
\.............' ' ■' '.'į, 7
WW*^;,** *

■

K

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo-March 18, 1947No. 63

Persiauna Galvosena.
Kur Trumano Politika Ves?
“Times” ir “Daily Worker.
Visaip Pasitaiko.

Rašo R. MIZARA

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

• In the Eastern Stales.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn G, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3R78

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

H

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Blogumas su amerikiečiais 
glūdi tame, kad daugumo jų 
galvosena dar vis tebėra labai 
siaura, aprėžta tik naminių 
reikalų - reikalėlių “marnas- 
čiais.”

Velionis Willkie ragino ame
rikiečius galvoti pasauliškai: 
tą patį daro ir Henry A. Wal- • 
lace; prie to žmones akstiną. 
Jungtinių Valstijų komunistai! 
ir bendrai progresyvūs žmo- Į 
nes.

Norint giliau pažinti .savo 
krašto paskirtį, tenka giliau 
pažinti visą pasaulį — jo pa
skirtį.

Mūsų krašto gerbūvis ir Ii-Į 
kimas yra ankštai susijęs su 
viso pasaulio žmonių gerbū
viu ir likimu.

Radijo, aviacij'os ir atomo 
amžiuje pasaulis pasidarė vi
sai mažytis.

Spauda ir radijo skelbia, 
jog didelis daugumas Ameri
kos žmonių nebegali suprasti 
prasmės prezidento Trumano 
kalbos, sakytos praeitą savai
tę USA kongrese.

Jie nebegali suprasti to 
fakto, kad prez. Trumanas, 
reikalaudamas gelbėti, fašisti
nę Graikijos monarchiją ir li
gi kaulo reakcinę kliką Tur
kijoje, aiškiai ir atvirai moja- 
si Ameriką pastatyti gynėja 
visko, kas yra anti-liaudiška, 
kas yra reakcinga, kas yra 
labai žalinga liaudies sieki
mu isi prie naujo gyvenimo.

Jeigu šios netikusios politi
kos bus laikomasi, tai mūsų 
kraštas turės kištis į grynai 
vidujinius reikalus kiekvie
nos šalies, kurioje liaudis siek- 
sis laisvės.

Tuo būdu mes ne tik išeik
vosime bilijonus dolerių, bet 
ir sukelsime prieš Ameriką 
laisvės ir gražesnio gyvenimo 
besisiekiančius milijonus pa
saulio žmonių.

Be to, tokia politika pasau
lį vis griežčiau skirs į dvi da
li ir tai neišvengiamai jį stums 
į tretįjį pasaulinį karą!

Va, kur glūdi šitos 
kos pavojus!

politi-

“Daily Wor- 
popierio, — 
visiems ma-

Niū.iorkiškiam 
keri u i” pritrūko 
ne naujiena, — 
žiesiems laikraščiams šiandien
tenka sėdėti tame pačiame ve
žime.

Naujiena, tačiau, yra tame, 
kad stambusis dienraštis New 
York “Times” “Daily Worke- 
riui” 16-ka tonų popierio pa
skolino.

Tai nereiškia, kad New 
York “Times” dėl to suraudo- 
nėjo arba “D. W.” sugeltonė- 
jo. ,

bereiksmė, kai neturi popierio, 
presų ir kitų reikalingų spaus
dinimui priemonių,” rašo 
“Daily Workeris.” Jis mano, 
kad New York “Times” pasi
elgė korektiškai, suteikdamas 
jam popierio paskolą.

Bet tūli kietakakčiai dėl to 
pradėjo “Timesą” žiauriai pul
ti. Kam, girdi, jis remias ko
munistus !

Jei “Times” nebūtų pasko
los suteikęs — komunistai vis- 
vien būtų gyvavę, gi paskolos 

' žestu “Times”- leidėjai paro
dė, kad jie dar tiki spaudos 
laisves dėsniu.

Prieš metų eilę Brooklyne 
kūrėsi lietuviškas katalikų sa
vaitraštis.

Ne sykį jo leidėjai buvo at
ėję Laisvės įstaigon prašyti 
techninės pagalbos: paskolinti 
raidžių, bei ko kito.

Pasitaiko, kad viena ar kita 
įstaiga atneša spaustuvėn 
spaudos darbelį, prašydama jį 
atlikti, nors tokš darbelis ne
atitinka mūsų dienraščio poli
tinėm pažiūrom.

“Griešname” pasaulyje gy-

Vzk?

ROOSEVELTIENĖ PEIKIA 
BILIUS, SIŪLANČIUS UŽ
DRAUST KOM. PARTIJA

Sako, Komunistu Partijos Uždraudimas Būtu Priespauda;
Netiki, kad Jie Prievarta Siektu Nuverst Valdžią

Los Angeles, Gal. — Ve
lionio prezidento našlė, Ele- 
anora Rooseveltinė prieši
nasi sumanymams, reika
laujantiems uždraust Ko
munistų Partiją. “Tai bū-

Mrs. Eleanor Roosevelt

tų priespauda, — sako Roo
seveltienė, — o priespauda 
niekuomet nieko nepadarė 
laisvoje demokratijoje.” 
Sykiu Rooseveltienė pareiš
kė, kad ji visai nesutinka 
su Komunistų Partija.

Pasikalbėjime su Los An
geles Times dienraščio at
stovais, Rooseveltienė sakė:

“Aš nesipriešinu teisin
giems komunistams. Kada 
jie viešai veikia, mes žino
me, su kuom turime reika
lo. Komunistų Partijos už
draudimas būtų priespau
da, o priespauda niekuomet 
nieko nepadarė tikroje de
mokratijoje. Priespaudoje 
atsispindi baimė dėl mūsų 
įsitikinimų stiprumo. Mūsų 
žmonės geriausiai gali ko: 
voti prieš komunizmą, sėk
mingai vykdydami demo
kratiją darbais.

“Aš nemanau, kad komu
nistai siūlytų nuverst mūsų 
valdžią per prievartą, bet 
jie mojasi sugriaut demo
kratiją, ardydami jos pa
matus. Tatai galima būtų 
padalyti tik tokiame atsiti-

Graikai-Amerikieciai 
Smerkia Prez. Trumano 
Kišimąsi Graikijon

kime, jei mūsų demokratija 
būtų silpna.”

Rooseveltienė gyvu žo
džiu ir raštu kritikavo prez. 
Trumaną už tai, kad jis ki
šasi į Graikiją ir Turkiją, 
apeidamas Jungtines Tau
tas. Jinai sakė:

“Man būtų daug sma
giau, jeigu mes padėtume 
tiems kraštams atsikurti be 
jokių grynai politinių su
meti m ų i r tada re i ka 1 a u tu
me, kad Jungtinės Tautos 
sykiu su mumis spręstų, ką 
reikia daryti, kad Graikijai 
ir Turkija būtų apsaugotos 
nuo įsikišimo iš kitų kraštų 
pusės ir kad būtų leista pa
čiai Graikijai išspręsti keb
lius savo klausimus taip, 
kaip dauguma jos žmonių 
nori.”

Karaflos sakė, 
turėtu “remti

Protestuoja prieš 
Siūlymus Panaikinti 
Komunistę Partiją

Chicago. — Graikų-Ame- 
rikiečių Sąjungos pirminin
kas dr. Georgas Karaflos 
pasmerkė prezidento Tru
mano kišimąsi į Graikijos 
reikalus. 
Amerika
Graikijos žmones, o ne fa
šistinę jų valdžią, suside
dančią iš keleto. kvislingTi 
(išdavikų) ir išrinktą An
glijos durtuvais.”

“Graikijai reikia ūkinės 
paramos, o ne patrankų,” 
pareiškė Graikų - Ameri
kiečių tarybą, kuriai pri
klauso ir Šv. Trejybės pa
rapija ir parapijinė moky
kla. Ko reikia Graikijai, tai 
“tikrai demokratinės val
džios, o ne tokios, kaip da
bar, kur astuonios partijos 
atšalintos nuo valdžios,” sa
ko taryba.

Dienraštis Chicago Sun 
vadina “grynu imperializ
mu” prez. Trumano pasiū
lymą skiHi Graikijai ir 
Turkijai $400,000,000 kovai 
prieš “komunistų pavojų.”

CIOSeattle, Wash., 
Marininkų Unija pasiuntė 
protestą prieš darbo sekre
toriaus Schwellenbacho rei
kalavimą panaikint Komu-

Prieš tą Trumano pasiū- 
I lymą užprotestavo CIO ma- 
■ rininkų unijos skyriai Phi- 
ladelphijoj ir Seattle, ir CIO 
Industrinės Apdraudos 
Agentų Unija N e war ke,

KOMUNISTU PARTIJA ATSIŠAUKIA
I MARSHALLA. KAD UŽTIKRINTŲ 

DEMOKRATIJĄ IR AMERIKIEČIAM 
_______________ ®—---------
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Komunistu Partijos Sekretorius Ragina Vykdyti ir Amerikoj! kiniuose. 

Demokratiją, Kurią Marshallas Siūlo Vokiečiams °nRI
New York. — Komunis

tų Partijos centro sekreto
rius Eugene Denniš pasiun
tė Maskvon kablegramą ge
nerolui Geo. C. Marshallui, 
Amerikos valstybės sekre
toriui. Kablegramoje Den
nis prašo Marshallą patart 
kongresui, kad vykdytų to
kią demokratiją, kokią 
Marshallas siūlė visiems 
Vokietijos žmonėms, kalbė
damas Keturių Didžiųjų 
užsieniniu ministru konfe
rencijoj. Dennis taip pat 
prašė Marshallą įpareigot 
valstybės department) val
dininkus, kad jie gintų to
kias demokratines - pilieti
nes teises Komitete dėl Ne- 
amerikinių Judėjimų. Tas 
komitetas pradės kovo 24 d. 
svarstyti sumanymus, rei-

kalaujančius uždraust 
munistų Partiją.

KABLEGRAMA.
Komunistų Partijos

Ko-

1

Kongreso atstovų rūmo 
i ir senato komitetai darbo 
reikalais taipgi svarstys 
Sumanymus, siūlančius ap- 

“lygiai vykdomą tei- * 
užtikrinimą laisvoms 

;” visose Jun-

ji, 

■»

Maskvos Radijas Sako, 
Kad Trumanas Remia 
Naciu Draugus

Maskva. — Sovietų radi
jas kaltino prez. Trumaną, 
kad jis siūlo šimtais milio- 
nų dolerių stiprinti fašisti-

Amerikos Moterų Kong
resas taipgi pasmerkė tą 
Tasimojimą prieš komunis
tus; sako, tai užpuolimas, 
kuris gręsia sunaikint “a- 
merikinės teisybės ir lais
vės padavimus visiems žmo
nėms.” , - ...     - y, ..
Planai prieš Komunistus- 
Pavojus ir Republikonams

New York. — “Aš prie
šingas siūlymui uždrausti 
Komunistų Partiją, — pa
reiškė republikonas Edward 
Rager; New Yorko miesto 
tarybos narys. — Jeigu jie 
uždraustų Komunistų Par
tiją, tai galėtų uždraust ir 
republikonų partiją.” •

London, kovo 17. — Per 
viesulus ir potvynius Grai
kijoj žuvo 9 žmonės.

Amerika Norinti Dik- 
tuot Taikos Sutarčiai

Maskva, kovo 17. — Ma
skvos spauda kaltina ame
rikonus, kad jie mechaniš
ka balsų dauguma bando 
atmesti Sovietų sąlygas dėl 
taikos sutarties su Vokieti
ja ir padiktuoti savo sąly
gas. Amerika siūlo pataria
mąjį balsą tos sutarties da
ryme visiem kraštam, kurie 
paskelbė karą Vokietijai, 
nors patys nekariavo. Pa
gal amerikonų planą, turė
tu baisa ir visos vidurinės 
ir Pietinės Amerikos šalys 
ir šaliukės, apart Argenti
nos. Sovietai sako, galima 
duoti balsą tik tokiem kraš
tam, kurių ginkluotos jėgos

valdžias, sudarytas iš tokių 
žmonių, “kurie linkėjo hit
lerinei Vokietijai karą lai
mėti.” Maskvos radijas pri
mena, kad “Turkija nebuvo 
Amerikos talkininkė kare, 
bet padėjo vokiečiams gauti 
svarbių karinių medžiagų.”

■ rėžti 
siu 
darbo unijoms

rotorius Eugene Dennis sa- gtinių Valstijų dalyse, 
v o kablegramoje Marshallui 
sako:

— Aš su i, 
perskaičiau pareiškimą, ku
riame tamsta Amerikos 
valdžios vardu išdėstei, ką 
reiškia demokratija, kuo- 

Imet kalbėjai užsieninių mi
nistrų tarybos susirinkime 
kovo 14 d.

Nežiūrint, ką bet kas ma
nytų apie tų demokratinių 
teisiu suteikimą VISIEMS 
žmonėms Vokietijoje, aš 
manau, kad tos teisės turi 
būti užtikrintos Amerikos 
žmonėms, nedarant skirtu
mo dėl jų tautybės, religijos 
ar politinės partijos.

Aš norėčiau atkreipti 
tamstos dėmesį į tai, kad 
kongresmanas J. Parnell 
Thomas, pirmininkas kon
gresinio Komiteto dėl Ne- 
amerikinių Judėjimų, pra
nešė kovo 15 d., kad jo ko
mitetas kovo 24 d. pradės 
svarstyti HR 1884, HR 
2122 ir kitus bilius, kurie 
siekia aprėžti konstitucines 
komunistu teises ir uždrau
sti Amerikos Komunistų 
Partiją.

Tie biliai siūlo išleist įs
tatymus, kurie atimtų, tam
stos paskelbtą teisę “lais
voms politinėms partijoms” 
dalyvauti “laisvoje ir lenk- 
tyniuojančioje rinkimų sis
temoje.”

Tokie įstatymai taipgi pa
naikintų “I 
spaudos ir radijo laisvės už-| 
tikrinimą” visose 
Tiių Valstijų dalyse.

Tarp tų sumanymų yra 
j pasiūlymas uždrausti dar- 

giliu dėmesiu i valdžioje ir pramonėje

Marshall Pasimatysiąs 
Su Stalinu

Maskva, kovo 13. — Uni
ted Press praneša, kad A- 
merikos valstybės sekreto
rius, generolas Marshallas 
“panaudos pirmąją progą 
asmeniškai paaiškinti prem
jerui Stalinui naująją užsie
ninę . 
kurią išdėstė prez. Truma
nas dėl Graikijos ir Turki- 

dalyvavo kare prieš Vokie-i jos stiprinimo prieš komu- munistų Partiją ir jos da-į 
tiją. i nizmą. i

i

ir užginti narystę ir virši
ninkystę unijose patrijoti- 
niams Amerikos piliečiams 
— komunistams ir žmo
nėms, kurie galėtų būti nu
žiūrėti kaip komunistai. 
Tatai yra taipgi laužymas 
tamstos pareiškimo, kad:

“Mums nėra laisva tokia 
visuomenė, jeigu įstatymų 
klausantieji piliečiai gyve
na baimėje, kad jiems gali 
būti uždrausta teisė dirbti 
arba atimta gyvybė, laisvė 
ir laimės siekimas.”

Aš .todėl p rašau tamstą 
įgalinti valstybės depart
mento atstovus Washingto
ne, kad jie įteiktų šį tams
tos aptarimą demokratijos 
kongresiniam komitetui, 
kuris planuoja pradėt savo 
svarstymus kovo 24 d.

Aš taip pat prašau tam
stą patart kongresui, kad 
jis pritaikytų visiems ame
rikiečiams, taigi ir unijis- 
tams, komunistams, neg
rams ir sveturgimiams, 
tuos demokratinius princi
pus, kuriuos tamsta išdės- 
tei savo pareiškime.

Aš ypač kreipiu dėmesį 
į penkis pamatinius dės
nius, kuriuos tamsta minė
jai:

Pirma, “sėkmingas pilie
tinių teisių užtikrinimas...”

