of Phila-

won the title of Hero of the So
viet Union.

The German occupationists did 
not have a single day of peace 
on Lithuanian soil —the Lith
uanian partisans struck one re
lentless blow after another. The 
partisan movement on the ter
ritory of Lithuania likewise 
produced its heroes, including 
Heroes of the Soviet Union Ur
banavičius and Apivala, com
manders of partisan detach
ments, and Marytė Melnikaitė, 
a loyal daughter of the Lithua
nian people.

“Now when we have resum
ed peaceful construction, the 
Lithuanian people, with the 
fraternal assistance of the 
peoples of the Soviet Union are 
attaining a higher level of na
tional economy and culture for 
their young Soviet Socialist 
Republic,” says M. Gedvilas.

the political life of the country 
on an equal footing with men. 
Throughout the Lithuania to
day we find women occupying 
executive posts.

❖ h* &

A short time ago the Lithua
nian people observed a memo
rable date in the history of 
their armed forces. In Decem
ber, 1941, Stalin signed an or
der of the day on the formation 
of a Lithuanian national unit 
as part of the Soviet Army. The 
Lithuanian Order of the Red 
Banner, Klaipeda Division, 
made a glorious advance from 
Orel to Klaipeda. Tens of thou
sands of Lithuanians took up 
arms to defend the Soviet state. 
More than 10,000 Lithuanian 
soldiers, officers and generals 
were decorated with Orders 
and Medals of the Soviet Union. 
Twelve Lithuanian warriors

Last year saw further gains 
made in industry and agricul
ture in Lithuania. The ‘1946 
harvest was above average, and 
the peasants gave the country 
1,000,000 poods of grain above 
their quota. 

$ * :|:
Lithuanian’ industry fulfilled 

the plan for the first year ’of 
its initial five-year plan. This 
plan provides for the setting up 
and development of new in
dustrial areas. A now center of 
the building materials in
dustry has sprung up in the* 
north in the area of Mažeikiai 
and a flax and textile center in 
the area of Biržai.

* s>.-
Capital investments in na

tional economy of Lithuania in 
the current five-year period ex
ceed 1,500 million rubles.

Among the industrial con
struction jobs started and pro
ceeding apace are a machine 
tool plant, a. factory which will 
put out electric motors and 
electrical apparatus, a cement 
mill, an asbestos factory and 
others.

Twice as many workers are 
employed today in Lithuanian 
industry than during the Sme
tona regime. Thousands of 
youths and girls are now Study
ing in trade and factory trai
ning schools. Their aim is to- 
become higbTA skilled workers. 

- ❖ . * *
A cultural revolution is tak

ing place in the Lithuanian re
public. This is particularly 
noticeable in the countryside 
where schools, clubs and libra
ries are mushrooming. Never 
before were there so many stu
dents in schools and higher 
educational establishments as 
today — every sixth inhabitant 
of Lithuania is studying.

Such speedy restoration of 
i the national economy and cul- 
j ture of Soviet Lithuania was 
Į possible thanks to the friend
ship of the peoples of the 
USSR.

Needed industrial equipment 
was sent by workers from 
Moscow, Leningrad, the Urals 
and Siberia. Central Asia, the 
Caucasus and other regions 
shipped several kinds of raw 
materials required by the Lith
uanian textile industry. A large 
number of tractors arrived in 
the republic from the Stalin
grad, Altai and other tractor 
plants. 

* * *
The Hitlerites looted the pub

lic and scientific libraries, de
molished or carried off equip- 

i ment of school laboratories and 
research institutions. Libraries 
and laboratories have been re
opened in Lithuania with the 
generous aid of the fraternal 
peoples of the Soviet Union.

* * *
A new era, an era of true 

state, national, economic and 
cultural development began in 
the history of the Lithuanian 
people in 1940, when the Na
tional Seimas, transformed into 
the present Supreme Soviet, 
proclaimed Lithuania a Soviet 
Socialist Republic and adopted 
a declaration on the entry of 
Soviet Lithuania into the 
USSR, says M. Gedvilas, chair
man of the Council of Ministers 
of Lithuanian SSR.

The Lithuanian government 
gave the peasants more than 1,- 
000,000 hectares of land (a 
hectare equals 2.47 acres). The 
Lithuanian Soviet Government 
rendered generous aid to farms 
which suffered from the war. 
They received a loan of more 
than 1,000,000 poods of seed 
and long-term credit of nearly 
40,000,000 rubles. Fifty-eight 
machine and tractor stations 
and 286 machine and horse hir
ing stations hqlped the pea
sants cultivate their land.

Women, for the first time, 
have the right to participate in

Waterbury Chorus Plans to 
Build-up Its Membership

WATERBURY, Conn. — At 
the last meeting of the Water
bury- Vilijos Chorus on Februa
ry 27th, „the matter of the size 
of our chorus was . discussed. 
The members came to the con
clusion that our group was 
much too small for the number 
of progressive people living in 
Waterbury.

It was decided to have regu
lar correspondence in the Lais
ve about our activities and we 
hope that the Laisve readers 
will take a greater interest in 
the wellbeing of our organiza
tion and assist us in building

up of the chorus.
We urge all former members 

to come back and participate 
with us as we have great plans 
for future activity. We had 
quite a large group before the 
war and if we would have 
them, plus some new members, 
at our rehearsals now we 
would be better able to do ma
ny more big things.

Rehearsals are held every 
Thursday evening from 7:30 
at 103 Green Street. Come and 
sing with us. Age makes no dif
ference — we welcome young 
and old alike. —O. Buzas,

joyed this trip to a neighboring 
state. Coming down the atmos
phere was gay and expectant. 
We stopped for a rest, and pro
ceeded to overrun a small high
way stand. Mi’s. Stockus poured 
coffee and passed the pie; Ray, 
with an expert hand, flipped 
about six dozen hamburgers.

The proprietress thanked 
Mis for brightening her dav, and 
we went merrily on.

But it was. coming home, 
with success and the realization 

of a job well done, that the 
chorus let out and we sang all 
the songs we could remember, 
from the .oldest Lithuanian dit
ties to the latest in American 
swing.

But most satisfying of all 
was the promise given to us by 
ten Philadelphian boys' that 
they will start a men’s chorus, 
and hope to eventually rebuild 
the old Lyros Chorus. An invi
tation was extended to the Sie
tyno Men’s Octette to sing at a 
Veterans’ Banquet in Chester, 
Pa., on May 25, and was ac
cepted on the spot.

Brooklyn Bowling 

Strikes & Spares
Entering the seventeenth 

week of bowling in the LDS 
Bowling League of Brooklyn, 
the Treasurers seemed to re
gain their composure and 
swished thru’ the Secretaries 
group in one, two, three fa-

being one game behind the Sec
retaries while the Directors, 
who were at the bottom all sea
son, are making a comeback,
and thejr might yet be able to 
get out of their cellar position 
before the season is over — 
they are 13 games out of first 
place, nine games out of se
cond, and seven games out of 
fourth.

The bowlers all had new 
averages for their games last 
week.

Bowlers are preparing for 
the National Tournament which 
will be held in Detroit on May 
2, 3 and 4th. Everyone is busy 
selling tickets for the big “Lost 
Weekend” dance which, it is 
expected, will help them to fi
nance their teams to the Detroit 
Tourney. Any one of the bowl
ers will be able to sell you a 
ticket for March 29th LDS 
Dance to be held at Imperial 
Palace Ballroom, 790 Broadway, 
where Eddie Sparks seven 
piece band will play and Car
mella will sing.
SUMMARY OF LAST WEEK 

Treasurers—3; Secretaries—0 
Directors—3; Trustees—0
Presidents—3; Auditors—0

shion, thereby gaining a better 
grip on first place which had 
been slipping from them. The 
first game was won by a nar
row margin of two pins, but 
the Treasurers picked up bet
ter margins from there on. Al 
Dobinis hitting 174 in the final 
game.

The Directors, strengthened 
by the addition of Howie Dobei. 
into their team, took three from 
the second place Trustees while 
Helena Incas, one of the Trus
tees mainstays, was absent. Bill į 
Malin tried hard to bring in al 
victory, but to no avail, al
though rolling a 155 and a 143. 
Howie cinched the three with a 
141, 183 and a 210 for his side. 
The three losses by the Trus
tees, combined with three wins 
by the Presidents brough 
about a tie for second place 
which should be decided this 
week.

The Auditors took it on the 
chin, too, for three straight 
games when the Presidents 
walked all over them while Al 
Purvenas, trying out a new 
ball, dipped to a new low of 91 
in the game although his other 
two were just slightly below 
his regular average. Tony Na
vikas led the Presidents to vic
tory with a 169, 194 and a 178, 
while Florence Kazakevich 
came in above her average, too.

The standings now indicate 
that the Treasurers have a four 
game lead, the Trustees and the 
Presidents are tied for second 
place with the Secretaries two 
games behind them in fourth. 
The Auditors are in fifth place

delphia for taking on their 
cities of s^ou^ers the whole responsi- 
Raseiniai, | bility for preparing this con

cert. Under the able leadership

cities of

didn’t expect Grinius to starve 
just because the Germans were 
in Lithuania. But it has been 
pointed out that there were 
many intellectuals who were of
fered pensions but did not ac
cept them and even refused to 
take part in public life under 
the Nazi rule.

And so the story rests. Tė
vynė's in a huff about the 
whole thing being thought, up 
by “red fascists” — a term 
thought up by Goebbels. The 
“red fascist” who revealed the 
fact about the pension was none 
other than a writer for the 
Goebbels propaganda bureau, 
Herr Andrius Valuckas, and it 
was published in- the Chicago 
paper Naujienos by Pijus Gri
gaitis, both very good friends | 
of Dr.' Grinius.

Extent of Damage 
Made in Lithuania 
By Nazi Invasion

VILNIUS, Lithuania. — It 
has been estimated here that 
the damage inflicted by the 
Germans during the occupation 
of Lithuania amounted to 17 
billion rubles. The 
Vilkaviškis, Šiauliai,
Zarasai and hundreds of other 
towns and villages were wiped 
off the map. Vilnius, Mariam- 
pole, Ukmergė and other towns 
were destroyed fifty percent. 
Fifty-three thousand farm 
buildings, 26 thousand dwell
ings besides 862 cultural and 
educational institutions were 
demolished. Also, 620 thousand 
heads of .cattle, 770 thousand 
hogs and 220 thousand horses 
were either slaughtered or dri
ven off to Germany. Nearly all 
power stations were blown up.N }

. The nazis in this, as well as 
in the murder of about a half 
million citizens, were assisted 
by assorted Lithuanian fascist 
quislings, many of whom are 
now hiding in DP camps in 
Germany, . looking for an 
“angle” to come to USA.

Lithuania is the southern
most of the three Baltic repub
lics. It Covers an area of 24 
thousand square miles (about 
the size of West Virginia, or 
half the size of New York 
State), has a population of 
about 3 million, (about as many 
as the State of Wisconsin or 
Tennessee. A little less than the 
city of Chicago). Eighty five 
percent of the population is 
Lithuanian, the rest are Rus
sians, Jews, Poles and Byelo
russian.

of Mrs. Anna žalnieraitienė
they did a successful job—a fi
nancially successful one, too.

So, once more this season we 
will be in Pa., and we hope that 
our program will be supple
mented by the Lyros Chorus.

“And then she said: ‘Nothing doing, my boy friendrs 
taking me to the LDS Dance on March 29th’.’’»

STANDING OF TEAMS.
W. L.

Treasurers 31 20
Trustees 27 .24
Presidents. 27 24
Secretaries 25 26
Auditors 24 27
Directors 18 33

GAMES TONIGHT 
(MARCH 13) : 

Treasurers vs. Auditors 
Secretaries vs. Trustees 

Directors vs. Presidents
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SFRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

•■■=7..... ■ .... 'iiTi«ūParaše Petras Cvirka— i n.. ......... i
(Tąsa)

Jie atsisėdo. Naujas pažįstamas pasa
kojo apie savo boksininko karjerą. Ta
čiau jis nebijąs, jeigu nosį visai nuneštų. 
Daugiausia jis mušąs kaire ranka. Lie
tuviai jo nesupratę, nepadėję ir jis nuė
jęs pas lenkus. Bet jis esąs lietuvis, nuo 
Žiežmarių. Žinote tą šventorių ir kapus, 
paskum didelį vieškelį. Seniai jis ten bu
vęs, labai seniai.

— Matau, kad jūs tvirtas ir drąsus. 
Prisipažinsiu, jeigu jumis pamatyčiau 
kareivio rūbais — gražesnio dalyko ne
galėčiau- laukti. Jumis gėlėmis apipiltų 
mūsų merginos. Ar iš jūsų giminės nie
kas nebuvo majorais, generolais?

Buvęs boksininkas atsakė, kad jo tė
vas buvęs kariuomenėje ir kaustęs ark
lius. Generolas — aukšta vieta.

Frankas kaip laputė vėl braukė švel
niai su uodega per pačias jautriausias 
širdies stygas, vadindamas savo kompa- 
nijoną tiesiog pulkininku, generolu, kad 
niekam taip netiktų kariškio rūbai, kaip 
jam ...

— Šitokie vyrai, kaip jūs, — sutverti 
karui. Nežinau, kaip jūs čia vaikščiojat 
ir nedainuojat su visais vyrais. Prancū
zija! Tik pamanykite, — gera atostogų 
proga., • * .

Stalelio kompanijonas šypsojosi, iš
tempė savo krūtinę ir sakė:

— Ką manai, gal ir tikęs esu. Kaip at
rodytų, jeigu čia būtų prisegta dešimts 
atsižymėjimo ženklų ir ordenų su Ame
rikos vėliava?

—Nais, šiur! — plojo Frankas jam 
per petį, — jums lenktųsi visi Bruklino 
polismenai, atiduotų pagarbą generolai. 
Kertu iš penkių dolerių, jūs tokiems dar
bams sutvertas.

Stalelio kompanijonas greitai prarijo 
porciją, išgėrė prohibicinio ir alkanai 
pažvelgė į Franko nepradėtą vakarienę. 
Frankas suprato, pastūmė jam savo ga
balą mėsos ir užsakė dar du stiklus skys
čio. Stalelio kompanijonas pasakė, kad 
girdėjęs, jog tenai, kare, lakstančios gal
vos. Kulkų jis nebijąs, bet jo pilvas pri
pratęs prie gerai iškeptų bulvių ir ver
šienos.

— Visa tai jūs. gausite,—sakė Fran
kas..— Koks ten karas! — juokus vyrai 
daro suėję, su prancūzėmis akimis meili
kaujasi. Prieš ataką duoda gerą porciją 
konjako. Paskum karininkas sušvilpia, ir 
visi bėga. Bėgant groja muzika.

— Kažkaip panašu, misteri, į rugbio 
rungtynes, — pridūrė kompanijonas.

— Tą aš norėjau pasakyti,—tęsė Fran
kas, ranką padėjęs ant peties generoliš
kos išvaizdos vyro, — šitoks karas — ne
blogai sugalvotas sportas. Matėte kada 
nors judėse karą?

Stalelio kompanijonas reikšmingai 
šyptelėjo, paskum taip pat Frankui ant 
peties padėjo ranką ir paklausė:

— Manau, kad jūs esate kariškų rūbų 
siuvėjas arba kokį nors biznį turite su 
karu. Jeigu gaučiau dar kąsnį avienos, 
galėčiau pradėti karą.

Frankas užsakė mėsos, vėl kažkokio 
gėrimo. Kompanijonas ryti nesišykštėjo, 
jis tik gudriai žiūrėdamas klausėsi, ką 
kareivių verbuotojas kalbėjo, o kalbėjo 
nuostabius daiktus, su kuo ir boksininkas 
ne visai būtų sutikęs. Pagal jį išėjo maž
daug, kad iš orlaivių kare mėto tortus, iš 
armotų šaudo dešromis, o muzika tai ne
nustoja gaudusi. Kompanijonas buvo vi
sai linksmas. Sakė, man jūsų karas pa
tinka, žinau, kad jūs esate naujokų žve
jojimo agentas, bet jūs geras žmogus,— 
še, imkite mano ranką, aš noriu būti ge
nerolu.

Iš džiaugsmo Frankas į muzikos dėžę 
įmetė du centus ir pačiu tinkamiausiu 
momentu atsiliepė automatiškas Vaito 
tnaršas apie Vašingtono vaikus. Stalelio 
kompanijonas dar ištraukė porą porcijų 
ir pradėjo dainuoti. Mušėsi jis į krūtinę, 
kalbėjo apie Žiežmarius, gyrė savo kum
štis, prilindęs prie Vaito kišo ranką, kad 
sudie, kad jis važiuojąs į frontą už Ame
riką, už teisybę, kad grįžęs jis vėl ringe 
pasirodys ir dar apie jį rašys laikraščiai.

Taip, Frankas bėgiojo užpakaly ir, 
tvirtino, kad apie jį rašys laikraščiai. Pa
žiūrėkit kokio sudėjimo — generolų veis
lė. O paskum didysis karvedys xpradėjo 
verkti, užgriuvo ant kažkokio boso; jis 
verkė ir ašaromis šlapino Franko atla

pus:—Sudiev Amerika, sudiev kvietkeli 
tu brangiausias... ,

— Verkti,— sakė Frankas, — neapsi
moka, nes jūs vykstat pergalei ir grįšite, 
be abejo, su pasižymėjimais. Tokie vy
rai Amerikoje — nepražūva. Generolais, 
milijonieriais, prezidentais pasidaryti ga
li.

Būsimas generolas žliumbė ir glėbė 
Franką, sakydamas, kad jūs mano ge
riausias draugas, kad jūs geriausias bok
sininkas, tik jūsų snukis riebus.