Antra, “lygus teisių užti- 
lygiąi vykdomą| krinimas politinėms parti- 

. i joms ... Laisvai veikian- 
Jungti- čioms politinėms partijoms 

turėtų būti užtikrinta teise 
Tarp žmonių, kurie liudys dalyvauti laisvoje ir lenk- 

minimojo komiteto svarsty-'tynjuOjančioje rinkimų sis- 
muose, bus darbo sekreto-: temoje, teisė traukti sau ša- 
rius Lewis, B.,, Schwellen- ljninkus ir įgyti teisingą 

tarė kongresui išleist įsta-j Trečia, “lygus teisių už- 
tymą, uždraudžiantį Ko- Į tikrinimas laisvoms darbo 

. . i . - ! unijoms . . . Ryškiai įvesti
lyvavimą’ federaliuose rin-; teisę laisvoms ir savivaldiš- 

' | koms darbo unijoms ' užsi
imti paprasta unijine veik
la, pagal jų narių pageida
vimus.”

Ketvirta, “lygus spaudos 
laisvės užtikrini-

Amerikos politiką”, bach. P-s Schwellenbach pa- atstovybę.

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ MINISTRAI SVARSTYS CHINIJOS I VYKIUS
Maskva. — Jungtinių 

Valstijų, Anglijos ir Sovie
tu užsieniniai ministrai su
tiko neformaliai diskusuoti 
a$ie Ohiniją pirm balandžio 
1 d. Chinijos valdžiai buvo 
pasiūlyta atsiųsti savo at
stovą, bet jinai atsisakė. 
Nors Chinija ir nedalyvaus

vename ir dėl to neretai ten
ka padaryti bizniukuose reika
luose “nuolaidu.”

» c

Svarbu išsaugoti principą.
. ★ ★ ★

Ligi mūsų trijų suvažiavimų 
tepasiliko tik pusantros savai
tes.

Brooklyno laisviečiams: tu
rintieji vietos svečiams, pra
neškite Laisvei.

Bus daug iš kitų miestų 
žmonių, kuriuos privalėsime 
apnakvy'dinti.

tose diskusijose, bet jai bus 
pranešta apie jų turinį, 
kaip pareiškė Amerikos 
valstybės sekretorius gen. 
George C. Marshallas. Tai 
yra nuolaida iš Marshallo 
pusės. Pirmiaus jis sakė, 
negalima kalbėti apie Chi
nijos dalykus be jos atstovų 
dalyvavimo.

Prezidento Trumano at
sišaukimas stiprinti Grai
kiją ir Turkiją prieš “bolše
vizmo pavojų” įabai nuste
bino pasaulį, bet. rodosi, ne
palietė keturių didžiųjų tal
kininkų ' konferencijos. — 
rašo New Yorko Daily Wor- 
kerio korespondentas Mor
ris Childs.

Santykiai tarp šios kon
ferencijos dalyvių esą nuo
širdesnį, negu tūlose pirmė?

snėse konferencijose.
Anglai - amerikonai, iš 

vienos pusės, o Sovietai, iš 
antros, buvo padarę aštrių 
pareiškimų su kaltinimais 
vieni kitiems. Antra vertus, 
buvo ir nuolaidų iš abiejų 
pusių. Taip antai, Sovietų 
užsienio reikalų ministras 
Molotovas įtarė, kad anglai 
ir amerikonai neardo kari
nių fabrikų vakarinėje Vo
kietijoje. Amer. valstybės 
sekretorius Marshallas pra
nešė, jog amerikonai savo 
srityje suardė 80 karinių 
fabriku. Tada Molotovas su 
džiaugsmu už tai pasveiki
no amerikonus.

Molotovas pagyrė tūlas 
Marshallo pastabas.• apie de
mokratijos reikalą Vokieti
joj, nors jis nesutiko duoti

naciams’ žodžio ir spaudos 
laisvę vesti savo propagan
da.

Pama t iniai K lauš ivia ?• 
Dar Nepaliesti.

Keturių Didžiųjų konfe
rencija įžengė jau į antrą 
savaitę, bet faktinai dar ne
paliesti pamatiniai klausi
mai dėl taikos sutarties su 
Vokietija. Tarp tų klausi
mų yra kariniai atlygini
mai, rubežių pakeitimai, 
ūkinis ir politinis Vokieti
jos suvienijimas.

Sovietai siūlo 
tai vokiečiams 
bendrą valdžią 
kietijai, kad ta 
lėtų pasirašyti
tartį. Amerikos ir Anglijos 
atstovai siūlo atidėti politi* 
nį Vokietijos suvienijimą,

leist grei- 
išsi rinkti 

ištisai Vo- 
valdžia ga- 
taikos su-

A‘>

¥

>

josbet ragina apvienyti 
ūkį-pramonę.

Jungtinėse Valstijose 
Anglijoje yra daug reakci
ninkų, kurie ryžasi ardyti 
konferencijos darbą ir su
kelti kuo» didžiausius skirtu
mus tarp vakarinių talki
ninkų ir Sovietų Sąjungos. 
Jie pageidauja tolyn nu
stumti taikos sutartį su 
Vokietija, o tuo tarpu kur
ti savo “vakarinių valsty
bių bloką” ir palaikyti vo
kiečių imperializmo liku
čius kaip ateities įrankį 
prieš Sovietų Sąjungą.

ir

“ užtikrinimas
judėjimo (kėlio

ir radijo 
mas ...”

Penkta 
žmonėms 
nių) laisvės.”

Aš pagarbiai teigiu, kad 
jeigu valstybės departmen- 
tas pareikš šias nuomones 
kongresui, tai padės kiek
vienam Amerikos piliečiui 
išlaikyt sau tuos “konstitu
cinius pamatinių teisių ir 
laisvių užtikrinimus,” apie 
kuriuos tamsta kalbi

— Penki gink

t

f

■i'

Philadelphia, Pa.
tai unijinių mokytojų mar- 
šuoja į valstijos sostinę 
Harrisburgą reikalauti 
daugiau algos.

•' a y* 0
Šim- luoti Ispanijos policininkai- ‘ 

perėjo per Franci jos sieną 
ir suėmė du ispanus, fran- 
cūzų medžio 
darbininkus.

kompanijos
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Henry Wallace Anti-imperialistinių Jėgų
Vadovybėje

Kovo 13 dieną kalbėjo Henry Wallace. Jo kalba buvo 
nepaprasta. Su ja jau yra susipažinę mūsų dienraščio 
skaitytojai, todėl čia jos turinį netenka kartoti.

Su šia savo nuoširdžia, ugninga prakalba Henry 
Wallace atsistoja pryšakin Amerikos anti-imperialistinių 
jėgų. Gaila, kad tos jėgos prastai organizuotos, pasidali
nusios. Progressive Citizens of America tebėra siauras 
judėjimas. Dalis liberalų, su kuriais yra susirišus ponia 
Rooseveltienė, susispietę į Americans for Democratic 
Action. Šis liberalų pasidalinimas, kaip ir organizuotų 
darbininkų pasidalinimas Į Federaciją ir CIO, yra didžiu
lė nelaimė.

Jeigu kada buvo degantis visų liberališkų, progresy- 
viškų, anti-imperialistinių jėgų vienybės reikalas, tai da
bar yra. Henry Wallace pasitarnaus ne tik Amerikai, bet 
visai žmonijai, jeigu savo šilta ranka jis imsis darbo su
žadinti visą Ameriką dėl tų pavojų, kurie šiandien iš nau
jo grūmoja pasaulio taikai.

Imperializmas ir Taksai
Ant rytojaus po Trumano prakalbos buvo pakviestas 

valstybės iždo sekretorius ponas J. W. Snyder padaryti 
pranešimą Kongreso budžeto komisijai. Sekretorius Sny
der pareiškė, kad jis priešingas taksų sumažinimui. Tak
sų numušimas turįs būti atidėtas dar vieneriems me
tams. Amerikos žmonės, girdi, turi dar vienus metus neš
ti tokią pat taksų naštą, kokią jie nešė karo metu.

Mes mokėsime nesvietiškai aukštus taksus, o mūsų 
vyriausybė išmes Graikijai ir Turkijai keturis šimtus 
milijonų dolerių! Tai per didelis iš Amerikos žmonių rei
kalavimas.

Nepamatuotas Užsipuolimas
Pasaulinė Darbo Unijų Federacija siunčia delega

ciją į Japoniją ir Korėją. Delegacijos tikslas susipažinti 
su tų.kraštų darbininkų klasės padėtimi ir surasti būdus 
padėti Japonijos ir Korėjos darbininkams susiorganizuoti 
į laisvas darbo unijas. Delegacijos tikslai yra geri ir 
prakilnūs.

Bet toks Pasaulinės Federacijos žygis labai nepatin
ka biurokratams iš Amerikos Darbo Federacijos. Savo 
burną plačiai atidarė Mathew Woll. Jis mušė gen. Mc- 
Arthurui kablegramą, kurioje sako, kad pasaulinės Fe
deracijos delegacija važiuoja Japonijon ir Korejon ko
munizmą skleisti. Jis reikalauja, kad delegacija nebūtų 
į tuos kraštus įleista.

Tai labai bjaurus ir neteisingas pono Woll užsipuoli
mas. Pasaulinės Federacijos sekretorius francūzas Sail
lant griežtai pasmerkia Woll provokacinį melą. Pasauli
nė Federacija, kuri turi apvienijus apie 70 milijonų or
ganizuotų darbininkų, nėra jokia jokios propagandos 
organizacija. Tai puikiai žino ir Federacijos vadai, bet jie 
nesiliauna tą judėjimą niekinę ir šmeižę.

Francūzijos Parlamente Politinės Audros
Pereita savaitė Francūzijos parfemente buvo labai 

audringa. Trimis atvejais buvo nutrauktos sesijos. Vie
nu sykiu fiziškai apsistumdė parlamento nariai. Mušty
nės įvyko tarpe komunistų ir kraštutinių dešiniųjų.

Audra kilo dėl padėties Indo-Chmijoj, Francūzijos 
kolonijoje. Ten eina karas. Sukilę žmonės reikalauja lais
vės ir nepriklausomybės. Francūzijos imperialistinė bur
žuazija tąjį kolonijos nepriklausomybės judėjimą nori 
spėka sutriuškinti. Ji primeta, kad tas judėjimas esąs 

..komunistų inspiruotas ir vadovaujamas.
Komunistai ir kiti kairieji reikalauja, kad Francū

zijos ginklai būtų iš Indo-Chinijos ištraukti, kad su pa
skelbtąja Viet Nam respublika būtų tuojau užvestos de- 

:.rybos dėl nustatymo santykių.
Premjeras Ramadier prašo abi puses nesikarščiuoti 

ir spręsti reikalą rimtai. Jis mano, kad šis pasidalinimas 
Francūzijos parlamente gali neigiamai atsiliepti į Mas
kvos konferenciją. Ten, girdi, svarbu, kad Francūzijos 
atstovas, užsienio reikalų ministras ponas Bidault, galė
tų atstovauti vieningą šalį.

Vokiečiai Karo Belaisvai
Maskvos “Keturių Didžiųjų” konferencijoj smarkiai 

iškilo vokiečių karo belaisvių klausimas. Jau seniai buvo 
leidžiami visokį gandai. Ęlačiai buvo rašoma ir pasakoja
ma, kad Tarybų Sąjungoje randasi trys milijonai vokie
čių belaisvių.

* Dabar turime faktus ir tiems gandams nebeliko pa
grindo. Pasirodo, kad niekada Tarybų Sąjunga nėra tu
rėjus trijiį milijonų vokiečių karo belaisvių. Molotovas

«

Supykę, kad prašalint ajų mokyklos vedėjas, šie Mt. 
Clemens, Mich., vidurinės mokyklos studentai pikietuo- 
ja. Jie reikalauja sugrąžinti mokytoją. Nešini iškimštą 
čiučela, vaizduojančia tą mokyklos tarybos narį, kurį 
jie skaito atsakingu už prašalinimą mokyklos vedėjo, 
studentai paraduoja miesto centre.

“Alkos” Muziejus Telšiuose
“Alkos” muziejus randasi 

Telšiuose, šitas muziejus išim
tinai pašvęstas Žemaitijos is
torijai. Rekonstruotas ir papil
dytas naujais eksponatais po 
karo, jis vėl atidarytas visuo
menei lankyti.

Didelė muziejaus salė paskir
ta tapybai, čia randasi rusų ir 
lenkų 18-jo ir 19-jo šimtmečių 
dailininkų paveikslai, 
pat kitų Europos šalių 
lai. Be to, šioje salėje 
skulptūros kūriniai.

Atskira, naujai įrengta sa
lė. skirta lietuvių dailininkams, 

i šalia originalių paveikslų, 
turima daugelis Čiurlionio 
veikslų reprodukcijų.

A rcheo log i j os s k yj • i u j e
j akmens, žalvario ir vėlesniųjų 
amžių eksponatai. Jie plačiai 
vaizduoja priešistorinį gyveni
mą tų, ką lietuviai laiko savo 
protėviais. Čia pat randasi 
turtinga numizmatikos kolekci
ja.

Vienas įdomiausių muziejaus 
skyrių yra Revoliucijos sky
rius. Jis kol kas tebėra tik or
ganizavimo stadijoje, bet jau

o taip 
paveiks- 
yra ir

čių 
pa-

yra

Herbert K. Sorrell, AFL Con
ference of Studio Unions prezi
dentas, buvo pagrobtas trijų 
vyrų (vienas vilkėjo policisto 
uniformą), pavojingai sumuš
tas, surištas ir paliktas mirti. 
Jis nuo mirties išsigelbėjo, bet 
turi gulėti Kalifornijos ligoni
nėje.

dabar jo eksponatai duoda vaiz
dą apie tolimą ir dar visai nese
niai praūžusią praeitį. Greta 
kankinimo įrankių, kuriais 
dvarininkai kankindavo valstie
čius baudžiauninkus, guli pri
mityvūs sukilėlių ginklai. Gre
ta bizūno — nelegalioji litera
tūra.

Du kambariai atvaizduoja 
kaip gyveno didikai ir dvari
ninkai. Čia, greta ypatingos 
vertės daiktų, meninių ir ma
terialinių vertybių (indų, vazų, 
parcelano, krištolo, baldų, veid
rodžių) kabo šitų turtų savinin
kų paveikslai, neštuvės, kurio
mis, juos perkeldavo, ir kiti na
minės apyvokos daiktai.

Atskiras kambarys pašvęstas 
medžioklei. Čia surinkta labai 
vertinga briedžių ragų, baldų, 
padarytų iš šitų ragų, kolekci
ja, buvusiųjų kadais Lietuvos 
miškuose žvėrių iškamšos.

Mažosios Lietuvos ir Prūsi
jos skyriaus eksponatai ir pa
veikslai duoda vaizdą apie’ lie
tuvių kalbos praplėtimą, apie 
lietuvių tautos kovą prieš kry- 

i žiuočius, su vokiečių imperia- 
i listais. Čia randasi žymiausių
jų Mažosios Lietuvos veikėjų 
paveikslai, ištraukos iš jų kū
rinių, raštų, senųjų lietuvių- 
prūsų architektūros pavyzdžiai, 
ornamentų, muzikos instru
mentų pavyzdžiai. Daugelis ek
sponatų atvaizduoja Baltijos 
pajūrį.

Viena iš salių atvaizduoja 
medžių drožinėtojų darbą. Nuo 
senų laikų šiuose darbuose bu
vo atspindėta lietuvių pažiūros. 
Kryžių ornamentuose galima 
pamatyti koks buvo senobinis 
tikėjimas, kada lietuviai garbi
no saulę, mėnulį, gyvates, ši
tie kryžiai, šventųjų ir kanki
nių vaizdai atvaizdavo senobi
nį tikėjimą. Kiekviename atski
rai jaučiamas drožinėtojo ga
bumas ir individuališkumas. 
Daugelis iš eksponatų pasiekė 
išimtiną meninį pribrendimą.