Ir kai išėjo į šviesius strytus, o Vai
tas, saliūnininkas, aštria akimi Frankui 
palinkėjo pasisekimo, idant nukaktų į 
kareivines, į naujokų nakvynes ir bara
kus, kur greitai buvo apmokomi kojų ir 
rankų vikrumo, — paėjus kiek, į gene
rolą panašus, ištraukė iš po savo pažas
ties Franko ranką, ir visai blaiviai iš
dėstė :

— Bomai tu! Neseniai sakei, kad lie
tuvis lietuvio neužmirš. Pirmą tokį su
tinku, kuris mane siųstų į ugnį. Ne visai 
kvailam pakliuvai. Ačiū už vakarienę, bet 
dabok dantis. Matau porą jau turi auk
sinių. Sekantį kartą, jei pakliūsi ties ma
no akimi, manau, kad tau pasidarys juo
da. Susmirsk kuo greičiausiai, prakeiktas 
kazermių žiurke! *

Frankas dėl tokios kalbos nepavirto į 
druskos stulpą. Pirmiausia, ką jis norė
jo padaryti, — šauktis polismeno. Pas
kum jis pabėgėjo prie atsitolinančio ge
nerolo, kuris ėjo be ordenų, be pasižy
mėjimo ženklų ir muzikos,’ plačiais pe
čiais, visa galva aukštesnis už Bruklino 
toli dunksančius dangorėžius, vis dar at
sigręždamas ir grasindamas kumštimi.

Gaila buvo generolo, už kurio įverba- 
vimą būtų gavęs dvidešimts dolerių, gai
la veltui suteiktos vakarienės.

t

Penkioms valandoms praslinkus, Fran
kas važiavo traukiniu į užmiestį. Jis pa
matė jauną vyrą, kurį sugavo kondukto
rius važiuojantį be bilieto ir grąsė išme- 
siąs iš bėgančio traukinio. Frankas pa
klausė, ar toli, jaunuoli, važiuojate? 
Penkioliką mylių. Į kokį miestą?... Gerai, 
aš pasirūpinsiu, kad tamstos kondukto
rius neliestų. Sėskitės prie manęs, čia 
laisva vįeta.

Vyrukas buvo vienas iš tų nelaimingų
jų, kuriuos Frankas pradėjo atskirti 
kaip netikruosius, padirbtus kvoterius ir 
dolerius. Tai dešimtcentinės, išėjusios iš 
apyvartos monetos, kurių kursą gerose 
rankose buvo galima vėl pakelti. Žinoma, 
kad šitas jaunuolis neturėjo darbo, kla
jojo iš miesto į mieštą, slapstėsi trauki
niuose, jprato savo liūdnu žvilgsniu grau
dint keleivius ir, gal būt, prašyti išmal
dos. i 1

Kai prie Franko sėdėjusi pakilo viena 
senyva moteriškė ir išlipo artimiausioje 
stotyje, Frankas jaunuoliui davė kram
tomos gumos ir šiltai, draugiškai padėjęs 
savo ganytojišką ranką ant valkatos pe
ties, beveik kaip senam pažįstamų! gie
dojo:

— Norite pamatyt pasaulį, — Europą, 
miestus, pavažinet jūromis, padirbt daug 
pinigų? — ir pats atsakė: —kas nenorės 
pamatyt gražiausių pasaulio merginų. 
Prancūzija! Ar girdėjai tu tokį šposą?! 
Stok, jaunuoli, į armiją, išmoksi gyvent, 
pažinsi žmones... Karas? Neklausykit 
ką tie socialistai bliauna! Pažiūrėkite į 
mano ausis, jos užkimštos vata, kad ne
girdėtų jų plepalų. Karas jauniems žmo
nėms — geras biznis. Toks jaunas — ge
nerolų dar gali pasidaryti!

4
Iš pietų užgulė miestą riebi, tiršta tam

sa. Invalidas klebeno šaligatviu, kauškin- 
damas remenčiumi, kuris turėjo būti jo ■ 
naujojo gyvenimo palydovas ir muzika. 
Ir taip iki mirties. Nuo jo driko sena, nu
nešiota kareivio milinė, be ordenų ir pa
puošimų, Prabėgo paskutinių nakties lo
kalų figurantes, krykšdamos, susikabinu
sios, pulku, aplenkdamos invalidą, kad 
nereiktų duoti jam išmaldos. To jis ne^ 
reikalavo, nenorėjo, bet kur ‘drąsa, kur 
užuojauta ir žmogiškoji šilima?J Nė vie
na iš merginų neįteikė žadėtųjų gėlių. 
Kam gėlės! Jis turi grįžt į Gelbėjimo Ar-, 
mijos barakus, kur jį priglaus siaura 
lova.

(Bus daugiau)

Nusivylimas
___—___ __ __________________ \

Smetoninės Lietuvos gar- 
• binto jai kiek įmanydami 
plūsta mūsų tautos pasi
rinktą tarybinį kelią. Nese
niai dar palaikė jie viltį, jog 
atomo bombos atstovai Tai
kos konferencijoje imsis 
priemonių atgrąžinti buvu
sią fašistinę santvarką Lie
tuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose.

Taikos konferencijoje Pa
baltijo kraštų klausimas ne
buvo nė iškeltas. Lietuvos 
respublika į Paryžiaus kon
ferenciją buvo pasiuntusi 
savo atstovą — Užsienio 
Reikalų Ministrą Povilą Ro- 
tomskį. Konferencija už
baigė savo svarbiuosius dar
bus. Neišrišti klausimai pa
likti keturių didžiųjų vals
tybių tarybai ir Suvienytų 
Nacijų Sąjungai spręsti.

Reiškia, dėl Pabaltijo 
kraštų suverenumo nebėra 
diskusijų, nes jie, pildydami 
savo liaudies valią, įsijungė 
į Tarybų Sąjungos tautų 
šeimą.

Smetoninės ‘‘nepriklauso
mybės kovotojai” pakabino 
nosis...
ANTRAS NUSIVY
LIMAS...

Neatsiekę savo tikslo Tai
kos konferencijoje, lietuviš
kieji fašistpalaikiai ir kiti 
avantiūristai laikėsi dar 
vieno, gal paskutinio, šan- 
co: atomo bombos! Tikėjosi, 
kad imperialistiniai didikai 
su atominio bagažo pūsle 
privers Tarybų Sąjungą ir 
kitas laisvąsias tautas nu
silenkt jų agresyviškiems a- 
petitams, ir Lietuva, tai 
jau tikriausiai, bus “atva
duota”.

— Bet... dievai! Kas čia 
darosi? Einama prie atomo 
jėgos kontrolės?! Svarsto
mas nusiginklavimas?... — 
būkštauja vilties netenkan
ti Lietuvos “vaduotojai”.

Taip, Suvienytų Nacijų 
tarybiniai atstovai, išvien 
su kitų tikrai demokrati
nių valstybių atstovais, ko
voja už taiką, kovoja už nu- 

' siginklavimą, už karinių jė
gų ištraukimą iš svetimų 
kraštų, už Franko fašisti
nės diktatūros sulikvidavi- 
mą, už masiniai žudomųjų 
ginklų tarptautinę kontro
lę.

Susitrikdo naujo karo 
kurstytojų planai. Su tuo, 
lietuviškųjų fašistų svajos 
tirpsta, kaip ledas prieš sau
lę...
KUR REIKeS DINGTI?

Kita didelė nerimastis su
jaudino lietuviškuosius .kvi- 
slingus, pabėgusius į anglų 
ir amerikiečių valdomas zo
nas Vokietijoje. Karas prieš 
Tarybų Sąjungą neprasidė
jo. Laikas bėga. Europos 
kraštuose įsitvirtina demo
kratija. Ne taip jau gar
siai, bet jau pradedama kal
bėti apie Vokietijos valsty
bės savarankiškumą. Vo
kietija, norom nenorom bus 
denacifikuota, ir tada oku
pacinės* kariuomenės bus 
iškeltos ir pati vokiečių 
liaudis pradės valdytis.

Kur dingti kvislingams? 
Plaukti per vandenyną, į 
Ameriką? Bet ar visiems 
pasiseks? Ak, kad taip ga- 
.ėjus pakilti į kitą plane
tą!...
JŲ “FAKTAI”

Lietuvių išeivijoje smeto- 
nizmo pakalikai ir save te- 
besivadiną “socialistais”, 
šmeiždami mūsų laisvąją tė
vynę, be melo ir prasimany
mų nieko kito nenusitveria. 
Apeidami pačią dabartinės 
Lietuvos tikrovę, nė nepra
sižiodami apie tai, kad Lie
tuva šiandien ūkiškai ir kul
tūriniai vystosi nematytais

tempais, dėka socialistinei 
santvarkai, griebiasi apgau
dinėjimo būdų, kurie galė
tų sukelti nepasitikėjimą 
arba neapykantą kitai tau
tai.

Pavyzdžiui, prieš įvyk
siant PPAL Kongresui, 
“rimtasis” socialistas Viko- 
nis per radiją pasakė jau 
seniai smetonininkų kelia
mus “faktus”. Lietuva esan
ti rusų pajungta, nes pašto 
ženklai rusiški, pilietybės 
dokumentai, rusiškai rašo
mi, telegramos į užsienį is
panų kalboje siunčiamos, jo
kia spauda iš Lietuvos į už- 
rubežį neišeinanti ir t.t. ir 
t.t.