Kitoje salėje atidaryta savo
tiška istorinė agrotechnikos pa
roda. Čia lankytojas mato pri
mityvius senobinius valstiečių 
įrankius, baudžiauninkystės 

'amžiaus įrankius ir galt paly
ginti juos su ^dabartinėmis ma
šinomis, plačiai- pritaikomomis 
Tarybų Lietuvoje. Diagramos 
vaizduoja buvusią žemvaldystės 
sistemą, su melioracijos, biti
ninkystės vystymusi ir tt. Čia

Trys Waterb.urio dakta
rai tapo išmesti iš štabo St. 
Mary’s ligonbučio už tai, 
kad jie viešai agitavo už 
bilių, kuris leistų daktarams 
išduoti gimdymo kontrolės 
informacijas reikalinguose 
atsitikimuose, kur būtų pa
vojinga moterei tapti nėš
čia.

Tie trys: Dr. J. Foster, 
vidujiniu ligų specialistas; 
Dr. J. Hetzel, vaikų ligų 
specialistas; ir Dr. A. Jack- 
son. proto ir nervų ligų spe
cialistas. Jie visi gavę tam 
tikrus diplomus ir pažvmė- 
iimus savo specialvb^se. 
Gyvena ir praktikuoja Wa- 
terburyje apie 20 metų; 
priklauso prie aukštojo luo
mo, taip vadinamo “Socie
ty.” ’ •

Kadangi vien tik Connec
ticut ir Massachusetts vals
tijos iš visų 48 nedaleidžia 
nei po jokiom aplinkybėm 
išduoti gimdymo kontro
lės informacijų, tai pa
našūs, pažangūs daktarai 
bando jau per daugelį metų 
pravesti bilių, kad būtų lei
džiama mokyti žmones gim
dymo kontrolės, jeigu svei
katai reikalinga. Connecti- 
eute yra susitveręs taip va
dinamas “Committee of 
100,” — visi daktarai, — 
kad šitą bilių pravesti. Virš- 
minėti trys daktarai pri
klauso prie to komiteto ir 
buvo išrinkti nuvažiuot į 
Hartfordą, į valstijos sei
melį, į “public hearing” dėl 
to biliaus. Tas viešas iš-

pat yra senųjų Telšių apskrities 
sodinių pavyzdžiai, grūdų, pa
šarinių žolių, lino pavyzdžiai. 
Čia pat randasi ir pritaikomoji 
liaudies meno paroda: tauti
niai kostiumai, siuviniai, rank
šluosčiai ir tt.

Muziejus turi turtingą seno
binių knygų ir dokumentų ko
lekciją, o taip pat biblioteką 
lietuvių, rusų ir užsienių kal
bomis.

Muziejus dabartiniu metu or
ganizuoja ekspedicijas tikslu 
papildyti etnografijos skyrių i? 
tautos kovų skyrių eksponatais 
iš Tėvynės karo. J. žemulis.

klausymas įvyko kovo li
tą.

Keletą dienų pirm kovo 
11, tie trys daktarai gavo 
po laišką nuo diocę^ijos li- 
gonbučių direktoriaus, kun. 
Skelly, grasinantį, kad jei
gu jie viešai stos apginti 
gimdymo kontrolės bilių, tai 
jiems atims privilegijas St. 
Mary’s ligonbutyj. Taipgi 
jiems liepė rezignuot iš 
“Committee of 100.” Jie ne
klausė — stojo kovon.

Dar vienas daktaras, ku
ris dirba kaipo patologas 
St. Francis ligonbuty, Hart
forde, buvo priverstas kal
bėti prieš gimdvmo kontro
lę. Jis iš pradžių atsisakė, 
bet jam pasakė, kad bus at
leistas iš darbo. Kadangi 
patologas dirba pilną laiką 
su algą, gaunama iš ligon
bučio ir neturi privatinės 
praktikos, jam reikštų pra
žūtį, jeigu jį išmestų iš 
darbo ir dar gal be reko
mendacijos. Jis ėjo ir darė 
kaip jam liepė.

Ot, kokia inkvizicija A- 
merįko j!

Bekovodami, daktarai jau 
yra iškovoję leidimą pada
rymui aborto, jeigu reika
linga išgelbėti motinos gy
vybę. Bet tai tik su dviejų 
konsultantų užgyrimu, ir 
tai ne katalikiškam ligonbu
ty.

Matysime, ar Connecticut 
įstatymdariai stos su prog
resu ar reakcija. Bet dau
gelis jų irgi buvo įgrąsinti, 
kad jeigu jie balsuos už pro
gresą, tai bus dedamos pas
tangos, kad jų vėliai neiš
rinktų.... C. S.

Alkanas, skuduruose, šis 
berniukas yra vienu iš 
tūkstančių tokių vaikų 
Rumunijoje. Prez. Tru- 
manas sake, kad Ameri
kos Raudonasis Kryžius 
turėtų teikti jiems pagal
bos.

SENELIŲ PRIEGLAUDA- 
PAVYZDINGAI TVARKOMA

ŠIAULIAI. Su šilima kalba 
Kuršėnų senelių prieglaudos 
globotiniai apie saVo vedėją 
Biknierienė. Jos energingumo ir 
rūpestingumo dėka seneliai gy
vena atremontuotose, papuoš
tose patalpose, gerai maitina
mi, namuose palaikoma pavyz
dinė švara. Neseniai vedėjos 
iniciatyva čia buvo įrengta 
nauja pirtis.

Vedėja, o taip pat miestelio 
komjaunuoliai skaito seneliams 
laikraščius, informuoja apie 
įvykius šalies viduje, o taip pat 
ir už mūsų Tėvynės ribų.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

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

praneša, kad šiuo tarpu tokių karo belaisvių Tarybų 
Sąjungoje tesiranda 890,000, reiškia, nėra nė milijono. 
Nuo karo pabaigos iki šiam laikui milijonas vokiečių ka
ro belasvių buvo repatrijuota, tai yra, sugrąžinta į Vo

Frąncūzijoje dar esą 631,483 vokiečiai karo belaisviai, 
Anglija turinti 435,285, o Jungtinės Valstijos tiktai 15,- 
103.

Vokiečiai karo belaisviai dirba prie atstatymo dar
bų. Suprantama, kad jie neatstatys nė vienos dešimtos 
dalies to, ką jie sugriovė. Palaipsniui, aišku, jie visi bus 
paleisti ir sugrąžinti Vokietijon.

Liudydamas senatiniam 
Darbo Komitetui, AFL 
prezidentas Wm. Green 
sake, kad pra vedimas 
priešdarbininkiškų bilių 
sukeltų “tiek daug indu
strinės sujrutės, kad pa
blogintų J. V. poziciją 
pasaulyje.”

Rockville, Md. — 14 me
tų berniukas Bobby Snyder 
nušovė savo augintojus, vy
rą ir moterį, ir jų dukterį. 
Už tai jis nuteistas visą am
žių kalėti. s

ŽALI KIAUŠINIAI 
NETAIP GERI

Daugelis vis dar tebeturi 
iš kažkur dasigavusią nuo
monę, būk žalias kiaušinis 
labai sveika gert. Labai jau 
dažnai mums pakartojama 
tokie nudėvėti patarimai. 
Girdi, tik vartok gerą, len
gvai permalamą maistą ir 
gryną orą, bet saugokis 
skersvėjų, kad vėjas neuž- 
pūstų, tai ir būsi sveikas.

Atrodo iš paviršiaus svei
kas patarimas, bet jo apa
čia kiaura. Yra kiek ir ne
sąmonės.

Tokios sąvokos, kaip 
“sunkus valgis”, “lengvas 
valgis” neišlaiko kritikos. 
Visi gamtiniai valgiai lygiai 
lengvi viduriams ir gerai 
permalami. Tai yra, jei val
giai tebėra nesugadinti, ne- 
sucivilizuoti perdaug, jei te
beturi visus gamtos įdėtus 
dėsnius — vitaminus, mine
ralus ir t. p.

Taip pat ir su tuo grynu 
oru be orvalkų,. be skersvė
ju. Nors tau oras kambary 
ir bus grynas, neprišvjnkes, 
bet jei jis sustingęs* užda
rytas, be judėjimo, tai jis 
irgi gera nedaro. Kad ir ne
didelis, bet vis tiek turi būt 
ore judėjimas. O tam rei
kia laikyt langai praviri ir 
nesibijot skersvėjo.
- Dabar su kiaušiniais. 
Daugelis sau įsikalė galvon, 
būk žalias kiaušinis tai už 
vis sveikiau. •

Bala žino, iš kur susidarė 
tokia nuomonė. Veikiausia 
iš to, kad kai kada koks 
keverza paliegėlis niekaip 
neims kiaušinio, kaip tik ža
lią. Ar jis nuryt negali, sei
lių nebeturi, ar taip tik 
koks užsispyrėlis. Tai to

kiam1 ką gi jau darysi? Kad 
ir žalias kiaušinis, vis jau 
geriau, negu visai be kiau
šinio. Tai įplaka tokiam ža
lią kiaušinį į kokį gėrimą 
ir duoda išgert. Visgi pasi
daro stipriau, negu visai ne
valgius.

Iš šalies žiūrint, ir susi
darė nuomonė, kad žalias 
kiaušinis sustiprina4 ir visai 
silpną ir ligotą žmogų. O 
tikrenybėj, žalias kiaušinis, 
ypač jo baltimas nesusinau - 
doja atatinkamai. Pereina, 
kaip koks aliejus, per vidu
rius.

Kiaušinis virtas arba bet 
kaip kitam-sukrekėjęs, len
gviau susinaudoja ir pil
niau. Galima virt minkštai, 
galima pokiečiai, galima ir 
labai kietai. Galima kept, 
kiaušinienę daryt, visaip su 
pienu maišytą —ir vis bus 
gerai, jei tik tau taip ge
riau patinka. Šveisk ir 
džiaukis. Bent po du kiau
šiniu sušveisk kas diena. Vi
sas kiaušinis geras, bet try
nys geriausias. Turi pilnu
tinių proteidų, su visomis 
amino rūkštimis, kurių rei
kia audiniams gaminti. Tu
ri vitaminų, mineralų, rie
balų, šilumos vienetų (kalo
rijų). Turi geležies, kalkių, 
fosforo, padeda stiprint 
kraują ir visą organizmą. 
Kiaušinis — pilnutinis mai
stas. Bet, >prie jų, vis tiek 
reikia ir daržovių, vaisių, 
pieno, javinių valgių ir t.t. 
Kiaušinis geriausia apsau
ga nuo džiovos taipgi ir 
džiovininkui reikia daug 
kiaušinių.

__ ___  t , _. ^2-^.
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Liet. Tautos Pardavik. Kubiliūno 
Karjeros Pradžia

Rašo L. Tylenis
1926 metais į Padubisio 

dvarą atvyko tūlas Grigai
tis. Savo išvaizda jis nieku 
nesiskyrė nuo dešimčių kitų 
Klaipėdos miesto akcinių 
bendrovių “komivoježerių.” 
Jis, kaip ir visi kiti, nuolat 
atvažiuojantieji iš Klaipė
dos Kubiliūno “svečiai”, dė
vėjo vokiško kirpimo drabu
žius, minkštai įardavo rai
dę L ir visai prarydavo rai
dę R. Padubisio dvaro sam
diniai ir kumečiai jį maty
davo tik dviese su Kubiliū
nu. Pono numylėtinis ūkve
dys Petronis paklaustas, ko
dėl taip artimai Kubiliūnas 
susibičiuliavo su tik ką pir
mą kartą pas jį atvykusiu 
tūlu klaipėdiškiu, atsakyda
vo: “Kuo tai nepatenkintas 
mano ponas, todėl ir savo 
bičiuliais pasirenka tik la
bai rimtus ir galvotus vy
rus.“

Dvaro kumečiai šį Kubi
liūno draugą daugiau negu 
kitus įsistebėjo ir todėl kai 
jis švebeldžiavo lietuviškai 
ir todėl, kad ant rytojaus po 
šio naujo bičiulio išvykimo 
Kubiliūnas irgi išvažiavo 
Kaunan.

Atvykęs Kaunan Kubiliū
nas pirmiausia padarė vizi
tą socialdemokratų ir liau
dininkų partijos valdžios 
šului, generalinio štabo vir
šininkui pulkininkui Škir
pai, o paskui lankėsi pas 
Smetoną ir Voldemarą.

Kubiliūno atsilankymus 
pas pulkininką Škirpą tuo
met jvairiaip žmonės verti
no. Vieni kalbėjo, jog Kubi
liūnas tarpininkauja tarp 
liaudininkų, socialdemokra
tų ir tautininkų sudaryti- 
bendrą vyriausybę, įsilei- 
džiant į ją Voldemarą ir 
Smetoną. Kiti kalbėjo, jog 
visų reakcinių Lietuvos par
tijų karininkai tariasi ben
drai nuversti civilinę val
džią ir paskelbti karinę dik
tatūrą. Tačiau ir vieni ir 
antri įsitikinę, jog po ilges
nių Kubiliūno su Škirpa pa
sitarimų buvo pasiektas 
bendras susitarimas, po ku
rio Škirpa aprūpino Kubi
liūną reikiamais Vokietijon 
išvykti dokumentais ir davė 
jam atitinkamus įgaliojimus 
reikalui esant panaudoti vi
sas Marijampolėje ir Vilka
viškyje tuo metu buvusias 
lietuviškųjų pulkų karines 
mašinas.

Kubiliūnas gi nuvyko j 
Stolupėnus. Čia jis hitleri
ninkų* partijos būstinėje su
sitiko su padubisiečiams ge
rai pažįstamu svečiu klaipė

Liudydamas Senatiniam Darbn Komitetui, CIO Au
to Workers prez. Walter Reuther sakė, kad, mieruo- 
jant dolerio perkamąją galią, darbininkai šiandien už
dirba mažiau, negu uždirbdavo 1940 metais. Paskiau, 
vartodamas šį braižinį, jisai rodė, kad industrialistai 
žeriasi sau didžiausius pelnus iš visą buvusią Ame
rikos istorijoje. *

%

diškiu, tačiau kuris čia va
dinosi jau nebe Grigaičiu, o 
Herr von Neumann, šis 
Herr von Neumann per sa
vo paskutinį apsilankymą 
Padubisio dvaran buvo at
vežęs du “svarbius” laiškus 
— vieną pačiam Kubiliūnui, 
kitą generalinio štabo virši
ninkui liaudininkui Škirpai. 
Įteikdamąs laišką Škirpos 
vardu Herr von Neumann 
Kubiliūnui pastebėjo: “pir
miau gerai išaiškinti, pas
kui laišką perduoti.”

Po poros dienų į Stolupė
nus iš Berlyno atvyko -du 
aukšti hitlerinės nacionalis
tinės partijos atstovai. Vie
nas iš jų atstovavo šios 
partijos centro komitetą, ki
tas — nacional-soėialistų 
partijos įgaliotinį prie Kru
po ginklų fabrikų. Šiedu at
stovai atvvyko į Stolupėnų 
nacional-socialistų partijos 
būstinę tartis su “lietuviš
kais’ atstovais — Herr von 
Neumann ir pulkininku Ku
biliūnu. Pirmas berlyniečių 
klausim, “lietuviškiesiems” 
atstovams buvo: “Malonėki
te ponai, lietuviškieji at
stovai, papasakoti, kaip pa
sisekė pasikalbėjimai su 
pulkininku Škirpa...”

Taip prasidėjo Kubiliūno 
susitikimai su Vokietijos 
pramonininkų, Hitlerio par
tijos atstovais ir kariniais 
ekspertais. Tokie pasimaty
mai buvo keli. Po šių susi
tikimų, įvykusių Stolupė- 
nuose 1926 metais, Kubiliū
nas vėl grįžo pas Škirpą ir 
iš Kauno leidosi Marijam
polėn ir Vilkaviškin. Čia jis 
surinko visas.karines maši
nas ir tamsią rudens naktį 
išvyko į Kybartus pasi
krauti vokiškųjų ginklų. 
Ginklai naktimis buvo ga
benami Sulvakijos gilumon. 
Iš karto daugelis kareivių, 
panaudotų ginklų gabenime 
kaipo darbo jėga, nesupra
to kodėl nebuvo ginklai iš
kraunami į Vilkaviškio bei 
Marijampolės ginklų sandė
lius, bet buvo perkrauti į 
vežimus ir kur tai nedide
liais kiekiais išvežioti. Ta
čiau jau tada Vilkaviškyje 
stovintieji ulonų pulko ka
rininkai kalbėjo, jog tuos 
ginklus Lietuvos tautinin
kams išskyrė Vokietijos 
pramonininkai, • H i tleriui 
prašant.

Taip Kubiliūnas pradėjo 
savo naują karjerą. Pradėjo 
vokiečių stambiųjų pramo
nininkų ir Hitlerio partijos 
padedamas. Pradėjo naują 
karjerą norėdamas atsisėsti 

į aukštą vietą, norėdamas 
turėti neišsemiamą pajamų 
šaltinį, kurį jam pažadėjo 
vokiečių pramonininkai ir 
Hitlerio partijos atstovai. 
Šitas “lietuviškas patrio
tas” nesiskaitė su tuo, jog 
už tai jis turės atlikti bjau
riausius nusižengimus prieš 
lietuvių tautą, jog už tai jis 
ne tik pats save pardavė vo
kiečių imperialistams, bet 
drauge įsipareigojo būti vi
sos lietuviu tautos budeliu. 
Vokiečių imperialistai ir na
cional-socialistų .partija vi
saip rėmė Kubiliūną, Škir
pą, Smetoną ir Voldemarą, 
tame tarpe ir pinigais, gin
klais besiruošiant jiems at
imti valdžios iš socialdemo
kratų ir liaudininkų rankų. 
Tautininkai galvatrūkčiais 
ir viešai ruošėsi užgrobti 
valdžią. Valdžios užgrobimo 
reikalais Kubiliūno dvare 
Padubisyje įvyko pasitari
mas, kuriame dalyvavo pla
čiai lietuvių tautai žinomas 
Žemait. darbo žmonių kori
kas pulk. Plechavičius, Glo
vackas (Grigaliūnas), Sala- 
džius ir daug kitų karinin
kų ir dvarininkų, kurie jau 
anksčiau buvo pasirodę galį 
ir moką smaugti lietuvių 
tautą. Buchtok dvaras buvo 
nuolatine Suvalkijos dvari
ninkų pasitarimų vieta. Pa
nevėžyje ir kitose Šiaurės 
Lietuvos vietose tokius pa
sitarimus pravesdinėjo Vol
demaras ir kiti tautininkai.

Kaune leidžiamas kairių
jų darbininkų laikraštis 
“Darbinink. Atstovas”, gau
damas iš visos Lietuvos 
kampu aliarmuo jančių žinių 
apie besiruošianti pervers
mą, kreipėsi į Lietuvos dar
bo žmones su perspėjimu ir 
šaukimu pasipriešinti reak
cijos užsimanymams; laik
raštis taip pat ne karta per
spėjo apie tą besiruošiantį 
perversmą ir liaudininkų- 
socialdemokrat. valdžią. Bet 
liaudininku ir socialdemok
ratų valdžia užuot ėmusis 
priemonių prieš Kubiliūną, 
Plechavičių, Grigaliūną-Glo- 
vacki, Smetona, Voldemarą 
ir kitus vokiečių agentus, 
Lietuvos dvarininkus ir 
pramonininkus, nieko jiems 
nedarė, netrukdė perversmo 
pasiruošimo. Priešingai, oe- 
neralinio štabo viršininkas 
liaudininkas Škirpa ir vi
daus reikalu ministeris so
cialdemokratas Požėla ir ki
ti “demokratai” griebėsi 
energingiausių priemonių 
prieš darbo žmonių organi-1 
zacijas. Visa šių “demokra
tų” tolesnė karjera parodė, 
kam jie tuo metu tarnavo...

1.926 metais ta.nHnjnkn 
atėiimo prie valdžios, buvu
si generalinio štabo ■ virši
ninką pulkininką Škirpa.' 
kurio vieno isakvmo būtu 
užtekę tautininkų “pučą” 
užgniaužt načioie užuomaz
goje, tautininkai paskvrė 
karo atašė Berlvnan. Vo
kiečiai sū išskėstomis ran
komis jį priėmė ir toliau 
per jį veikė. Dešimts metu 
Škirpa prabuvo karo atašės 
paręigose Berlyne ir per tą 
laiką jis spėjo pasistatyti 
dvejus trijų aukštų namus 
Kaune ir puikia vilą Pane
munėje. Kai vokiečiams pri
reikėjo savo reikalams Škir
pą pasiųsti Varšuvon ir pa
daryti jį Lietuvos pasiunti
niu ir įgaliotu ministru 
Lenkijai, tai7lenkų atstovas 
Charvatas pareikalavo at
šaukti Škirpą iš Varšavos 
pareikšdamas, kad “vokiš
kųjų šnipų pas mus pakan
ka ir be jo.”

Tada Škirpą vokiečiai, su
sitarę su tautininkais, vėl 
pasiėmė Berlynan padary
dami jį Lietuvos pasiuntiniu 
Vokietijoje, o karo atašes 
vieton Lenkijoje buvo pas
kirtas pulkininkas J. Gri
nius, buvusio liaudininku 
prezidento Kazio Griniaus 
sūnus. Skirdamas aukštoms 
pareigoms J. Grinių, Sme
tona atsilvgino Griniams už 
jų nuopelnus prileidžiant 
tautininkus prie valdžios 
1926 metais. Tuo pačiu Sme
tona vokiečiams parodė, jog 
ir kitų partijų atstovai gali 
būti geri jų bendrininkai. 
Lenkijoje Grinius ne blogai 
tarnavo vokiečiams, kaip ir 
jo pirmtakas Škirpa. Jie 
abu išvien veikė prekiauda
mi lietuvių laisve ir nepri
klausomybe, palaikydami 
glaudžius ryšius su senu sa
vo bičiuliu Kubiliūnu.

Taip Pakruojo valsčiaus, 
Padubisio dvarininkas Ku
biliūnas, nuolatos girdama
sis esąs dideliu lietuvių pa
triotu, pradėjo savo nauja 
karjerą, Vokietijos imperi
alistų ir Hitlerio partijos 
agento Lietuvoje kruvinąją 
karjerą. Po to kaip lietu
viškoji reakcija, vokiečių ir 
kitu užsienio reakcionierių 
remiama. 1926 metu gruo
džio 17 diena ivedė Lietuvoj 
atvirą fašistine diktatūra 
eilinis karininkas Kubiliū
nas įsirito i aukšta savo 
pirmtako Škirpos vieta, — 
pasidarė generalinio štabo 
viršininku.

★
Patekus i tautininku val

džios viršūnes Kubiliūnui, 
naivūs ir mažai politiškai 
mata žmonės neretai viens 
kito po klausdavo: “Kodėl gi 
Yčai, Norkaičiai, Tūbeliai. 
Griniai, Požėlos, Stankevi
čiai, Lapenai. Gudaičiai ir 
kiti demokratu, liaudininku 
socialdemokratu ir tauti
ninkų vadeivos stovėdami 
nrie valdžios isiviio puikius 
dvarus, pasistoto modernine 
mebmus. o Kubiliūnas tain 
kukliai laikosi ir mažai iam 
primetama pas įsavinimo 
valstvbinio turto. Tačiau 
politiškai toli reai žmonės 
puikiai žinojo, joo- Kubiliū
no inlonlmq dor dMocnng iw 
IrUii fonichi Vnd'IVH KfnVnn 
"'’■'■'pinčin bpnLp bmTn qf’do- 
vnrfq pinopjoiį spcjrpif.n tūle 
šio banko tarnautojo Do- 
rin^o verdu. Jis nuolatos iš 
Vokietiios gandovn dideles 
sumas pinigu Kubiliūn/-' rei
kalams. Klaipėdos vnkieči11 
banke einamo ii sąskaita bu
vo atidaryta tūlam Klaipė
dos miesto pirkliui Štame- 
riui. Jo vardu iš Vokietijos 
buvo taip pat ner
ve s d i n ė i a m i p i n i- 
g a i Kubiliūnui. Tai buvo 
daroma su tam tikru* tikslu. 
Naujų dvarų ir didžiulių 
namų įsigijimas būtų tik 
dar greičiau kompromitavę 
ir visiems demaskavę Kubi
liūną kaip Vokietijos šnipą. 
Be to, Kubiliūnas ir pats 
juto, anksčiau ar vėliau 
liaudis gali į pelenus palei
sti jo dvarus ir rūmus, o su 
pinigais kas kita. Čekiai 
daug vietos neužima ir vi
sada visur juos galima pa

Saržentas Jean P. DeLangre ruošiasi fotografuoti naci biznierių, teisiamą Vokie
tijoj. Kairėje, kaltinamųjų suole sėdi Friedrich Flick, viršininkas didžiausios nacių 
geležies ir plieno firmos karo laiku.

slėpti.
Kubiliūno rvšvs su bičiu

liu klaipėdiškiu niekada ne
nutrūko, priešingai, ils tik 
tamprėio. Tiesa. Kubib’ūnui 
Įkopus į valdžios viršūnes 
iam buvo nepatogu asme
niškai snsitikinėt su Grigai
čiu. kadangi ir pats Grigai
tis buvo plačiai visoje Lie
tuvoje pavarseies kaipo 
Hitlerio igaliotinis Klaipė- 
dns reikalams ir vadinosi 
doktor von Neumann. Gri
gaičiui fiureris davė uždavi
nį visokiausiomis priemonė
mis pavreitinti Klaipėdos 
krašto užgrobi ma ir nulai
kyti vlaudžius rvšius su, Vo
kietijoje veikiančia Memel- 
landbund organizacija, kuri 
r n p i n o s i organizavimu 
Klaipėdos krašto vokiečių 
tikslu šį kraštą atplėšti nuo 
Lietuvos. Ir pačiame Klai
pėdos krašte buvo sudary
tas hitlerinis Kulturver- 
band, apie kurį grupavosi 
visas šio krašto vokiškasis 
elementas ir visokie Ge- 
sang, Sport, Arbeiter, Or
eli ester, Lieder, Ruder ir 
dešimtis kitų vereinų, — 
draugijų, po kurių priedan
ga veikė hitlerininkai.

Kubiliūno bičiuliui dikto
rių von Neumanui Hitleris 
pavedė suorganizuoti Klai
pėdos krašte vienalytę .hit
lerinę organizaciją, pava
dinta “Sociale Volksme- 
neinschaft”. Ja Neumanas 
apipavidalino 1933 metais. 
Po šios organizacijos prie
danga Neumanas sudarinė
jo smogiamuosius SS ir SA 
būrius. Ginklus jie gaudavo 
iš Vokietijos. Jos uždavinys 
buvo vienyti visus Klaipė
dos krašto vokiečius ir pa
rengti šio krašto prie Vo
kietijos pr i j u n gi m ą.

“Sociale - Volksmėneins- 
chaft” nariai vokiškais gin
klais terorizavo ir užmuši- 
nėjo šio krašto lietuvius, 
kaip antai Jasutį, Lopą ir 
kitus.

Neuman o veikimas Klai
pėdos krašte buvo ne tik 
Hitlerio vadovaujamas, jis 
buvo glaudžiai derinamas 
su Kubiliūno veikimu, kuris 
buvo vedamas Lietuvos prie 

Atsilankiusiems pas jį United Jewish Appeal Fund 
kampanijos darbuotojams Herbert H. Lehman’ui ir' 
Mrs. Levy, prez. Trumanas sakė, kad jų pastangos su
kelti fondą turi daug bendra su amerikiečių didžiais 
troškimais taikaus ir saugaus pasaulio.

Vokietijos prijungimo dva
sioje.

★
Tokios yra pirmos lietu

vių tautos parda\iko Kubi
liūno veikimo išdavos. Hit
leris laikinai okupavęs Ta
rybų Lietuvą, pasinaudojo 
savo ištikimo draugo — Ku
biliūno — paslaugomis. Ku
biliūnas buvo paskirtas ge
neraliniu patarėju prie 
gebits komisaro f on Rentel- 
no.

Kubiliūnas turi atsakyti 
už šimtus tūkstančiu nu
kankintų, sušaudytų ir iš
gintų į vokiškąją katorgą 
Tarybų Lietuvos piliečių, už 
sugriautus Lietuvos miestus 
ir kaimus. Lietuvių tauta 
amžinai su prakeikimu mi
nės Kubiliūną ir jo bendri
ninkus, tiek vargo ir kan
čių atnešusius karštai my
limai Tėvynei.

Great Neck, N. Y.
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komitetas, kaip kitur, taip ir 
pas mus jau baigia savo darbą. 
Prie užbaigtuvių jis ruošia va
karą, kur bus rodomi judami 
paveikslai iš Lietuvos, kuriuos 
Antanas Bimba parvežė. Prie 
to, bus skaitomi R. Mizaros pa
skaita 400 metu lietuviš
kos knygos sukakties proga — 
“Lietuviškos Knygos Kelias.” 

šis svarbus parengimas įvyks 
nedėlioj, kovo 23 d., 5 vai. po 
pietų, Kasmočių Svetainėj, 91 
Steamboat Rd. Įžanga tik 60 
centų ypatai. Visus ir visas 
kviečiame ateiti, nes tai bus la
bai svarbus parengimas. Su 
šiuomi parengimu LPTK Great 
Necko skyrius ir baigs savo 
darbą. F. Kl-ton.

Trumano Kalba Nustelbia 
Taikos Konferenciją

Maskva. — Keturių Di
džiųjų užsieniniai ministrai 
bendrai diskusuoja klausi
mus dėl taikos sutarties su 
Vokietija. Bet prez. Tru
mano atsišaukimas remti 
Graikiją ir Turkiją “prieš 
bolševizmo pavojų“ nustel
bia taikos reikalų svarsty
mus.

Waterbury, Conn.
St.riža uskai Pagerbti.

Kovo 12-tą d. po ALDLD su
sirinkimo, įvyko “pare” su už
kandžiais ir gėrimais, kad pa
gerbti Marę ir Juozą Strižaus- 
kus, kurie taip nenuilstančiai 
darbavosi Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitete Waterbury- 
je. Savo namuose jie sukūrė 
centrą, kur buvo surenkama, 
valoma, susiuvama ir visaip 
kaip veikiama drapanų paruoši
me Lietuvai. Jie patys supa- 
kiuodavo ir išsiųsdavo — dar 
prie to reikėdavo paruošti ra
portus.

Ne vien Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitete jie veikė ir 
veikia, bet visame pažangiame 
lietuvių judėjime. Nėra buvę to 
pikniko, to parengimo, kuriame 
draugai Strižauskai nebūtų at
likę savo užduotį; dažnai įeida
vo į rengimo komisijas visokių 
pramogų suruošime ir tuose pa
rengimuose sunkiai dirbdavo 
prie pečiaus ir prie baro. Jeigu 
jie būtų galėję sau pasilaikyti 
tuos pinigus, kuriuos jie savo 
pastangomis yra uždirbę pa
žangiam judėjimui, tai būtų 
bagoti; bet jų siela yra pašvęs
ta darbo žmonių būviui page
rinti.

Buvo tai jaukus ir džiaugs
mingas vakaras, nes Strižaus
kai nežinojo, kas įvyks. Tik po 
pabaigos susirinkimo, Meisonie- 
nė pranešė dalyką visiems su
sirinkusiems.

Laike vakarienės Stanislovai- 
tienė padovanojo žydinčią “aza
lea” vazone kaipo mažą pager
bimo dovanėlę. Po pares, pa
prašyta, kad susirinkusieji, pa
gerbimui Strižauskų, kurie tiek 
ašarų nušluostė nuo lietuvių 
moterų veidų, sudėtų aukų pa- 

! sveikinimui Lietuvių Moterų 
Suvažiavimo. Sudėta viso labo 
$11.25. Aukojo ix) $1: Cipri- 
jauskai, Jenkeliūnienė, Stani- 
slovaitienė, Strižauskai, Sabu
tis, Pabilionią, Meisonai, Bokas, 
Antanavičius; po 50c: K. Kras- 
nickas, Katonienė, Buzienė, V. 
Krasnickas; Vaitonis 25.