Atsiprašant “socialistas” 
Vikonis “pamiršo” suminė
ti, kad Tarybų Lietuvoj ne
bėra dvarininkų, nei fabri
kantų, nei bankininkų; kad 
žemės ūkis apdirbamas ma
šinomis, šalis elektrifikuoja
ma, jaučiama darbo rankų 
stoka; kad Lietuvoje tapo 
įkurta Mokslų Akademija 
su daugeliu įvairių mokslo 
šakų institutais; kad Vil
nius ir Klaipėda sparčiai at
lietuvinami ; pagaliau, kad 
Lietuvoje savo likimą tvar
kosi patys darbininkai, val
stiečiai ir darbo inteligenti
ja, kurie per penlūnetį ne 
tik atstatys, kas sugriauta, 
bet žymiai pakels gyventojų 
būvį.

O dėl telegramų, kurias 
mes pradėjome gauti nuo 
pat praeito karo pradžios iš 
Tarybinio Žinių Biuro, te
gul • visi nepatenkintieji 
kreipiasi į amerikiečių a- 
gentūrą “Press Wireless” 
kad ji sutiktų telegramas 
priimti lietuvių kalba. Bet, 
ar jau ir ispanų kalba reiš
kia rusinimą? Ir mažo vai- 

^ko išmintis daleistų, jog ru
sams būtų lengviau cenzū
ruoti bet kokią, kaimyninę 
kalbą, negu ispanų.

Tai parodo, kad ne dėl 
cenzūros, o dėl to, kad Ta
rybų Sąjunga, neturėdama 
savo telegrafo agentūrų vi
same pasaulyje, turėjo in
formacijas siųsti anglų, 
prancūzų, ispanų ir kt. kal
bomis.

Vikoniui ir kitiems jo “ta- 
rybininkams” užkliuvo ta
rybiniai pasai. Esą, jie ru
siški, ne lietuviški. Su tokiu 
teigimu norima paneigti pa
ti pagrindinė tarybų piliety
bės svarba. Tarybų Lietu
vos pilietis yra visos Tary
bų Sąjungos piliečiu ; jis pi
lietinėmis teisėmis naudoja-

si visose 16-je respublikų. 
Tarybų Sąjungos užsienio 
pasai pagaminti valstybine 
kalba, t. y., rusų, su apa
čioje pridėtu vertimu pran
cūzų kalba. Gi pačioje Lie
tuvoje, vidaus pasai yra 
vartojami lietuvių kalba, su 
apačioje pridėtu vertimu 
valstybine, rusų, kalba.

Tatai “ignoruoja” tik Lie
tuvos šmeižikai.

Kitas melas, kad iš Tary
bų Lietuvos į užsienį neišei
na jokia, spauda, jau buvo 
atmuštas užpereitame Dar
bo numeryje su foto nuo
trauka. Nokintieji pamatyti 
tarybinės lietuviškos spau
dos, gali užeiti į ULG pa- i 
talpas.

• (Iš Uruguajaus “Darbo”)

Philadelphia, Pa.
Konstancija ir William Lea- 

mes susilaukė pirmos dukrelės 
kovo 5 d. Jefferson ligoninėj. 
Motina sveiksta, o dukrelė 
sveika ir auga. Po kelių die
nų grįš į namus 143 Pierce 
st*

Reiškia, Alena ir Longinas 
Tureikiai susilaukė anūkės, 
nes Konstancija yra jų dukra. 
Linkiu Konstancijai tvirtos 
sveikatos, o dukrelei gražiai 
augti ir būti menininke, kaip 
yra ir jos motina bei augti 
laisvose mintyse. Julia

Anglijos valdžia nenori 
girdot apie pasiūlymą už- 
leist Bermudos saliukes 
Jungtinėms Valstijoms.

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

Newark .4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 
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K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123
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Yonkers, N. Y.
Nepartijinis L. P. Kliubas, 

11.3 Herriot St., turi savo na
mą, gražiai parengtą ir pritai
kintą svetainę, mažesnį kam
barį dėl susirinkimų. Ir nau
jausios mados barą. Kliube 
kas mėnesis laiko susirinkimus 
šv. Vincento ir Jono draugys
tės ir patsai kliubas savo.

Iš kitur atvažiavę lietuviai 
maloniai yra priimami, kaipo 
svečiai, mūsų kliube. Čia gali 
pasiskaiyti ir įvairių pažval- 
gų lietuviškų laikraščių ir an
gliškų. Kliube yra du barten- 
deriai — J. Rudvalis ir V. Ka
šėtą, kurie maloniai ir tinka
mai kiekvienam patarnauja.

Praeitą mėnesį kliubas buvo 
gavęs atvirlaiškį nuo pono K. 
Matuzos, kuris siūle parodyti 
hitleriškus paveikslus. Kliubo 
nariai atmetė tą pasiūlymą su 
pasipiktinimu. Mūsų miesto 
lietuvių sūnūs kariavo, krau
ją liejo ir galvas dėjo prieš 
hitlerininkus, gi tie ponai prieš 
nacius “neturi” paveikslų, 
nors naciai milionus žmonių iš
žudė. Bet jie goebbeliškus na
cių prasimanymus rodo Ame
rikoj lietuviams ir kursto prieš 
Lietuvos žmones.

Draugystei Šv. Vincento, ba
landžio 1 dieną, sukanka 50 
metų. Tam tikslui vasario 2.3 
d. rengė šaunius pietus, o y- 
patai tikietas buvo tik $2.50. 
Todėl, girdėjau, reikės iš ka
sos pridėti. Bet už tai Drau
gystė gražiai atžymėjo sukak
tį. Visų Draugas

Cincinnati, Ohio. — Su
griuvus 5-kių aukštų namui, 
užgriūta 6 žmonės.
t

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLehmore 5-6101

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius.
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.



Montello, Mass

Bostono ir Apylinkes Žinios

buvo 67 metų amžiaus. Nese
niai mirė Dargienės dukra, ku
ri gyveho ant Albert St.
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sunkiai 
šauktis 

sveiksta.

Federated Press pravedė tyrimą ir nustatė, kad didžiuma valstijų nelaukia nei 
kongreso sunaikinimo darbininkų laimėjimų. Žemlapis parodo tas valstijas, kurių 
valdžios ir seimeliai skubina pralenkti kongresą suvaržyme darbininkų.

pas 
liga 
mė- 
De-

narys Šv. 
Tupikienė, 
Šv. Roko 
Puodžiū-

Parengimai, Mirę Lietuviai 
ir Kitos Žinios.

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS 

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 
____________ , x______________ (60)

REIKALINGOS
Patyrusios Siuvamųjų Mašinų 

Operatorės
Dirbtuvė, Kuri Unijines Kainas 

Moka už Darbą.
PATYRUSIOS OPERATORĖS 

Gali Uždirbti
$50 iki $75 į Savaitę.

i 35 Valandų Savaitė.
52 Savaitės Metuose. 
Moderninis Fabrikas, 

Randasi Pačiame Centre. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

TEEN-AGE MFG. CO.
Quinnipiac St., Wallingford, Conn.
Phone WALLINGFORD 2562

(«O

Vasario 1 d. Liuosybės Cho
ras buvo surengęs koncertą ir 
šokius Liet. Svetainėj. Koncer
tinę programą išpildė patsai 
choras vadovystėj E. Sugar. 
Dalyvavo: Phylis Washburn, 8 
akordijantės, O. Mineikiūtė ir 
jai vadovaujant moterų apšvie
tos kliubo grupė.

Žmonių buvo daug ir visi pa
tenkinti koncertine programa. 
Parengimui vadovavo jaunuo
liai. Komisiją sudarė Anna 
Skliutas, Al Vasarius, Alcn 
Kandrotas ir kiti. Parengimas 
gerai pavyko, pelno liko $126.

Šįmet jau mirė sekami lietu
viai: Juozas Simanavičius, 67 
metų amžiaus, buvo 
Roko Draugystės.
kuri priklausė prie 
parapijos. Marijona

,nienė, kuri gyveno ant Arthur 
St., netikėtai užtroško gazu. 
Ten buvęs svečiuose Taškaus- 
kas, buvo taip pat pri troškęs, 
bet -jį nuo mirties išgelbėjo. 
Puodžiūnienė priklausė prie 
Vienybės Pašalpos Draugystės,

Serga visa eilė Laisvės skai
tytojų ir taip lietuvių. Jau apie 
šeši mėnesiai, kaip sunkiai ser
ga Anna Kelly. Ji serga aštrio
jo reuTnatizmo sąnarių gėlimo 
liga. Jos vyras Waltas deda ge
riausias pastangas, buvo 
geriausius gydytojus, bet 
dar neįveikiama. Jau apie 
nesis laiko, kaip ligonė yra
aconess ligoninėj, Bostone, 
Room 506.

Frances Aluso (Alusevičienė), 
Mykolo Aluso žmona prieš nau
jus metus pasidavė į ligoninę 
operacijai. Dabar jau namie, 
povaliai vaikštinėja, bet ims 
laiko, kol • galutinai susveiks.

Levanora Bursevich (Raily- 
tė, Antano ir Kazimieros Railų 
dukra), prieš naujus metus 
sunkiai susirgo. Keturias sa
vaites išbuvo ligoninėj. Jos vy
ras ir tėvai buvo labai susirūpi
nę, bet jau ligos krizis praėjo 
ir ligonė sveiksta.

Jonas Nevišauskas 
susirgo šalčiu, turėjo 
gydytojo. Dabar jau
Linkiu visiems ligoniams grei
tai pasveikti. žolynas.

Kviečių ir avižų kaina 
pakilo aukščiau negu bet 
kada po 1920 m.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Matthew A. 
BUYAUSKAS

426 LAFAYETTE STR.

So. Bostone Mirė Graborius 
S. Barusevičius

Teisia Jankiu Pulkininką 
Už Deimantą Šmugeli

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Vasario 13 d., So. Bostone 
pasimirė graborius Stanislovas 
Barusevičius. Kadangi Baruse
vičius pasižymėjo netik Bos
tono ir apylinkės lietuviams, 
bet gerai jį pažino ir kitatau
čiai, tai maniau, kad kas pa
rašys Laisvėje, bet nesimato,

ma- 
tuo- 
per-

Yokohama, Japonija.
Amerikonų komanda Japo
nijoj pranešė, jog netrukus 
bus teisiamas pulkininkas 
Ed. J. Murray. Jis kaltina
mas, kad pasisavino $230,- 
000 vertės deimantų iš japo
nų valstybės banko j r par- 
šmugeliavo į Ameriką.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

...................- .. .................. ............................ ............... ........... ........... ..... * -
■ III! - _ ———

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
S64 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS ] 
(Raudžius) <

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y,

f|įūwil |Į ' Į L - „ « j1 ■■■ ŪĮ j'jf /

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003
Apsisaugoti ... 
Jos Neišbėgsi,

skaitymai .

$1.75

75c
$2.50

15c
10c
25c

$2.25

30c

35 c 
75c

35c
25c

25c

35c

30c
15c
35c
25c

35c

25c

15c

25c
35c
35c

25 c

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

ir Moterims, kas 
gyvenimo ir lyties

Nuopelnai už Nu-

65c
50c
25c

25c
10c

25c

$2.50

25c

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

'ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. '
Geriausias Alus Brooklyne

pare KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Deksnio

DEKEN’S OINTMENT

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

O. BOX 666, NEWARK, N. J.

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

Reikalauk tik

*

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

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. $5.00.

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pus]., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, ’laanksuąti laimi 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais .....................................

Kantičkos, giesmių knyga ....................
Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin

gi Atsakymai; daug juokų ...........
Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir Žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios auysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ...................................... '....
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

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

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

paveikslais......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du 

brolius ..................................................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ...........................................
Eustacliijušas, apysaka iš pirmutinių 

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

kitoki elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigoriiis, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

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

sakymų, ir 1.1...................................
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

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

su paveikslais ................... ..................
Keliautojai, į Šventų Žemę, Jcruzolimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspejimai laimių 

rašant paikutes ...
Lytiškos Ligos, ir Kaip 
Nebijok Mirti, nes iš 

knyg. su paveiksi. 
Nedoras Žydas, įdomūs
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

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

viską paskui žinoti ............................
Patarimai Vyrams 

link šeimyniško 
dalykų ............

Praloto Olišausko
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 

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

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas j Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

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

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

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

receptų ................................................
Stebuklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funitj knyga su 
paveiks.............................................................
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie, tinkami ......................................

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

Tyra Mostis. Nuo rožes, pailių ir bilc 
kokio niežulio. Uncija ....................
Dvi uncijos ...........................................

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
kraujo Valytojas ......................................
Nervų pastiprintojas ..............................
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo .........
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys • 

užpilti ant degtinės ..... ...................
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje ....................... ...............................
Vidurių valytojas ........................................
Nuo visokių remnatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutuklmo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapligčs diabetų ..............................
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaisiiig. 
Vyriškumo Pataisymai ..........................
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ..............................
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
^pražilinto ......... .....................................
r • . .. ■ -

knygų ar žolių, rašykite 1:
M. ŽUKAITI^

334 Dean St., Spencerport, N. Y.
... . (ailv.)

Failitj .................. 4.....
vandeninės ir širdies ligų
neipalonaus kvapo ..............
surūgusio pilvo (heartburn)
veneriškų ligų ......................

30c
35c

$1.00
25c

$1.50 
25c

$1.50

$1.00
25c

50c
$1.60

45c

25c

$1.25
$2.25

60c
85c
60c
60c
60c
60c

75c

6tfc 
60c 
60c 
85c 
85c 
75c 

$1.25

$1.25
85c 
60c 
85c 

. 85c 
$1.25

........................................................ 60c
Norintieji J«igyti bile viena iš virš minėtų

PAŽANGŪNAI SMERKIA 
SCHWELLENBACHO 
PASIMOJIMĄ

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Trumanas mėgina pradėti 
karą pirm 1948 metų, taip 
kad jis galėtų būti išrink
tas.”

Panašiai pasmerkė 
Schwellenbacho pasimojimą 
vadai Pilietinių Teisių Kon
greso, Pilietinių Laisvių Ko
miteto, CIO Elektrininkų ir 
kitų unijų, darbietis New 
Yorko miesto tarybos narys 
Eugene Connolly, veikėjai 
Laikraštininkų ir Advokatų 
Gildijų ir įvairių kitų orga
nizacijų.

Kaliniai Reikalauja Miliono 
Doleriy iš Kontraktoriaus

Grand Rapids, Mich. — 
228 kaliniai per savo advo
katą patraukė teisman ‘ka
rinius Gunn komp. kontrak- 
torius. Kalinių skundas sa-’ 
ko, jie buvo priversti dirbt 
72 valandas per savaitę už 
52 centus per dieną. Tuo 
būdu kontraktoriai sulaužė 
darbo valandų-algų įstaty
mą. Už tai kaliniai reikalau
ja miliono dolerių atlygini
mo. .

tai aš bandysiu.
S. Barusevičius gimė ir au

go Žemaitijos dvare. Paaugęs 
jis furmonavo tame pačiame 
dvare. Būdamas šposininku, 
jis veždamas ponus išvertė į 
bala *ir dėl to turėjo dumti į c d
Ameriką.

Atvažiavęs Amerikoje 
žai dirbo dirbtuvėje. Jis 
jaus susidėjo su Gilye ir
kraustydavo rakandus. Iš tie
sų, jiems ir tikdavo tokis ver
slas, nes abudu buvo milžinai. 
Jie bile vienas galėjo pakelti 
už penkis vyrus. Vėliau jis ta
po laidotuvių direktoriumi.

Barusevičius suvaidino la
bai didelį vaidmenį Bostono ir 
apylinkės* lietuviuose. Kuomet 
užklupo baisioji influenza, 
skindama daugiausia jaunuo
lius, o tie jaunuoliai ką tik iš 
Lietuvos buvo atvažiavę. Aiš
ku, kad dauguma nebuvo dar 
atsiteisę už kelionę ir reikėjo 
keliauti į amžiną kelionę, ne
žiūrint, kad pinigų neturi. Ba
rusevičius nežiūrėjo į pinigus, 
bet laidojo—bile tik lietuvis. 
Visi kreipėsi prie jo (žinoma, 
tuo kartu čia nei nebuvo kito 
lietuvio graboriaus). Tokiu 
savo nuoširdumu jis įgijo pla
čioje lietuvių visuomenėje pa
sitikėjimo ir pagarbos.

Daugelis mano, jog Baruse
vičius buvo žiaurus. Tiesa, jis 
kartais žiauriai atrodė, bet iš 
tiesų jis nebuvo žiaurus. At
bulai, jis buvo nuoširdus ir 
duosnus. / Niekuomet jis nebu
vo susiraukęs, bet bile sueigoj 
įžengė, pirmiausia uždainuo
davo ir šposus krėsdavo. Daug 
palaidojo lietuvių, bet mirda
mas nepaliko turtų. Jaunutis.

DUONOS KOMPANIJŲ 
PELNAI

šešios didžiausios kompa- 
nines duonos kepyklos per
nai gavo $44,665,000 gryno 
pelno, tai dveja tiek dau
giau negu 1945 metais. Bet 
dabar jos vadovauja duonos 
branginimui 1 iki 5 centų 
svarui.

Nušąutas Geležinkelio
Prezidentas

Peoria, III. — Nežinia kas 
nušovė G. P. McNearą, už- 
streikuoto Toledo, Peoria 
and Western geležinkelio 
prezidentą, aršiausią unijų 
priešą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vištų farma, 90 akrų, 

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

(55-60)

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

. (54-59)

■< ’I > . ■ // •.'.••.*1 ■ S-V.'