Taipgi nutarta pasiųsti rezo
liuciją į Harefordą prieš “sales 
tax,” kuris norima įvesti Con
necticut valstijoj. Rcp.

Philadelphia. Pa.
Mrs. Caske Leomer, dukra L. 

ir H. Tureikių susilaukė duk
ters. Jaunajai davė Helen var
dą. Motina ir dukrelė jau par
važiavo iš Jefferson ligoninės 
į namus — 143 Pierce St. Lin
kiu abiems geros sveikatos.

Kovo 8 d. Ch. Budzinskas ei
damas į Moterų Kliubo paren
gimą paslydo ant ledo ir labai 
,koją užsigavo. Su skaudančia 
koja dirbo parengime, bet da- 

. bar jaučiasi blogai ir negali 
‘eiti į darbą. Jis randasi namie 
' — 443 N. Darien St. Raginami 
draugai aplankyti jį.

Susirgo M. Tuleikis ir nega
lėjo lankyti moterų susirinki
mą. Per daug metų yra Laisvės 
skaitytoja. Gyvena 3146 Glen
view St. Vnlinr ' ' 6*-
+ai susveikti. P.

Worcester Mass
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 155 kuopos susirinkimas 
' įvyko 10 d. kovo. Jis buvp 
skaitlingas ir prisirašė viena 
nauja narė. Padaryta daug 
svarbių tarimų ir išrinkta dvi 
delegatės į Moterų Suvažiavi
mą, taipgi LLD Suvažiavimą ir 
Demokratinių Liet. Suvažiavi
mą, kurie įvyks kovo 28, 29 ir 
30 dd., Brooklyn, N. Y.

Po susirinkimo turėjome ar
batėlę su užkandžiais, kuriuos 
pagamino Jucius ir Navikienė. 
Vakara praleidome linksmai.

A. W.

Vis daugiau žymių ameri
konų protestuoja prieš siū
lymus uždraust Komunistų 
Partiją.
3-cias puslapis—----------------—
Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦ 
Antradienis, Kovo 18, 1947
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arba Graborius Pranas Krukelis
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Parašė Petras Cvirka;

y

t

(Tąsa)
Kai Frankas sakė pamokslus 
būbną Gelbėjimo Armijoje — pakako 
kelių liūdnų, išplėštų iš krūtinės žodžių 
ir kuklaus brukliniečio eilutės. Kareivių 
verbavimas — buvo pilkų, apsipešiojusių 
kiškių gaudymas. Naujoji gatavų namų 
pardavimo agento vieta reikalavo nema- 
žesnio apsukrumo, nusimanymo apie na
mų židinio jaukumą, — pataikyti į ame
rikonišką skonį ir tautiškus jausmus. 
Dabartiniai klijentai — buvo žmonės pa
siturį, kurie jau pernešė -pusę gyvenimo 
naštos. Vienas jau asilo bliovimą pamėg
džiodamas, kitas procentais iš padėtų 
banke pinigų, trečias apgaudinėdamas 
savo pilvą, bėgiodamas strytais sutaupė 
sumeles, iš kurių dygo, augo akyse medi
niai namai, su sodeliais, atskirais mie
gamaisiais, voniomis, vaikų kambarė
liais,— kiekvienos poros saldi gūžta.

Frankas tokiems atėjo į pagalbą. Jis 
lankė nuo seniau gyvenančių lietuvių ko
lonijas, beldė į duris, mandagiai lenkėsi, 
susipažino, siūlė cigarą, kalbėjo:

— Jei turite lotą — mes jums pasta
tysime jame namą. Darome planus, išrū
piname morgičius, sutaisome ir senus na
mus.

Frankas patiekė keletą gerai atliktų 
namų projektų ir nuotraukų.

— Meri, — šaukė savo žmonai kostu
mieris, — koman, pažiūrėk į šitą namą. 
Kaip Vašingtono Baltasis Palocius.

Tokiai pradžiai esant, Frankas paleis
davo į darbą visą savo gražbylystę:

— Misteri, tai nuostabūs namai. Dedu 
galvą, pats prezidentas ne geresniuose 
vasarą leidžia. Pro šituos langus jūs ma
tysite upę, pro kertinius jūsų akyse sto
sis kalnai, iš priešakio — Naujorko bul- 
dingai. Pro šitas duris jūs įeisite. Po 
dešinei — platus poilsio kambarys, kur 
jūs minkštoje kėdėje išsitiesite po biz
nio ir skaitysite “Vienybę”, šitame kam
bary jums žmona atneš valgyti ir jūs 
šnekučiuosite vakare. Šiur. Pro visus 
langus šviesu. Prie namų garažas auto
mobiliui. Dvidešimt penki vaisiniai me
džiai. Žemė, kurioje auga bulbės, bana
nai, apelsinai ir žydi gražiausios gėlės. 
Turiu prisipažinti.... — čia Frankas pa
imdavo visai intymišką toną, ir lyg pa
slaptį atidengdavo: — mano biznio vir
šininkas nori užbaigt su namais ir išva
žiuot į kitą miestą. Jeigu šiandien, rytoj 
tų namų neįsigysite, kertu iš šimto, — 
po dviejų savaičių niekur negausite. Ar 
jūs žinote, kad Brukline kasdien gyven
tojų priauga po pusę milijono. Po metų 
vien už žemę jūs gausite tokius pinigus, 
ko niekuomet ir nesapnavote. Jūs galė
site įnešt kas mėnesį po dvidešimts do
lerių, ir po dešimts metų jūs turėsite 
nuosavą namą. Geriausia garantija se
natvėje. Geriausias apsidraudimas nuo 
visokių nelaimių, darbo netekimo, ligos. 
Tik pagalvokite, mister, — tokių namų 
lietuviams per savaitę pardaviau pen
kiasdešimts. Mano biznio viršininkas di
delis patrijotas. Ji nori, kad lietuviai ne
išsibarstytų, lyg pupos, po Ameriką, bet 
sukurtų savo mažą tėvynę vienoje apy
linkėje. Tam reikalui jis nupirko didelį 
žemės gabalą ir padarys taip, kaip pada
rė su savo žmonėmis lenkai, airiai ir žy
dai. Mes turėsim savo koloniją, savo pre
zidentą, savo susaides ir orkestrus. Vie
nybėje — galybė. Remkit lietuvių biznį, 
o biznis jūsų neužmirš. Na, tarkite pas
kutinį žodį, nes turiu išvykt, ba namų 
reikalauja iš mūsų visas Bruklinas. Tuo
jau ateis pavasaris, žydės g51ė<.. Na, 
mister, galite pasitarti su žmona.

Bet jeigu obuolys būdavo kietas, Fran
kas jį minkštindavo iš kito šono:

— Pagalvokite dar kartą. Jūs negalite 
atsisakyt nuo mūsų namų. Iš jūsų akių 
matau, kad tamstelė norite pirkti. Pa
žiūrėkite į žmoną, į vaikučius — kokie 
jie bus laimingi savo name. Išaugs svei
ki. Iš visų šonų saulė. Kairėje langai,— 
dešinėje langai. Pro juos matyti sodai ir 
upes. Vasarą galėsite maudytis, kaip 
Nemune. Net ir lietuvišką lakštingalą 
išgirsite savo krūmuose. Jausitės sėdį 
Lietuvoj. Namas — tvirčiausias ir ge
riausias bankas. Netikėkite, kad doleris 
amžinas prezidentas. Vieną gražią dieną

ir mušė

te t u ž va ka i ’y k šč i os 
Baisių dalykui ten parašė, 
kurio pavardes neatsimenu

doleris gali kristi...
— No! — mosuoja kostumeris ranka. 

—Greičiau žemės drebėjimas Naujorke 
bus, negu doleris kris.

— Yes, yes, mister. Jūs, matyt, neskai- 
dienos laikraščių.

Senatorius, 
sekančiais

metais išpranašavo didelį karą ii* dolerio 
kritimą. Visi liūgą pas mus ir reikalauja 
namų.

Misteris nežino — tikėti ar ne. Jis 
šaukia vėl sa\ o žmoną. Jis važiuos į už
miesti pažiūrėti gražių medinių namų, 
kurie tvirčiau už bankus, už dolerį, kurie 
kaupia savy ramaus gyvenimo židinį. 
Prie namų sodas iš dvidešimts penkių 
vaismedžių. Žeme, kurioje gali augti bul
vės, bananai ii' apelsinai ir kurios kaina

Franko traukinys su kostumeriais iš
lenda užmiestyje. Kryžkely baltas, dide
lis fabrikas, golfo aikštelės. Štai, ir 
Bruklino pakraštys. Kotedžiai, sodeliai. 
Trauknys lengviau atsikvepia ir sustoja. 
Kai Frankas išlaipina kostumierius, tuo
jau ir išsižioja:

— Matote namą. Po pusės valandos 
šitas namas bus jūsų. Čia pat vieškelis ir 
upė. Palauksim valandėlę ir krūmuose 
išgirsime lakštingalą. »

Bosas ar groserninkas stebisi, kad ši
tame geležies, žibalo, anglių pramonės ir 
dangorėžių krašte galėtų slėptis tas Lie
tuvos laukų ir krūmų lyrikas. Bet jeigu 
gatavų namų pardavimo agentas taip sa
ko, gal būt jis nemeluoja. Juk jis lietu
vis, o ne koks airis ar žydas.

Kol butlegeris, bučerninkas arba bosas 
su savo žmona ir vaikais apžiūri naują 
namą, pro šoninius, priešinius langus ste
bi tolimą upės vaizdą, tariasi kur būt 
patogiau pastatyt vaikų loveles, kur į- 
ruošt valgomąjį, — Frankas nueina į 
krūmus, prideda pirštus prie lūpų, ir — 
dievų meliodija! Bosas išsižiojo, jo žmo
na taip pat nustojo šnekėjusi: lakštinga
la gieda! Frankas! Žinai, kad jo su do
leriu nepaimsi. Jis ne tik avinu mokėjo 
gerai bliauti, kiaule kriuksėti, bet ir lak
štingala švilpė. Per dvi minutes bosui jis 
būtų krūmus prileidęęs paukščių čiulbė
jimo, gyvulėlių maurojimo, ko tik nori.

— Šiur,' — sako kraipydamas galvą, 
sujaudintas kostumieris. — Šiur, Meri... 
Tai tikra lietuviška lakštingala. Dvide
šimts metų aš jos '"negirdėjau ir dabar 
man graudu.

Atsimena storulis jaunystę, kaip jis 
apleido tėviškę, kaip be artimųjų, be pi
nigų, ir paramos mušėsi į žmones: am
žinai dulkėse, alyvoje, prakaite, amžinai 
rūpesčiuose ir pavojuose. Gerai dar, kad 
sveikas, kad viską pernešė. Ačiū Dievui, 
šiokį tokį bizneli užvaldė, vaikus į moks
lą įstatė. Pamažu jį paima ramybės po-

Mažos dukrytės, kurioms neteko pro
gos girdėti tokio paukščio, kurios gimė ir 
augo miesto, nustebusiomis akimis gau
dė į didelę aveniu užneštą vėjo peteliškę, 
— plojo dabar delnais, šokinėjo ir klausė 
tėvų, iš kur tokia muzika, kaip ji įtaisy
ta, ar galėtų tėvas joms nupirkti lakštin
galą.

Namai visiems patinka. Grįžusiam iš 
krūmų Frankui, kostumieris sako:

— Okei, mes su žmona nutarėm šituos 
namus paimti. Stebiuosi, kai tik misteris 
išėjote iš krūmų, — lakštingala tuojau 
nustojo giedojusi.

Frankas šypsosi:
— Matote, mister, aš ją pabaidžiau, 

bet garantuoju, kad ji čiulbės prie jūsų 
namo kasnakt. Pirkite namuką.

Bosą sujaudino lakštingala ir jis va
landėlę palaukę vėl sako:

— Keista, kad šitas paukštis čia taip 
anksti gieda. Juk dar tik kovo pradžia.

— Matote, — vėl sako Frankas gud
riai šypsodamasis, — čia kita jų rūšis, 
bet su Lietuvos lakštingalomis jos sese
rys. Kas geriausia, kad jų nereikia Šerti 
ir girdyti. Šitą malonumą namą perkant 
teikiam visai veltui. Duokite ranką, mis-, 
ter, mes įrašome jus į naujos kolonijos 
sąrašą.

Trafiko policijos pastangos atliuosuoti trafiką šį kar
tą nebegelbsti, reikia aukštesnės mokesties, kad šiuos 
autobusus išsiųsti iš Paryžiaus aikštės, busų vairuoto
jams paskelbus 1 valandos streiką. Ir jie pataikė susto
ti davažiavus i pat svarbiausi skerskelė.

DUOKLES IR LLD SUVAŽIAVIMAS
Gauta 150 Naujų Narių

Vajaus laiku jau gavome 
150 nauji! narių. Vajus reikia 
pasmarkinti, kad iki gegužės 
1 d. gautume nors 500 naujų 
narių. Dabar sekamai kuopos 
stovi:

Kp.
188

19
185

6
37

1

4
20

Kiek naujų 
narių gavo

4
4
4
gavo:

Miestas
Detroit,
St. Petersburg
Chicago
Richmond Hill
Montello
Lawrence
Los Angeles
Scranton 
Scranton 
Brooklyn 
So. Boston 
Portland-Oreg. 
Binghamton 
Cleveland 
Maspeth

Po 3 naujus narius
28 kp., Waterbury; 68 kp., 
Hartford; 87 kp., Pittsburgh; 
162 kp., Toronto; 198 kp., 
Oakland ; 212 kp., Bayonne.

Po 2 narius gavo: 32 kp. 
New Haven; 50 kp., Roches
ter; 52 kp., Detroit; 55 kp., 
Ridgewood; 103 kp., Hudson; 
104 kp., Chicago; 116 kp., 
Chicago; 1.48 kp., W. Frank
fort, ir 155 kp., Worcester.

Po 1 narį gavo: 13 kp., 
Easton; 15-B „kp., Fort Wil
liam; 17 kp., Shenandoah; 48 
kp., Mahanoy City; 86 kp., 
Chicago; 94 kp., Kenosha ir 
21.7 kp., Winnipeg.

Jau Yra 36 Garbes Kuopos

Pirmiau buvo paskelbta 30 
garbės kuopų. Prie jų 
deda dar sekamos:

k p., New Britain
kp-. Wilkes-Barre 
k p.

Lesevičius, P. ir L. Kisieliai ir 
dar gal daugiau. Dar daug ar
timų kolonijų nieko nepranešė 
apie savo delegatus, bet esa
me tikri, kad jos prisius dele
gatus.

Kas Sveikina Suvažiavimą?

Pasveikinimus ir aukų su
važiavimui gavome iš sekamų 
kuopti:

LLD 4 kp. Portland-Oregon 
City per J. Stupur prisiuntė 
$24.50.

LLD 47 ir 137 kp., Montre
al, per J. Lesevičius $11.90.

LLD 45 kp.,°St. Petersburg, 
per K. J. Tashalis $7.

Po $5 aukų prisiuntė: LLD 
187 kp., Chicago; LLD 97 kp., 
Plymouth ; LLD 29 kp., Rock
ford ir drg. O. Visockienė, 
Hartford, minėdama metus 
laiko mirties sukakties jos 
draugo Vinco Visockio.

Mūsų pavienis narys Peter 
Gedar iš Denver, Colo., pasi- 
mokėjo duokles ir pasveikino 
Draugijos suvažiavimą su 
$3.50 auka. Visiems aukavu
siems širdingai ačiū!

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekreto!’., 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

prisi

27
43

106
150
1.80

Kapuskasing
Ambridge

Chicago 
Wilmerding.
Išrinkta Delegatų

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus pavęjks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-^;$:MP';: ' 
rikoniškais. Rei-| 
kalui esant ir < 
padidinti tokio 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
■ prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmpro 5-6191

ir Stone Avė.
Broadway Line
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kp.,
Kiek

Iki kovo vidurio į centrą yra 
pranešta, kad sekamos 
išrinko delegatus:

kuopęs

Kp.
1

10
11
17
20

27
28

Miestas
Brooklyn 
Montello
Philadelphia 
Worcester 
Shenandoah 
Binghamton 
Cleveland

New Britain 
Waterbury 
Lawrence 
Scranton
Me Kees Rocks 
Lowell
137 Montreal 
Elizabeth 
Pittsburgh 
Toronto

Kiek 
deleg.