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad ir vi
sas senatas užgirs Davidą 
Lilienthalį, kaip Amerikos 
Atomines Komisijos pirmi
ninką.

Varšava. — Del labai 
žiaurios žiemos gręsia Len
kijai nederlius ir badas, 
ko UNRRA pareigūnai.

Pittsburgh, Pa
St. Petersburg. Fla
Nors čia nėra daug lietuvių, 

bet jau sutvėrėme Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuope
lę. Pasitarę moterys apie bu
simąjį Moterų Suvažiavimą 
Brooklyne nutarėme surengti 
pikniką, kuris ir įvyko kovo 
2 d. Jis buvo sėkmingas ir 
pelno liko $26, kas bus per
duota Moterų Suvažiavimui su 
pasveikinimu.

Ačiū visiems rėmėjams ir 
atsiprašome,' jeigu kas buvo ne
gerai. Kitą kartą galėsime ge
riau pasirodyti. Į parengimą 
atsiliepė ir nesvietiškai aukš
tos maisto kainos. Turėtų mo
terys jungtis kovai* prieš tas 
kainas.

Namų labai aukštos

Oras pas mus labai gražus 
šiam laikui. Dar vis atvyksta 
naujos grupės turistų iš kitų 
valstijų. Iš Chicagos atvyko 
dvi šeimynos, labai malonios. 
Būna įvairumo, kaip kurie tu
ristai bėgio ja po visą ^Floridą 

| jieškodami laimes, kur būna 
šunų, kačių, arklių lenktynės, 
bet, ta laimė mažai kam pasi
taiko! Daugiau laimi tie, ku
rie pasilsi, pasikaitina prieš 
saulę, apžvelgia įdomesnes 
vietas ir su atgautomis jėgo
mis grįžta atgal.

Šią žiemą į St. Petresburg 
buvo apsčiai lietuvių atvažia
vę, bet mažai pasiliko apsigy
venti.
kainos,, tai sunku nusipirkti. 
Gi kas dėl biznio, tai reikia 
turėti didelę krūvą pinigų, 
kad galima būtų atsilaikyti 
prieš stambius biznierius. Pa
prastai žmonės pripratę eiti į 
didesnes krautuves pirkti, nes 
ten randa didesnį pasirinkimą, 
žinoma, pagyvenusiems žmo
nėms, kurie turi pinigų, gau
na pensijas, tai yra lengviau 
gyventi šiltame ore. Yra tokių, 
kurie atvažiavę užsideda sa- 
liūnų biznį, bet naujiems yra 
gana sunku. Darbininkų padė
tis yrą sunki, nes organizaci
jos yra silpnos.

Aš Floridoj jau išgyvenau 
10 žiemų, reikia pasakyti, kad 
čia labai mažai mačiau girtų 
žmonių. Karo metu, žinoma, 
buvo ir kitaip, nes tada jau
nų mergelkų buvo daug pri
važiavę ir su kareiviais lankė 
saliūnus. Karas pasibaigė, ka
reivių stovyklos išnyko, na ir 
ta padėtis pasikeitė. Dabar 
moterų retai matosi galiūnuo
se. ■' Eva Simans

IiYiAiri
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PRANEŠIMAI

sa-

Kom (59-60)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

kuo 
svars- 
Na ir

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 16 d., 11 vai. ryto. 3014 Ye- 
mans. 
daug 
Sekr.

Nariai būkite laiku, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. — 

(59-60)

SO. BOSTON, MASS.
LUD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks kovo 13 d., 8 4r. v., 138 Broad
way. Į šį susirinkimą kviečiame ir 
draugus dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. — Kom.

(59-60)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., viet. 

skyr., pakeitė parengimo dieną. Tu
rėjo įvykti vakarienė ir šokiai kovo 
16 d. Prašome įsitėmyti, kad įvyks 
gegužės 18 d. Ukrainų salėje, 79 S. 
18th St. South Side. Nepamirškite 
datos. — J. Urbonas, Kom. Porm.

(59-60)

New Yorko Herald Tri
bune praneša, kad ameriko
nai visais garais mobilizuo
ja ir ginkluoja Irano žan
darmeriją ir armiją ir fi
nansuoja Irano valdžią.

Lake Success, N. Y. — 
Samoa salų vadai prašo 
joms savivaldybes.

New HAVEN, CONN.
Teatras ir Šokiai. Rengia LLD 

32 kp. Nepaprastai graži tragiška 
Komedija “Mikšių Svajonės.” Loši
me dalyvauja gabiausi lietuvių vai- 
dylos iš Bridgeport, Conn. Kovo 16 
d., Liet. Salėje, 243 Front St. Durys 
atdaros 2 vai. Vaidinimas 3:30 v. 
dieną. Įžanga 50c (su taksais). Po 
lošimo bus šokiai prie geros muzikos. 
Turėsime įvairių užkandžių ir gėri
mų. Kviečiame dalyvauti. — Kom.

(59-60)

apylinkės lietuviams, 
pirmu 

laikas, 
23-čia. 
gražus

KEARNY-HARRISON, N. J.
Kadangi LLD 136 kp. parengimėlis 

nepavyko (dėl blogumo oro), tai ren
giame kitą vakarėlį tam pačiam 
tikslui, tai Literatūros Fondui. įvyks 
kovo 16 d., 15-17 Ann St. Harrisone. 
Pradžia 3 vai. dieną. Tad vietiniai ir 
iš apylinkės esate kviečiame daly
vauti šiame, vakarėlyje. (59-60)

Lietuviškos Spaudos 
Jubiliejus

Pittsburgho lietuviai 
tai susidomėję, kalba, 
to, rengiasi, įdomauja,
yra dėl ko jaudintis Pittsbur
gho ir 
nes Pittsburghe tai 
kartu bus toks svarbus 
tokia svarbi diena kovo 
Tą dieną įvyks labai
koncertas, labai įdomi 400 me
tų lietuviškos spausdintos kny
gos paskaita ir vakare skani 
vakarienė.

Koncertas susidės iš labai 
įžymių lietuvių dainininkų: či- 
kagiečiai — Povilas Stogis, 
Agotėlė Kenstavičienė ir K. 
Abekienė dainuos lietuvių 
liaudies dainas, dainas iš ope
rų ir abelnai kitas gražias dai
nas. Amerikos lietuviai džiau
giasi, gėrisi čikagiečiais daini
ninkais, mes Pittsburgho kolo
nijos lietuviai irgi galėsim jais 
pasigėrėti ir pasidžiaugt jų 
dainomis.

Kartu su minėtais daininin
kais bus Vilnies redaktore 
SKEBERDYTĖ, kurį mums 
aiškins gyvu žodžiu lietuvių 
praeitį, dabartį ir ateitį.

Svarbu koncertas, dainos, 
Skeberdytės prakalba ir svar
bi paskaita, kaip 400 metų 
atgal mūsų prabočiai jau skai
tė spausdintą lietuvišką kny
gą. Kokia tada buvo lietuvių 
tarmė, kaip mūsų prabočių lie
tuviški žodžiai skambėjo. Tai 
bus Pittsburgho lietuviška 
šventė — letuviškoš knygos 
jubiliejus.

Po koncerto, paskaitos ir 
prakalbų bus skani vakarie
nė, kur prie stalų su svečiais 
čikagiečiais laiką praleisime ir 
pasikalbėsime.

Draugai ir draugės, broliai 
ir sesės lietuviai, dalyvaukite 
23 d. kovo LMD name, kur 
pasiklausysim gražiausių dai
nų, kur išgirsim paskaitą iš 
Lietuvos praeities, kaip seno
vės lietuviai, 400 metų atgal 
gyveno spausdino knygas, 
skaitė ir kaip toliau mūs lie
tuviška spauda vystėsi. Pami
nėkim visi tą svarbų 400 me
tų jubiliejų.

Neužmirškite kovo 23 die
nos ir priminkite apie tai savo 
kaimynams ir pažįstamiems.

Visi lietuviai kovo 23 die
ną, nedėlioj kaip 2:30 vai. po 
pietų 
Mokslo 
Orr St.

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. rengia linksmą va

karėlį, kovo 16 d., 4 vai.(dieną. LDP 
Kliube, 408 Court St. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės draugus daly
vauti. Turėsime kartų užkandžių ir 
gėrimų, užtikriname, kad turėsite 
gerą laiką su maža įžanga. — Kom.

(59-60)

WORCESTER, MASS.
•Kovo 16 d.„ Liet. Salėje, 29 En

dicott St. Hartfordo Laisvės Choro 
artistai - dainininkai, vadovybėje 
Wilma Hollis, suvaidins “Mikšių 
Svajonė” su gražia muzika - dainom. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dailės mylėtojus dalyvauti, pasigė
rėti Hartfordo menininkų talentais. 
Pradžia 2 vai. dieną. Rengia Aido 
Choras. (50-60)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinki

mas įvyks kovo 16 d., 7 v. v. Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. Vi
si delegatai nepamirškite dalyvauti, 
nes turime svarbių parengimų apta
rimui ir prie to. svarbių pranešimų 
išklausymui. — P. Puodis, sekr.