8
O 
O

5
1

6 
viso at- 
žinoma,

40
44
47
54
87 

162 
198
Iš Chicagos atvyksta

Jau "pranešta, kad 
vyksta 53 delegatai, 
tai ne visi, nes vien Brooklyne 
yra kelios kuopos, kurios dar 
nepranešė, kiek bus delegatų.

Iš Chicagos atvyksta L. Pru-- 
seika, Skeberdytė, dainininkai 
Kenstavičiai, K. Abekienė, P. 
Stogis ir gal būt dar kaip kas 
daugiau. Iš Toronto atvyksta 
K. Kilikevičius ir 'Z. Janaus- 
kas. Iš Montrealio atvyksta J.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L. 1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

F. W. Skalios
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

. 8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virglnia7-4499

"Kas Jie Per Vieni — Ko 
Jie Siekiasi?”

šitokiu užvardinimu lapeliai 
buvo paskleisti -tarpe vietos lie
tuvių. Lapeliai aiškina, kas 
per vieni yra tie pabėgėliai, dė
lei kurių hitlerininkų pakali
kai zuja po kolonijas ir kauli
na iš žmonių aukas. Buk tai dėl 
Lietuvos atpirkimo, kurioje ne
besant fašizmo nieks jos ne
gali nei parduoti, nei nupirkti. 
Nes tai neatskiriama pačios 
liaudies nuosavybė ir amžinas 
visuomenės turtas. Gi tais pini
gais, ką hitlerininkai mojasi 
surinkti, jie nori kruvinąjį fa
šizmą atgaivinti ir jį sustiprin
ti.

Lapelyje aiškina kam tarnavo 
Rapolas Skipitis, Dr. Pajlals- 
kis ir Dr. Grinius. Aiškina, 
kaip kruvinasis Hitleris mokė
jo pensiją Griniui už gerą tar
navimą fąšizmui.

“Lai visi Amerikos lietuviai 
žino” — lapelis sako, — “kad 
kiekvienas centas, aukojamas 
Skipičiui, Padalskiui, Griniui 
ir kitiems pabėgėliams bei 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
Bendrajam Fondui eina Lietu
vos liaudies priešams! Už tai 
Lietuvos žmonės niekados ne
dovanos tiems aukotojams!”

Tokių lapelių dar neperdaug 
tepasiplatino ir tik tarpe vie
nur - kitur sutiktų lietuvių, 
vienok jau ir nuo to baisiai 
konvulsiškai sudrebėjo vietos 
lietuvių kunigas F. Strakaus- 
kas, kuris paskutiniausią sek
madienį rėkė iš ambonijos, būk 
“raudonieji” užpuolę ir daliną 
prie bažnyčios tuos “baisius la
pelius.”

Dėlei tėvelio nervų nurami
nimo reikia pasakyti, jog tai tik 
baiminga imaginacija, kad tė
velis susirgo įsivaizdinimo li
ga! Niekas prie bažnyčios tų 
lapelių nedalino, nors tai visai 
nebūtų jokio prasižengimo. Jei
gu prie- bažnyčios pasiskleidė 
tie lapeliai, tai juos nunešė ten 
patys tavo parapijiečiai, ku
riem buvo jie įteikti visai kitoj 
vietoj ir kitokiu būdu.

Lapeliai labai svarbaus turi
nio ir mes dar jų turime. Kas 
norite tų lapelių gauti ir susi
pažinti su jų istoriniu turiniu, 
kreipkitės prie pažangiųjų lie
tuvių, jie jums suteiks.

J. M. Karsonas.

New Yorke nuo Analbis 
Suppositories vaisto mirė 
jau 14 kūdikių.

So. Boston, Mass.
Svarbią prelekciją sveikatos 

klausimais daktaras J. F. Bo
risas duos mums ateinantį sek
madienį, kovo (March) 23 die
ną, 3 vai. po pietų, 318 Broad
way. į

Dr. J. F. Bprisas yra plačiai 
žinomas kaipo darbininkų 
sveikatos saugotojas, kuris 
tiek daug svarbių mūsų svei
katai patarimų duoda per 
LDS organą Tiesą. Dabar tu
rėsime progc^ išgirsti jį gyvu 
žodžiu teikiant mums patari
mus, kaip saugoti savo sveika
tą. Taipgi turėsime progos tie
sioginiai klausti jo to, kas mū
sų sveikatai yra svarbiausia ir 
reikalingiausia. (Tad įsitėmyki- 
te dieną ir laiką, kad nepra- 
leistumėt šios nepaprastai 
svarbios progos.

Rengia LLD 2-ra kuopa ir 
kviečia visus dalyvauti. Bus ir 
pamarginimų. įžangos nebus.

Rengėjai.

Binghamton, N. Y.
LDS 6 Kp. Vakarienė.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 6 kuopa rengia va
karienę, kuri Įvyks kovo 22 
d., Lietuvių Svetainėje nuo 
6:30 vai. vakare. Vakarienės 
įžanga tiktai 75 centai. Prašo
me visus kuopos narius daly
vauti ir savo draugus pakvies
ti. Visi būsite užganėdinti. 
Rengimo komisija dirba visu 
smarkumu — platina tikietus, 
o gaspadinės rengiasi prie val
gių gaminimo; gi jaunuoliai 
patarnaus prie gėrimų. Nepa
mirškite dalyvauti!

Rengimo Komisija.

Talmadge Pasirašė Biliiis 
Prieš Darbo Unijas

Atlanta, Ga. — Neva gu
bernatorius Hermanas Tal- 
madge (kukluksas) pasira
šė Georgijos seimelio priim
tus bilius, kurie uždraudžia 
pilną unijų pripažinimą ir 
užgina daugmeniškus pikie- 
tus streikuose.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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CHARLES J. ROMAN

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

1113 ML Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

* Telefonas Poplar 4110

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.
(Bus daugiau)
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Lewiston ir Auburn, Me
Visko po Biskį ir iš Mūsų. 

Kolonijos
Vasario mėn. 1947 m. atsibu

vo ALDLD 31 kuopos susirinki
mas. Susirinkimas atsibuvo pas 
dr-gus J. E. Krapavickus, kaip 
ir visada. Narių j susirinkimą 
pribuvo nemažai, bet galėjo bū
ti ir daugiau. Kurie nariai su
sirinkime dalyvavo—gavo pui
kią knygą “Prisikėlusi Lietu
va.” Visi nariai turėtų tą kny
gą atydžiai perskaityti ir susi
pažinti su josios turiniu.

Gautas vienas naujas narys 
ir beveik didžiuma narių duok
les pasimokėjo už visus metus. 
Tikimės, kad ir mūsų kuopa, 
greitu laiku pasirodys garbės 
sąraše. Gautas iš centro pakvie
timas j Draugijos suvažiavi
mą. Labai ačiū. Bet, iš mūsų

paaukavo M. S. $2.00 iš iždo.
Kuopos valdyba pasiliko ta 

pati.
A r Pasimokinsi

Yra sakoma, kad žmogus gy
vena ir mokinasi. Reikia pripa
žinti, kad daug žmonių visai 
nesimokina iš gyvenimo. Dau
gelis žmonių visai nestudijuoja 
gyvenimo pamokų ir nesiskaito 
su jomis. Dar daug mūsų bro
lių ir sesių lietuvių vaduojasi 
pragaištingais sau ir darbo 
liaudžiai troškimais ir pabėgė
lių tamsybės apaštalų idėjomis, 
visai neatsižvelgdami i tai, ar 
bus galima laimėti, ar ne.

Pažvelgkime į visai dar trum
pą praeitį, kur motinos, išleis
damos savo sūnus į karą prieš 
hitlerinį užpuoliką, gailiai ver
kė, aimanavo ir šaukė: Ar pa
matysiu dar kartą gyvą ir svei
ką savo sūnelį? Tikėsite ar ne, 
kad tos pačios nelaimingos mo
tinos šiandien sužiniai ar ne
žinodamos aukauja savo sun
kiai uždirbtus dolerius pabėgė
liams! Ne viena motina neteko

Work begins on the United Nations permanent headquarters site in 
New York City as workmen drill for samples of sub-surface rock to 
determine construction conditions. Architects now are sketching out 
initial designs for U.N.’s home, which will occupy a six-block area.

apie atbėgėlius ir Jų šelpėjus. 
O jeigu lapelyje pateiktose 
informacijose rastųsi “klaidų,” 
niekam nėra užginta jas nuro
dyti, kritikuoti. Bet ve kaip 
“Mėlynakė” ir kompanija už
gieda : — Kremliaus vergų ar
mija, senberniai ir gaspadinės, 
žeme dvokianti kavalieriai, 
etc. išleido lapelius prieš ap- 
vaikščiojimą 16-tos vasario.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

kuopos pasiuntimas delegato 
šiuo sykiu negalimas. Priežas
tis — per tolima kelionė. Tad, 
nariai nutarė, geriaus pasvei
kinti suvažiavimą nors su auka.

Aukavo sekamai: Iš kuopos 
iždo $3.00. Nariai po 50c: J. 
Waisvill, A. Kaulakis, A. Lau
cius, P. Wildner, W. Meinoris 
ir J. Meškinis ir 30c J. Apšega. 
Po 25c: K. Steponaitis, A. 
Liaudanskienė, J. Šileikis, F. 
Apšega, E. Krapavickienė ir A. 
Apšegienė. Viso aukų .sudėta 
$7.80. Ačiū visiems aukavu
siems!

Kuopos valdyba 1947 me
tams pasiliko ta pati. Prašome 
draugų gerai įsltėmyti, kad ant 
susirinkimo nutarta nuo dabar 
susirinkimus laikyti kas trys 
mėnesiai. TaP yra: Trečiojo 
mėnesio paskutinėje subatoje. 

* * *
Kovo 2 dieną atsibuvo LDS 

45 kuopos susirinkimas. Naujų 
tarimų ant šio susirinkimo ne
buvo. Turime vieną ligonį, ku
ris randasi ligoninėje. Kuopa

savo sūnaus. Ar taip jau greit 
pamiršote tuos skaudžius karo 
momentus ir sūnus, kurie ati
davė savo gyvastį kaudamiesi 
su hitleriniais žvėrimis? Susto
kite valandėlei ir pagalvokite! 
Ar gerai tai darote?

Arielka, Poteriai ir Alus
Nuo pranciškonų atsiradimo 

pas mus įėjo madon poteriai sa
lėse, ar tai būtų koks pagarbos 
vakaras ar šiaip jau parengi
mas. Reikia kunigėlio su pote
riais ir tiek! žinoma, gal jie pa
tys nekviesti ir neitų. Bet jie 
privalėtų suprasti ir žinoti, kad 
malda prie svaiginančių gėrimų 
salėse negražu ir nepritinka! 
Tas reiškia išjuokimas paties| 
Dievo. Nėra abejonės, kad ku
nigėliai tą nežinotų!

Yra išsireiškimų, būk laisvie- 
čiai bijo pranciškonų ir už tai 
į katalikų parengimus nesilan
ko. Reikia pasakyti tiek, kad 
niekas jų nebijo ir nepaiso. O 
salėse ir parengimuose “Dievo 
tarnui” ne vieta!

' 1F " ■ ' ’
Vieną Tamsią Naktį.

Kovo 2 dieną, Baltramiejaus 
svetainėje būk tai davė paskai
tas pabėgėliams, kurių čia ne
seniai pribuvo net penki.

Paskaitų - prakalbų rengėjas 
buvo tas pats J. Vaškis. Savo 
kalboje, kaip ir visada, plūdo 
bolševikus ir vertė mūrus ant 
visų pažangiųjų žmonių. Sako: 
— jis šaukė — turėsiu išnaikin
ti ir išgriauti Literatūros Drau
giją, kurioje priguli “negeri 
žmonės.” Mat, jie neaukauja 
Lietuvos nupirkimui ir atsisa
ko šelpti tinginius - pabėgėlius.

Pašai inis.

Hackensack, N. J.
Vasario 26 d. netikėta mir

timi mirė Monika Karlonienė, 
gyvenusi šiame mieste.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

! WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

i MIKE LEIPUS
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

Buvo taip: vasario 25-tą,' 7 
vai. vakare, nuėjo į skiepą pa
žiūrėti anglinio pečiaus, nes 
norėjo pečių užtaisyti ant 
nakties. Jinai įmetė senų laik
raščių į pečių ir kaip tai ne
tikėtai iš pečiaus liepsna pa
gavo jos drapanas. (Mat, ji
nai tuo laiku turėjo šaltį, tai 
buvo išsitepusi kokia mosčia, 
už tai ta liepsna taip greit pa
gavo jos drapanas.) Tą patį 
vakarą ją nuvežė į ligoninę 
(Hackensack). Nors buvo jai 
duota greita pagalba, bet dak
taras Brokas sakė, jog jinai 
buvo sudegusi iki trečio laips
nio, tai tokiu būdu nebuvo ga
lima išgelbėti jos iš mirties. | 
Mirė ant rytojaus, 9:30 vai. 
Dar buvo ne taip sena, 65 me
tu. V •

Velione M. Karlonienė bu-

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS -

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne 1

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ j

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. i
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698 i

j 
i . - -------------------------------------------- -—

vo sena hackensackietė, čia iš
gyvenus apie 20 m.

Buvo labai draugiška ir 
linksmo būdo moteris. Nors .ji 
buvo našlė, bet visuomet turė
jo draugių-gų. Todėl ir šer
menyse buvo labai daug žmo
nių, taip pat ir palydėjo ją 
gražus būrys giminių ir pa

žįstamų. Mums jos labai gai
la.

Velionė paliko nuliūdime 
brolį Kazį, pusbrolį Antaną iš 
Brooklyno ir du sesers sūnus 
L. I. Vieną pusbrolį Joną Šu- 
kaitį, Lietuvoje.

Jinai iš Lietuvos paėjo iš 
Raseinių apskr., Šimkaičių 
pašto.

F. V. Budronis.

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 Deksnio

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

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

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

• Prisidek prie milionų ti|. kurie 
priaiekauja Johnson’a NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šį piaster}, tai lyg nau
doti kaitinamųjų paduškaitę pačiame 
jūsų darbe, švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktakų, ŠILDO jums nu
garų, at.liuosuoja skausmų ir sustin
gimų. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTERIS 
saugo nuo užslšaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jį gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 60 metų. Visose vaistinėse.

Worcester, Mass.
Išsigandusios, Hitlerio-Smeto- 
nos Buvusiu Tarnų Globotojos, 

Isteriškos Keliones
Amerikos Lietuvio vasario 

22-ros laidoje tūla Lietuvių 
Moterų Kliubo narė “Mėlyna
kė” pasimojo begėdiškai ko- 
lioti visus demokratinius lietu
vius, kurie teikia paramą Lie
tuvos žmonėms ir pasako 
Amerikos lietuviams, kas bu
vo ir yra Lietuvos žmonių ne
prieteliai, Lietuvos laisvės 
priešai.

“Mėlynakė,” pastūmus žmo
niškumą į šalį, sušunka: — 
Stalino tarei jonai, tarcijonkos 
iš kailio neriasi prieš apvaikš- 
čiojimą 16-tos vasario.

“Mėlynakė” gėdos nepažįs
ta. Ji žino, kokiem tikslams 
panaudoja 16-tą vasario ir su
rinktas aukas, kad rinkėjai 
slepia tiesą nuo Amerikos lie
tuvių, kurie laikinai jiems au
koja, o “Mėlynakė“ mano ke
lionėmis uždengti tuos žalin
gus darbus.

Kas iššaukė isteriją ir ke
liones? Ogi Demokratinio 
Amerikos Lietuvių Centro iš
leistas lapelis po antrašte: 
“Kas jie per vieni? Ko jie 
siekiasi ?”

Lapelis aiškina, kodėl “mo
kyti” atbėgėliai, dr. 'K. Gri
nius, R. Skipitis, dr. .P. Pa- 
dalskis ir kompanija taip 
šmeižia Tarybų Lietuvą. Ar 
buvo jie- kada nors “geri” mo
tulės Lietuvos sūnūs? Ar tik 
dabar paklydo, ar, anot to 
žemaičio pątarlės, jau seniai 
“bier uncvata” — linkę būti 
saumyliais, paklydėliais ir ki
tus klaidinti? Kodėl jie aplei
do Lietuvą ir atsisako grįžti 
atgal, kuomet motulė Lietuva 
šaukia ištikimus sūnus ir duk
ras grįžti namo, padėti jai at
sikelti iš karo griuvėsių, už
gydyti vokiečių okupantų-žu- 
dikų padarytas nuoskaudas ? 
Ko blaškosi po svietą šie “mo
kyti” vyrai ir renka aukas 
“Lietuvai vaduoti,” kuomet 
Lietuva jiems pataria, kad vie
ton rūpintis ją “vaduoti,” būtų 
geriau jiems namo parvažiuo
ti ir rokundą iš savo darbų jai 
išduoti ?

Tokį motinišką patarimą iš
pildytų kiekvienas geras sū
nus. Bet atbulai elgiasi į šią 
šalį atbėgėliai, vadai ir dau
guma pabėgėlių, abelnai. Mat, 
Hitleriui tarnavo, pas Hitlerį 
bėgo. Buvo jie nuo seniai Lie
tuvos liaudies, lietuvių tautos 
neprieteliais, tokiais jie yra ir 
dabar. Trankosi po svietą, nie
kina, šmeižia Tarybų Lietuvą, 
renka aukas “Lietuvai vaduo
ti,” o sunaudoja jas fašistinei 
propagandai, kito Hitlerio 
auklėjimui, kitų skerdynių 
rengimui savo tautai ir visoms 
kitoms. Juk atmena ir neuž
mirš Lietuvos liaudis savo iš
davikų, kurie padėjo okupan
tams ją niokoti. Nepamirš Lie
tuvos liaudis ir visų tų Ame
rikos lietuvių, kurie klūpčioja 
prieš atbėgėlius, juos globoja, 
jiems aukoja.

Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Centro išleistame lapely
je tik pasakyti nuogi faktai

Kam melas, įtūžimas, kelio
nės? Argi demokratiniai Ame
rikos lietuviai kalti už atbė- 
gėlių ir pabėgėlių juodus dar
bus? Ar koliotojai mano, kad 
koliojimu demokratinių Ame
rikos lietuvių ir Tarybų Lie
tuvos pakeis gyvenimo žengi
mą pirmyn? Ar jie mano/kad 
žmonių apgaudinėjimas,' fašiz
mo propagandai aukų rinki
mas, fašizmui tarnavimas, ne
bus užrekorduotas į juodų 
darbų sąrašą?

“Mėlynakė” toliau sušun
ka : — štai, Moterų Kliube, 
tarp gražių mėlynakių darbš
čių bitelių atsirado kacapiškų 
pašlemėkų. Viena' puvėsiais 
dvokianti, neseniai buvusi ro
žančiais apsikarsčiusi, kacapų 
pastumdėlė, Moterų Kliubo 
susirinkime drįso net prieš ke
lias dešimtis žvalių moterų pa
sakyti, kad visi, kurie renka 
aukas Lietuvos išlaisvinimui, 
dirba pragaištingą darbą... 
“Gėdą daro Moterų Kliubui 
tokia babuška, ją reikia KUO 
greičiausia prašalinti iš savo 

Tarpo.”
Kas gėdą ir žalą daro Mo

terų Kliubui, jeigu ne tokios 
kelionių fabrikantės, auklėto
jos naujo fašizmo, kurio nai
kinimui ir daug kliubiečių mo
tinų sūnūs ir dukros kovojo, 
gyvybes aukojo ? Kas gėdą da
ro kliubui, lietuvių tautai, jei
gu ne “mėlynakės’Kkoliotojos, 
laisvos “Lietuvos laisvinimui” 
aukų rinkėjos.

Iš tikro gėda, kada drįsusi 
teisybės žodį tarti narė išva
dinama šlykščiais žodžiais ir 
dar perstatoma anksčiau buvu
si “blogesnė,” nes buvusi ro
žančiais apsik abin ė j u si.

Rožančius yra tikybinis rei
kalas kiekvienos ir jis nenu
sako, kokią sąžinę rožančiaus 
kalbėtojas turi. Milijonai ti
kinčių sale netikinčių drauge 
kovojo prieš savo bendrus ne
prietelius fašistus. Į pomirtinį 
gyvenimą tikintieji ir netikin
tieji šiandien Lietuvoje ir kitur 
budavoja naują gyvenimą, ke
lia savo šalis iš fašizmo pa
liktų griuvėsių. Bendrai jie 
patyrė, kas yra bendras žmo
gaus priešas. O 99-nios dalys 
Moterų Kliubo narių irgi re
liginiai nusiteikusios, tebepri- 
silaiko prie rožančiaus, tačiau 
jų tarpe yra daug teisingų, 
gerų. Gi kelionių fabrikante 
irgi neišsiskyrus su rožan
čium, tik su teisybe ir sąžinės 
ramybe.

Teisybės Nebijanti.

TUCKAHOE, N. Y.
Automobilius Užmušė Lietuvį.
Greitai važiavęs automobilius 

užmušė Joną Matušaitį .ant 
Central Park Ave. Tą baisią 
sceną matė jo moteris ir'dukra. 
Automobilio valdytojas parmu
šė jį, kaip tik jis koją nukėlė 
nuo šaligatvio ir skubiai nuva
žiavo.

Policija vėliau pranešė, kad 
ji turi viltį auto valdytoją “su
imti. Jonas Matušaitis buvo 56 
metų amžiaus, atvykęs iš Lietu
vos 1910 metais. I(j. K.

II. & R. REIKALAUJA VYRŲ:
Patyrusių Metalo Polišiuotojų
Patyrusių Medžio Pjaustytojų
Patyrusių Pjūklų Išgaląstojų

Kreipkitės Asmeniškai

HARRINGTON & RICHARDSON 
ARMS CO.

320 PARK AVE.
WORCESTER, MASS.

(63)

Žinios iš Lietuvos
VILKAVIŠKIS ATGIMSTA
Dar mūšiams tebegriau- 

džiant prie Eitkūnų ir Tilžės 
prasidėjo miesto atstatymas. 
Tik keli šimtai gyventojų buvo 
tuomet mieste, bet ir tie netu
rėjo pastogės. Apskrities orga
nizacijos ėmėsi pačio pagrindi
nio darbo — gyvenamųjų na
mų atstatymo. 1945 metais bu
vo atstatyta 4000 kv. metrų gy
venamojo ploto, o 1946 metais 
— 7,500 k v. metrų.

Pradėjo veikti “Pasagos” 
metalo apdirbimo fabrikas.

Miesto statyba vyksta pagal 
generalinį, planą. Sutinkamai 
su juo, centras perkeliamas ar
čiau prie geležinkelio stoties, į 
gražią vietovę, esančią tarp 
Šeimenos ir Vilkaujos upių, 
čia, šimtamečių medžių pavė
syje, per penkmetį išaugs vi
suomeninių ir kultūrinių įstai
gų pastatai, gyvenamieji na
mai. Vilkaviškiui atstatyti pra
eitais metais buvo sunaudota 
daugiau kaip milijonas rubliū. 
Šiais metais asignacijos padi
dės pusantro karto.

Miesto statybos reikalauja 
didelio kiekio statybinių me
džiagų. Dalis jų bus gaminama 
vietoje. Netrukus pradės darbą 
šelvių lentpjūvė. Jau veikia dvi 
plytinės, kurios šiais metais 
duos miestui apie 3 milijonus 
plytų ir 300,000 čerpių. Pava
sarį pradės statyti dar vieną 
plytinę.

Atstatymo darbai nenutrau
kiami ir žiemą. Baigiami atsta
tyti apskrities vykdomojo ko
miteto ir įvairių apskrities or
ganizacijų pastatai. Apskrities 
įstaigos persikels į Vilkaviškį 
iš Kybartų miesto, kur jos ap
gyvendintos laikinai.

HIDROELEKTRINĖ 
PRIE NERIES.

Atliekami Tyrinėjimo Darbai.
Baltosios anglys — taip daž

nai vadinama neišsenkama van
dens energija. Šiuo metu vyk
domi Neries tyrinėjimo darbai, 
ieškant tinkamiausią vietą hi
droelektrinei statyti. į Tarybų 
Lietuvą tuo tikslu yra atvyku
si Visasąjunginė “Teploenergo- 
projekto” tresto kompleksinė: 
brigada, kuriai vadovauja in
žinierius Lykošinas. Trisdešimt 
žmonių — geologai, inžinieriai,: 
technikai lanko eilę vietų prie i 
Neries, atlikdami stebėjimus iri 
bajxdyqnus. Šiuos darbus užbai-i 
gus, grupė pradės didelės hidro-! 
elektrinės projektavimą. Jėgai-;' 
nė semsis energijos iš sriaunio-j 
sios Neries.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Moterų Kliubp susirinkimas įvyks 
20 d., kovo, 7:30 v. v. Sachecnheim 
salėje, 1400 E. 55th St., arti St. 
Clair Ave. Draugės kliubietės yra 
kviečiamos dalyvauti susirinkime 
ir pasimokčti duokles. — Valdyba.

(63-64)

U. N. Checks'on Trouble in Balkans

Meeting in Athens, Greece, the 11-nation Commission of Investiga
tion, set up by the United Nations Security Council, goes over evidence 
in its probe of friction along the borders of Greece. The investigation 
grew out of Greece’s recent allegations that her northern frontiers were 
violated by her three neighbors, Albania, Yugoslavia and Bulgaria,

VYRAI
Gamybos Darbas 

Augantis Fabrikas

Kreipkitės tuojau į 
PERSONNEL OFISĄ

SLOANE BLABON CORP.
Hutchinson Mills,
TRENTON, N. J.

Važiuokite Route “A” busu iki fabriko.
(«7)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS
Patyrusios Siuvamųjų Mašinų 

Operatorės
Dirbtuvė, Kuri Unijines Kainas 

Moka už Darbą.
PATYRUSIOS OPERATORĖS

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

Randasi Pačiame Centre. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

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

Phone WALLINGFORD 2562 
_________________________________________(64)

RANKOMIS SIUVĖJOS
Patyrusios prie 

Blouses & Neckwear 
Gera Proga Tinkamiem Žmonėm 

COSMOPOLITAN
NECKWEAR

222 W. 37th Street.
(63)

NAMŲ DARBININKĖ 
Guolis ant vietos. Lengvus virimai. Yra 

nuosava skalbimui mažina. 2 vaikai. 
Atskiras kambarys.

TELEFONAS ESPLANADE 5-9317 
(64)

MERGINOS 
Prie 

PATIKRINIMO 
SANDING. 

ABELNAM SUSTATYMUI
Gerą alga besimokinant, grupinė apdrauda. 
medikalis aprūpinimas, apmokamos vakacijo# 

ir Šventės.
PANELYTE DIVISION 
ENTERPRISES AVĖ. 

TRENTON, N. J.
(64)

OPERATORĖS 
BRASSIERES

Aukšta Alga. Apskritų Metų Darbas 
CHAINCRAFT, INC.

25 BANTA PLACE HACKENSACK, N. J. 
_________________________________________ (64) 

PATYRUSIOS OPERATORĖS 
Reikalingos prie lengvų vaikams 

aprėdalų.
Nuolatinis Darbas. Puiki Alga. 

Vakacijos su alga.
VAŽIUOKITE WEST SHORE- 

RAILROAD NEWBUBGHE IKI 
CORNWALL LANDING.

TRAUKINYS EINA 8 MINUTES 
Kreipkitės j 

PLAIKINS, INC.
Mead & Taft Building, 

3-čios Lubos 
CORNWALL LANDING, N. Y. 
Telefonas CORNWALL 508.

(67)

Lowell, Mass.
Skaitykite, Kuriuos Tas Liečia

Draugai, šiuomi darau pra
nešimą visiems, kurie dalyva
vote Lietuvių Piliečių Kliubo 
namo atidarymo iškilmėje, 
gruodžio 29 d., ten buvo ima
mos visų svečių fotografijos, 
dabar tos fotografijos jau pa
darytos.

Fotografas Petras Ruplėnas 
iš So. Bostono jas padarė ir 
jau prisiuntė. Taigi, kurie esa
te pas mane užsisakę, ateiki
te šeštadienio arba sekmadie 
nio vėlesniu popietiniu laiku į 
Kliubo svetainę, 14 Tyler St., 
ten rasite mane ir atsiimsite 
savo paveikslus.

Taipgi ateikite ir tie, kurie 
dar nesate užsisakę, bet jei
gu norėtumėt pamatyti pa
veikslus, kaip jie dabar atro
do, kuomet jie užbaigti ir gal 
norėtumėt dabar užsisakyti, 
tai bus padaryta.

Mano šis patarnavimas yra 
tik dėl to, kad patenkinus bu
vusio bankieto gerbiamuosius 
svečius. Ir kurie užsisakė pa
veikslus, nėra suvilti, neg Pet
ras Ruplėnas, kaipo geras fo
tografas, atliko puikų darbą.

J. M. Karsonas.
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MIRĖ

BAR & GRILLMūsų Gaspadines
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Valandos:

BULOVĄ!Geliu Paroda

6-taM

naiai buvo
Ju kepime

rankines
John Paul
Amerikos

Gyvenantieji laikinuose na
muose - projektuose veteranai

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Viena mašina sudegė ant 
Cross Island Parkway prie St. 
Albans po susidūrimo su kitu 
auto.

dir-
nuo

am-
na-

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

retuose atsitikimuo- 
kraujo ir neišgalin- 
jį mokėti. Einant 
planu, daugiau to

li žsimokėti

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje,

Plaukiantieji tankai, tuomet 
vadinami “alligator tanks,” 
buvo J. V. marinų vartojami 
1924 m.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

didžiausioms firmoms

Pirmomis penkiomis dieno
mis po išsėdimo ant Iwo Jima 
marinų korpusas pravedė virš i 
700 mylių telefono vielų, 
šaudomi artilerijos.

Alfred Staelile, 65 m., ras- 
1 tas pasikoręs ant durų savo 
kambaryje, 257 E. 86th St./ 
New Yorke.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

/

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

- ---------- ------------ ------- ------------- -------------

NewWto'<zžfe^fe2iiiioi__
Įsteigė Davimą Kraujo 
Miesto Ligoninėse

Penkios medikališkos di
džiojo New Yorko draugijos, 
bendrai su Amerikos. Raudo
nojo Kryžiaus New Yorko 
skyriumi, įsteigė planą, ku- 
riuomi ligoninės priims liuos- 
norių. kraujo aukas ir ligo
niams duos kraujo.

Davėjas kraujo būsiąs kre
dituojamas gauti tiek kraujo 
jam pačiam ar bile kuriam jo 

„ šeimos nariui ištikus reikalui, 
gauti bile kurioje tą planą 
priėmusiojo ligoninėje. Taigi 
principas maždaug tas pats, 
kaip kad, sakysime, pašalpos 
organizacijoje — visi įstojau
tieji nariai moka duokles, o 
pašalpą gauna tie, kuriems jos 
reikia.

Karo laiku 600,000 newyor- 
kiečių liuosnoriai davė kraujo 
mūsų armijai. Tūli davė kartą 
kitą, o 100,000 buvo davusių « • * • yr

N. Y. SEIMELIS RUOŠIASI BAIGTI 
SESIJAS; BILIAI PRIEŠ MAŽUMU 

PARTIJAS IR BEDARBIUS "
New Yorko Valstijos Seime

lis ruošiasi užbaigti šią sesiją 
kovo 18-tą. Ir ruošiasi su pa
skuba pravesti darbininkams 
ir visoms mažumoms labai ža
lingus bilius.