(59-60)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbios prakalbos įvyks kovo 16 

d., Suvienytų Draug. Salėje, 318 W.. 
Broadway. Pradžia 2 vai. dieną. Kal
bės J. Gasiūnas, LDS prez. iš Brook
lyn, N. Y. Kurie norite susipažinti 
šu LDS reikalais, kaip tai pašalpa 
laike ligos arba pomirtinės apdrau
dė, Susivienijimo finansinę padėti 
ir naudingumą priklausyti prie Su
sivienijimo, tad dalyvaukite prakal
bose. Šiuos dalykus išaiškins kalbė
tojas.

dalyvaukite Lietuvių 
Draugijos name, 142 
Pittsburgh, Pa.

J.. Miliauskas.

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. — Kom. (58-59)
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Dovanos
Iš Lietuviu Kalbos 
Mokyklėlės

i Profašistine Randa Sumušė 
Laisvietį Juozų Byroną

Atvyko iš Brazilijos 
Jonas Jokubka

Šį metą, paminėti mokyklos 
sezono užbaigimą ir prade
dant vasarines atostogas/ yra 
rengiamas gražus socialinis va
karėlis su programa. Įvyks 
gūžės 24-tą dieną, Laisvės 
Įėję, 7-tą valandą vakare, 
lietai tik 65c asmeniui.

Programoje dalyvaus vien 
tik mokiniai. Bus suvaidintas 
trumpas komiškas veikaiiukas 
“Jonuko Liga.” Taipgi bus 
muzikos, solo, deklamacijų ir 
šokikų grupė.

Po programos bus skanių 
užkandžių. Tad gi nepamirš
kite atsilankyti.

Pirmadienį, kovo 3-čią d., 
po pamokų įvyko mokyklėlės 
trumpas susirinkimas:

Bessie Stasiūnas buvo iš
rinkta mokyti deklamacijų: 
K. Petrikienė apsiėmė paren
gimo komisijom O visi moki
niai apsiėmė pardavinėti bilie
tus ir už pardavimą penkių 
bilietų bus duodama /ienas 
veltui (complimentary).

Jaunuolės
laikyti “cake contest” ir už 
gražiausią ir goriausią “cake” 
nutaria skirti dovaną.

Be to, yra planuojama turė
ti mokyklėlės dalyvių bendrą 
išvažiavimą ar ekskursiją, 
reikalas apkalbėti atidėta 
toliau.

Visi mokiniai prašomi
k.vtis pamokose šį šeštadienį, 
kariu atsivesdami ir savo 
draugus, nes šį šeštadienį, ko
vo 15 d., po pamokų, prasidės 
lavinimas tų jaunuolių, kurie 
dalyvaus mūsų mokyklėlės 
programoje. Taigi, neužmirš
kite būti pamokose šį šeštadie
nį, 2 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje. Dalyvė.

ge-
sa-

C h i c a goję fašistuojantieji 
lietuviai pradėjo hitlerišką 
smogikų praktiką nuo Julijos 
Skeberdytės, dienraščio Vil
nies redakcijos darbininkės.

Brooklyno smogikai pradėjo 
nuo Juozo Byrono, dienraščio 
Laisvės intertypo operuotojo—. 
raidžių rinkėjo.

Byronas buvo pasitiktas-už- 
pultas jam išėjus iš salės Lais
vės bazaro antrą vakarą, ko
vo 8-tos vidurnaktį. Jį primu
šė iki netekimo sąmones ir pri
muštą spardė. Gal būtų ir vi
sai užmušę, jeigu b'ūt nesiradę 
žmonių, kurie tą užpuolimą 
matė, žvėrišką gaują pravijo 
ir sumuštajam suteikė pirmą
ją pagalbą.

Draugas Byronas kelias die
nas visai negalėjo iš lovos pa
kilti. Laimei, jo sveikata pasu- 

1 ko gerojon pusėn — jis sveiks
ta ir jo dvasia nepalaužta.

Banditai neatsiekė tikslo.
Juozas- Byronas yra žino

mas, kaipo vienas iš geriausių 
lietuvių raidžių rinkėjų. Prie 
to, jis yra veiklus narys Aido 
Choro ir .Liaudies Teatre. Jis 
suorganizavo ir veda lietuvių 
kalbos mokyklėlę. Kaipo jau- 
nesnėsės kartos žmogus, turi 
įtakos jaunime ir žodžiu ir 
raštu žymiai prisideda jauni
mo gavimo-palaikyme chore ir 
vaidyboje. Tad ir norėta jis 
prašalinti. Pirmiau jis esąs 
girdėjęs kriptiškų grasinimų 
išeiti iš darbo Laisvės spaustu
vėje. šį kartą pasimota grasi
nimus įvykinti.

Užpuolimas ant Juozo Byro- 
no yra aiškiai politinis, nežiū
rint, kokiais melais fašistuo- 
jančių elementų kurstomi as
menys stengtųsi savo papildy
tą kriminalybę pridengti.

Rep.

mokinės nutarė Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
Prakalba ir Muzikos 
Programa 6

Tas 
ant

lan

Iš LOS 1-mos Kuonos 
Susirinkimo ir Veiklos

Susirinkimas Įvyko kovo
d., Laisvės svetainėje. Narių 
atsilankė skaitlingas būrys.

Valdybos raportuos sekreto
rius V. J. Senkevičius pažymė
jo, kad kuopa apsimokėjo vi
sas skolas ir viršininkams už
silikusias algas už 1946 metus. 
Iždo šių metų reikalams dar 
turi 36 dolerius su centais.

New York, N. Y
New York City, N. Y. — 

Paskutinis pakvietimas i mūsų i 
LDS 159 kuopos vakarienę, i 
kuri įvyks kovo (March) 15 1 
d., 7 vai. vakare, 795 Wash
ington St., New York City, To
ny Marcelionio svetainėje.

Draugai ir draugės, kurie 
norite dalyvauti mūsų vaka
rienėje. dar galite gauti tikie- 
tų. Tikieto kaina $3.50. Bus! 
kalakutu, dešrų ir kumpio, i 
taipgi alaus ir degtinės, kiek 
tik kas norės. Kurie dalyvaus, 
tas nesigailės.

Komisijos Narys,
P. Waznis.

šį sekmadienį įvyksiančiose 
prakalbose programą išpildys 
Vyturėlis, stygų orkestrą. Ji 
duos keletą labai puikių, kla
siškos muzikos kavalkų, po va
dovybe Ed Sidney-židžiūno.

Kalbės daktaras J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. J., dau
geliui labai gerai žinomas 
spaudoje patarimais apie svei- 

I katą. •» Daba-rriųrėsime progą 
gyvu žodžiu išgirsti jį kalbant 
apie kraujo veikmę mūsų kū
ne: apie kraujaplūdį, kraujo 
slėgimą — aukštą ir žemą, 

i nuo ko jis pasidaro, ką jis 
I reiškia, kas daryti, kad išven
gus šios rimtos ligos. Ne vieną 
mūsų darbininką lietuvį plaka i

• toji rykštė ir be laiko nuvaro
Todėl nepraleiskite į Kitame susirinkime 

ateikite pasiklausyti, 
išmokti,

į kapus, 
progos, 
o daug bus galima 
kaip apsaugoti savo brangią 
sveikatą..

Įvyks sekmadienį, kovo 16- 
tą, 2 vai. po pietų, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Ren
gia Sveikatos Kultūros Drau
gija.

K. D. susirinkimai įvyks- 
pas k u ti n į k etv i rtad i e n į, 
vai. vakare, Laisvės sve-

ta 
7:30 
tainėję.

Prel. Rengimo Komisija.
Susižiedavo

Teko nugirsti, kad susižie
davo montrealiečių energingas 
veikėjas d. J. Lesevičius su 
Ona žigaityte.

Linkimo jam geriausios klo
ties. Birutė.

Public Service Commission 
Įsakė Long Island gelžkelių fir
mai pateikti planą, kaip ji pa
gerins patarnavimą visuome
nei. Dabartinis skaitomas ne
pakankamu.

InU1

Caras Ivan (Nikolajus Čerkovas) intensyviai tėmija 
Kazaniaus mūšių eigą. Scena iš Tarybų Sąjungos naujos 
filmos “Ivan The Terrible,” rodomos Stanley Teatre, 
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paskubusio direktoriaus Sergejaus Eisensteino, filmą 
tari “nepaprastų see nerijų ir veiksmų. ... . iv .v. . ..

i

Laiškų Skaitymas
Iš Chicago, Ill., nuo komite

to statymo Fredui Abekui pa
minklo prisiuntė blankas rink
ti aukas. J. E. Gužas paėmė 
blanką ir surinko $15 iš narių 
kuopos susirinkimo.

LDS 3-čia apskritis prisiuntė 
50 dolerių vertės knygelių ti- 
kietų. Tai vasarinio pikniko. 
Už parduotus tikietus kuopai 
liks pinigai. Nariai šiame su- 

Įsirinkime pasiėmė parduoti, 
daugiau 

; turėtų pasiimti ir visus išpar
duoti. Padidinsime savo iždą 
su $50.

Svarbi Konferencija
Kovo 16-tą Amerikos Dar

bo Partijos Williamsburgo 
skyrius šaukia konferenciją 
čia Brooklyne, ALP patalpo
se, virš Republic Teatre, Keap 
St. Tikslas: aiškinti, kokie tie 
priešdarbininkiški biliai J. V. 
Kongrese ir suplanuoti prieš 
juos veikimą. Delegatais iš
rinkti A. Gilmanas ir G. K.

Užkvietė i Balių
i LDS 200-nė kuopa, jaunuo-. 
lių, rengia balių Imperial Pa
lace Ballroom, 790 Broadway, 
Brooklyn, N. Y. Įvyks šešta
dienį. kovo 29-tą. Tai bus pri
ėmimui visų trijų suvažiavimų 
delegatų. Prašomi visų kuopų 
nariai ir simpatikai dalyvauti 
parengime.

Kuopos 
negauta, 
spenduoti

Praeitą antradienį lėktuvu 
atskrido iš San Paulo (Brazi
lijos) Jonas Jokubka, veikėjas 
ir buvęs Laisvės koresponden
tas San Paulyje.

Jonas Jokubka — Ameriko
je (Bridgeport, Conn.) gimęs 
vyras. Dar 1913 m. jo tėvai iš
sivežė jį mažą į Lietuvą. Ten 
turėjo pergyventi pirmąjį pa
saulinį karą — tėvas tarnavo 
rusų kariuomenėje ir ilgokai 
jam teko būti vokiečių nelais
vi u.

1927 m. Jokubkų šeima iš
vyko į Braziliją, ieškodami 
žmoniškesnio duonos kąsnio, 
—ten tebegyvena Jono Jokub- 
kos tėvai, brolis ir trys sese
rys; ten paliko jis laikinai ir 
savo žmoną ir dukrelę, pats 
atvykdamas į gimtąjį kraštą, 
Amerika.

Svečias pasakojo įdomių 
dalykų apie Braziliją, bet mes 
manome, kad jis pats kada 
nors mūsų spaudai parašys 
plačiau apie tai; pasakys jis 
ir gyvu žodžiu. Brooklyno lie
tuviai mano neužilgo suruošti 
masinį mitingą, kuriame sve
čias gal sutiks plačiau ir smul
kiau pakalbėti apie Brazilijos 
lietuvių buitį ir bendrąjį žmo
nių gyvenimą.

Jonas Jokubka apsigyvens 
Amerikoje pastoviai — gal 
Čikagoje, gal Brooklyne. Bet 
iki jis pasirinks apsigyvenimui 
vietą, svečias lauks Demokra
tinių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo, įvyksiančio š. m. ko
vo 30 dieną, kur jis Pietų 
Amerikos Lietuvių vardu Su
važiavimą pasveikins ir kurį 
vėliau aprašys Pietų Amerikos 
lietuvių spaudoje.

Beje, svečias sakė turįs 
Brooklyne savo pusbrolį, o 
Bridgeporte — kitų giminių, 
su kuriais prie progos jis 
rėš susitikti.

Trečiadienio laidoj, kovo 
12 d., buvo paskelbta dovanos 
daiktais, dabar čia pažymime 
dovanas pinigais.

Charles Anuškis, iš Newark, 
N. J., pridavė sekamai:

Peter Tamušauskas, užlai
ko Bar & Grill, 202 Jefferson 
St., $5.

Po $2: John Kūniškas, Ch. 
Anuškis.

Po $1 : G. Jamison, -Joe 
Stenionis, K. Žukauskienė. Vi
so $12.

klyn, N. Y.; Antanas Pavidis 
(muzikantas), Elizabeth, N. 
J.; E. Lamaitis, B’klyn, N. Y.

Gavome kitą dovaną iš Mia
mi, Fla., tai nuo S. Meison, 
gražią spilkutę ir auskarius.

■ širdingai dėkuojame visiems 
už dovanas daiktais ir už finan
sines dovanas.

Po $5: Povilas Baliukas, 
Long Island City, N. Y.; V. ir 
K. Komandai, Cleveland, 
Ohio; K. Levanas, B’klyn, N. 
Y.; K. Dzeveckas, New York . 
City, N. Y.; ALDLD 185 kp., 
LDS 13 kp., abi iš Richmond 
Hill, N. Y.; Petras Zurba, 
Brooklyn, N. Y.; T. Kudatzky, 
New York City, N. Y.; Georgei 
Nalivaika, B’klyn, N. Y.; Kat
rina Žemaitienė, New York 
City, N. Y.

Juozas Bartašius, Brooklyn,

Po $2.50: Helen PAsh, Broo
klyn, N. Y.; Mr. & Mrs. Stupur,

Po $2: Juozas Matukas, She
nandoah, Pa.; Adelė Kalakaus- 
kienė, B’klyn, N. Y.; Ona. Wal- 
musienė, So. B’klyn, N. Y.; 
Thomas Grigas, B’klyn, N. Y.

P. Rainis, B’klyn, N. Y., 
$1.50.

Po $1: K. Reklienė, Maspeth, 
N. Y.; K. Petliskienė, Maspeth, 
N. Y.; E. Granitskienė, Broo-

PASKUTINĖS DIENOS
JAu paskutinės dienos atsi

skaityti valdžiai su taksais už 
1946 metus.

110-

bu- 
Pearl 

Peking,

Pacifiko srityje marinų 
vo sekamose vietose: 
Harbor, Tientsin, 
Wake Island, Bataan, Corre-
gidor, Coral Sea, Dutch Har
bor, Midway, Makin, Tulagi, 
Guadalcanal, New Georgia, 
Rendova, Bougainville, Tara
wa, Cape Gloucester, Talasea, 
Roi, Namur, Eniwetok, Saipan, 
Tinian, Guam, Peleliu, Leyte, 
Luzon, Two Jima, Okinawa,, 
Priedams, marinai lakūnai ir 
laivų gynybos būriai ant lėk
tuvnešių, mūšio laivų ir skrai
duolių dalyvavo mūšiuose 
prieš japonus ant sausžemio, 
ant jūrų ir ore.

Tinkamai Jums Patarnaus
TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
• Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksų ir veda biznių 
knygas.

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

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą' Dieną.

Laisvės Adviinist racija.

GADYNĖS POŽYMIAI

Nemokamieji vizitai i mies
to sveikatos klinikas daugėja, 
kaip sako Beth-El ligoninė sa
vo raporte. O tai rodo, kad 
žmonių finansiniai ištekliai ir 
dėl to sveikata blogėja.

stovis: naujų narių
Ligonių nėra. Su-

Jurgis Kuraitis 
Koresp.

Pašaukti gesinti gaisrą, 14-18 
Dunham Place, Brooklyne, du 
gaisragesiai rado apdegusiame 
stalčiuje $37,900, susuktus pun
deliais tūkstantinėmis, penk- 
šimtinėmis ir šimtinėmis. Gais
ragesiai pinigus perdavė polici
jai, o ta savininkui B. G. Lew- 
is’ui.

Mūšy skaitytojai raginant 
remti tuos biznierius, kuri* 
•kelbiasi dienraštyje Laisvėje

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.

New Yorke jau 400 marinin- 
kų įstoję liuosnoriais dirbti lai
vuose, kurie nuvežtų nuo karo 
nukentėjusius žydus į Palesti
ną.

kovo

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susrinkimas įvyks
13 d., 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 SAŲE
RIDGEWOOD:

Mūrinis 4 aukštų 
į 12 apartmentų. 
ĮEIGA $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 RITI BARGENAĮ.

SCHWERDTFEGER, REALTOR 
284 WYCKOFF AVE., 

BROOKLYN, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYIRĘ BARBERIAI

New Yorko Valstijos 
Senatas Nubalsavo 
Prieš Streikus

Republikonų kontroliuoja
mas New Yorko Valstijos Se
natas 35 balsais prieš 16 pa
skubomis nubalsavo priimti 
Condon-Wadlin bilių. Tas bi- 
lius uždraudžia valdinių įstai
gų darbininkams streikuoti.

Prieš balsavo visi 14 demo
kratų, 1 darbietis, 1 ropubli- 
konas. Tuomi vienu buvo Rich
ard McCleery iš Brooklyno, 
narys typografistų unijos.

Peter Russo, 16 m., 
Strytui dirbęs vyrukas, 
tuotas kaltinimu, kad jis mišo 
vęs Irving Carroll.

Wall 
areš-

VALGIS JŪSŲ SVEIKATAI

Tikrai Gaspadiniškai Valgius Gamina

JUOZAPO ZEIDAT
R e s t a u r a n t e

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.

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinei, 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.EVergrecn 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

521.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbyste 
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 trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Te!. SOuth 8-5569

RESTAURANT
«

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN 

is l«w«u . . .

CAMMILXM 
w • • • $29^*

PATKJOA I
ir • • - I24ys 1 
MMMBgĮMMMi 
/? W v a

MATMC1

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarais.
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