Wilson-Pakula Bilius
Kovo 17-tos vakarui Vals

tijos Senate buvo tikėtasi Wil
son-Pakula biliaus, ’ kuris už
draustų užsirašiusiems parti
niais balsuotojais piliečiams 
bile kurios partijos balsuoto
jams nominuoti kandidatu ne
priklausomą pilietį ar kitos 
partijos narį.

Wilson-Pakula biliiu praė
jus, pilietis turėtų nominaci
jose balsuoti nors ir už raguo
tą ožį, jeigu jo partijos vir- 

po galioną ar daugiau. Karo šenybė jį pasirinktų išstatyti, 
laiku buvo nustatyta iš nuo
latinių davėjų imti 5 kartus 
per metus. Civiliniams regu
liariai kraujo davėjai būsią 
prašomi duoti kraujo gal kar
tą per metus ir ne daugiau 
dviejų.

Kol kas nepanaikinama nei 
senoviškas kraujo gavimas li
goninėms pirkimu. Ligoninės 
turi reguliarius kraujo davė
jus, kuriuos, reikale, pašaukia 
duoti kraujo, o kraujo ėmėjai 
užmoka arba gauna, kas iš jų 
artimųjų atpildo kraujo ban
ką. Labai 
se duoda 
tiems už 
naujuoju 
kių neišgalinčių 
galėtų kraujo gauti.

Kaip Gyvena Lietuvai 
Brazilijoje?

Žmogžudiškas 
Padegimas?

Miesto Taryba Nutarė 
Atleisti Butams 
Viršininką

Miesto taryba praeitą penk
tadienį priėmė pataisytą ma
joro O’Dwyer pasiūlymą at
leisti iš miestavo Housing Au
thority viršininkystės Edmond 
Borgia Butler. Jo vieton sam
dyti viršininką neribotam lai
kui, su pilna alga.

Butler, kaip ir kiti keturi to 
autoriteto nariai, tarnavo ne
mokamai. Bet buvo nusiskun
dimų, kad autoritetas nepa
kankamai kreipia domės į 
miesto gyvenamų namų reika
lus. Majoras reikalavo atleis
ti visą tarybą ir leisti paskirti 
naują. Miesto tarybos mažuma 
original} bilių kritikavo ir pa
siūlė pataisas.

Pagal pataisytą bilių, kiti 
keturi pasiliks pareigose liuos- 
noriais ir bus po 5 metus, iki 
išsibaigs jų terminas. Prieš pa
taisytą rezoliuciją balsavo tik 
du liberalai.

Streikuos už Algų 
Pakėlimą

Buvusio Cedar ,Point 
Club būdingas, Woodmere, L. 
L, sudegė praeitą šeštadienį. 
Jame sudegė buvę namo pri
žiūrėtojai John ir Emily Nei- 
decker. Jų duktė Madeline, 21 
metų, išlikusi . gyva iššokant 
per langą nuo trecio aukšto iš 
miegamojo, kuriame sudegė 
pasilikę jos tėvai.

Kaip pasakojanti mergina, 
detektyvų klausinėjama ligo
ninėje, ji pabudusi apie 4 vai. 
ryto, liepsnoms iš apačios iš- 
laukyjc laižant namą. Prikėlu
si tėvus. Jų kambariuose ug
nies dar nebuvę. Jie bandę 
bėgti lauk, bet visas duris radę 
neatidaromas. Nors visos vi
suomet lengvai atsidarydavu
sios, šį kartą visi trys sukibę 
negalėję atitraukti. Tada su
grįžę į miegamąjį. Ji iššokusi, 
tėvai likę ir sudegę kartu su 
namu, kurio likę tik kaminai.

Samdytojams atsisakius su
sitarti, pakelti algas 25 nuo
šimčius, Wall Stryto darbinin
kai nusitarė streikuoti. Tarė 
užstreikuoti vienu kartu visas 
“stock” verslo firmas. Už 
streiką balsavo 1,444, prieš 
114. Darbininkai yra nariais 
AFL United Financial Em
ployes.

ti nuo progresyvisko veikimo 
daugelį kitų draugijų-draugi- 
jėlių, kurios turi priesaiką.

Abiejus tuos bilius yra įtei
kęs Queens republik?nas Co
rey.

Condon-Wadi in bilius jau 
buvo pravestas seimelyje ir 
senate. Belieka tiktai guberna
toriui pasirašyti. Tas bilius, 
/jeigu bus gub. pasirašytas ir 
taps įstatymu, uždraudžia val
dinių įstaigų darbininkams 
streikuoti ir nenusako jokio 
kito bodo darbininkams esa
moms skriaudoms ištaisyti. 
Gubern atOri u i tebesiunčiam i 
protestai, reikalavimai nepasi
rašyti.
Austin Bilius Būtų Naudingas

Tuo tarpu biooklynic-H.s de
mokratas Bernard Austin bu
vo pasiruošęs reikalauti svars
tyti jo biliu, priešiška anam 
Condon Wadlin biliui. Austino 
bilius vcika1auja valdinių įstai
gų darbininkams teises organi
zuotis ir kolektyvini dorelis.
Apkraustytu Bedarbių Fondą

Seimelis pirm užsidarymo 
dar tikėjosi svarstyti kitus du 
bilius, kurie patarnautų di
džiajam bizniui prieš mažnjį 
biznį.

Vienas taip vadinamasis 
“merit-rating” siūlo sugrąžin
ti firmoms $118,000,000 jau 
sumokėtų į Bedarbių Fondą 
pinigų. O tai reiškia, kad ne
bus iš ko mokėti bedarbiams 
aukštesnių nedarbo npdraudu, 
o nedarbui padidėjus, gali pri
sieiti ir mažinti apdraudos da
vinius. Kita bloga ypatybe to 
biliaus yra ta, kad siūlo laips
niuoti grąžinamą nuošimtį, tuo 
būdu
grįžtų didesnė dalis įmokėto 
dolerio, mažosioms mažesnė.

Kitas, Gannett’o pasiūlytas 
bilius reikalautų pataisyti J. 
V. Konstituciją taip, kad nie
kam taksai nesiektų aukščiau 
25 nuošimčių. Dabar taksai 
yra laipsniuojami — aukštes
nės pajamos - pelnas, aukštes
nis nuošimtis taksų. O kadan
gi be taksų valstybė negali 
veikti, tad taksus vistiek turės 
surinkti. Numušus nuošimtį 
nuo didžiausių pajamų, po 
daugiau turės sumokėti mažie
ji.

Taigi, republikoniškas sei
melis ruošiasi sau ilsėtis nu
dirbęs tiek, kad pakito visas 
politinis valstijos veidas. Ap
siverks ne vienas balsavusių už 
republikonus ir graudinsią dėl 
to seimelio darbų ne vienas, 
kuris ne gana darbavosi rin
kimuose, kad nedaleisti repu- 
Blikonams pilnai užvaldyti 
valstijos įstatymus pateikian
čią įstaigą — valstijos seime
lį ir senatą.

Tarpe tūkstančių ten suva
žiavusių jaunesnes už mus 
gentkartės lietuvių randasi ne 
vieno iš mūsų draugai ir kai
mynai. Yra ir tokių, kurie, iš
gyvenę Jungtinėse Valstijose 
per eilę metų, išvyko Lietuvon 
ir iš ten nebegalėdami čion 
grįžti pateko Brazilijon.

Kaip jiems ten einasi?
Kuo didžiuma lietuviu 

siima ?
Kokie jų uždarbiai ir gyve

nimo sąlygos?
Kokios teises ir kokia jų at

eitis ?
Vis tai klausimai, kuriuos 

ne kartą galvodavome, bet ne
turėjome ko klausti. Dabar 
radosi ta proga. Apie Brazili
jos lietuvius pakalbėti sutiko 
ką tiktai pribuvęs iš to krašto 
Jonas Jokubka, Amerikoje gi
męs lietuvis, augęs Lietuvoje 
ir pagyvenęs Brazilijoje. Jis 
atsakinės ir į klausimus.

Su Jokubka susitiksime, jo 
kalbą galėsime išgirsti kovo 
23-čios. popietį, Laisvės salėje, sako, kad nuo jų rendos lupa- 
Įžanga nemokama. Rengia ir, ma 
kviečia visas lietuvių organiza
cijų Williamsburgo kuopas.

Skaičiusius šį pranešimą 
prašo informuoti apie tai savo 
draugus, kaimynus.

Veteranams Projektuo
se Rendos per Aukštos

neteisingai aukštos” ir 
imasi veiksmų joms numažin
ti. Neseniai įvykęs Manhattan 
Beach projekto gyventojų su
sirinkimas nutarė kreipti j 
valstijos seimelį su prašymu 
pravesti atitinkamus bilius tuo 
reikalu.

Laisvės įstaigoje galite 
gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
svarų bonkose.

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

Du auto susidūrė New Yor
ke prie Stanton ir Norfolk 
Sts., abu užšoko ant šaligatvio 
ir sustojo vienas grota kito, 
vienas ant savų “batų,” o kitas 
ant šono. Mašinų savininkai 
dar išėjo savomis kojomis, 
nors ir užgauti.

Matas Klimas, dienraščio 
Laisvės direktorius, šiomis die
nomis buvojo Kanadoje. Atvi- 
rėlėje išsiųstoje iš Montrealio 
15-tą, rašo:

Geriausių linkėjimų visiems 
laisviečiams iš Montreal.

M. KLIMAS

Peter 
KAPISKAS

Abraham Lazar, 45 m., 
Yonkers, apsiskundė policijai, 
kad velionu užsidengusi veidą 
moteriškė, grasindama peiliu, 
atėmusi iš jo $10.50.

Marinai vartojo 
granatas, veikdami 
Jones vadovybėje, 
Revoliucijos metu.

*

kaimyniškų

Vikriai Pasivažinėjo
draugus

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

nusitarė vi- 
surasti nak-

t-1

gauti dele- 
Pašaukite 

raštinę:

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

Pirmaisiais dviem mėnesiais 
veiksmų Okinawoje, marinų 
mūšių lėktuvai, veikdami iš 
dviejų stočių, iš oro išmušė 209 
japonų lėktuvus.

-... Josephina Brazilijos, .iš mūsų pačių 
Skinnontai, įkainuodami gas- §ayes tolimojo krašto — Kali-

Kaip jau daugumai žinoma, 
Brooklyne bus trys suvažiavi
mai. Prasidės kovo 27-tą, 
baigsis 30-tą. Delegatų bus net 

i. .iš mūsų pačių

fornijos, iš Chicagos, taipgi ir 
iš artimesnių, 
valstijų.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

vienas bilius, rei-
uždrausti “Un- 
organizacijų na- 

visuomen iškošė

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

426 LAFAYETTE STR.
Newark, N. J.

i
Tel. MArket 2-5172

cammjdge

__ :——

Visi darbai mūsų pramo
goms rengti sunkūs ir.svarbūs, 
tačiau gaspadinių darbas už 
vis sunkiausias, kadangi jo 
valandos ilgiausios. Pramoga 
vakare, o gaspadinės jau 
ba nuo piet, o kartais dar 
ryto ar iš vakaro. 
Visomis trimis Bazaro 
dienomis dirbo:

Augutienė
Depsienė 
Levanienė 
Malinauskienė 
Norbutienė 
Waresonas. 

Dviemis dienomis: 
-Danielevičienė 
Kanopa 
Jakštienė 
Zeakas.

Po vieną dieną:
M. Kalvaitienė
Laukaitienė 
Misevičienė 
Paškauskienė 
Reinhardt’ienė 
Višniauskienė. 
Levanas visas “hames” su

pjaustė ir prie pain kepimo 
daug pagelbėjo. Tie skanūs 

merengue 
k^nti ant vietos, 
gasnadinavo ir daug dirbo Le- 
vani^nė. nrigelbstima kito šeš
tadieni dirbusių gaspadinių.

Sekmadieni ant vietos au- 
ainkin p^’konė Augutienė, pri- 
**Aihcfint kitoms.

Draugai Al ir

jam nevalia būtų nominuoti 
ką kitą. Bet partijos viršeny
bei būtų valia išstatyti kan
didatu ir ne tos partijos žmo
gų, jeigu ji matytų tame pro
gą pati įsistiprinti.

Tas keistas bilius buvo pri
imtas seimelyje (assembly). 
Biliaus balsavime buvo pasida
linimo jau ne pagal partijų li
nijas, bet pagal tą, kaip tos 
apylinkės vyraujančiai parti
jai šiuo tarpu išeitų geriau. 
Bronx ir Albany demokratai 
balsavo su republikonų didžiu
ma už bilių. O penki iš septy
nių Brooklyno republikonai, su 
didžiuma demokratų ir dar- 
biečiu Kaplanu, balsavo prieš 
bilių.

Arch in ai 
k niaujantis 
American”
riams dirbti 
įstaigose. Bilius taip buyo 
sutaisytas, kad net turįs bent 
kokių ryšių su tokios organi
zacijos nariais galėtų būti pra
varytu iš darbo arba nepriim
tu į darbą. Pastaroji dalis 
ypatingai buvo iššaukusi di
delio pasipriešinimo, tad pra
eitą trečiadienį, kada buvo ti
kimasi tą bilių balsuoti, staiga 
pasiūlyta pataisa, išmesti tą 
“bendravimo” su tokios orga
nizacijos nariais punktą.

Patsai bilius liekasi nieku ne 
geresniu ir be to punkto, ka
dangi įsigalėjusi reakcija gali 
paskelbti bile kokią organiza
ciją “neamerikine.”

Archinal kitas bilius įgali
na prokurorą uždrausti veikti 
po priesaika gyvuojančioms 
organizacijoms, kurios neįteiks 
valstijos sekretoriui savo na
rių sąrašus. Originaliai tas 
įstatymas buvo pravestas 1925 
m., prieš Ku Klux Klaną. Ar
chinal norįs, kad prokuroras 
kaip ?iors prikabintų prie to 
įstatymo ir komunistų partiją, 
nors toji partija neturi prie
saikos.

Negalint prie tos partijos 
prikibti, tačiau galėtu baugin-

Machael šaškas, 54 m. 
žiaus, mirė kovo 16 d., 
mūose, 268 Fountain Ave., 
Brooklyn, N. Y. Kūnas pašar
votas graboriaus F. W. ša- 
linsko (Siūdins) koplyčioje, 
84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y. Laidotuvių pa
reigomis rūpinasi graborius 
šalinskas.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Laukiant Suvažiavimu
!

pAdini’i sunku darbą, dovano
jo bonką gero snapso, su įsa- 
kvmu ^asnadinėms juomi pasi- 
vpWnti. Dėkui už tokią gražią 
talką.

Gaspadinių Komisija.

Dviem automobiliam viens 
j kita įvažiavus tiesiog netoli 
Old Brookville, L. L, trys jose 
važiavusieji sunkiai susižeidė. 
Vienų turėjo ištempti iš maši
nos per išmuštų “windshield,” 
o kitų per iškirstą stogą. Maši- 
nAa hnvn tain Ruran^vtns kad 
durų ir langų nebegalėjo ati-

Newyorkiečiai 
siems delegatams 
vynes. Nakvynių komisija dar 
kartą kreipiasi į jumis brook- 
lyniečius - newyorkiečius ir ne
tolimų apylinkių 
drauges:

Padėkite mums 
gatams nakvynių,
telefonu į Laisvės 
STagg 2-3878. Merginoms per
duokite antrašą, klek galėsite 
pernakvinti, vyrus ar moteris? 
Mums reikia ir automobilistų.

. .Komisija

Pirmadienį atsidarė ir per 
visa šia savaitę bus geliu pa
roda Grand Central Palace, 
New Yorke, suruošta gėlinin
kyste ir daržininkyste susido
mėjusių organizacijų ir vers
lininkų.

Parodoje išstatoma ne vien 
tik atskiros gėlės, bet išdaro
ma ištisi daržai, sodeliai, su 
puikiausiais žolynais iš apylin
kės auklėtuvių-ir su atskridin- 
tais iš toliau, jau lauke pra
žydusiais žolynais.

Atdara kasdien nuo pietų 
lig 10:30 vai. vakaro, o pas
kutinę dieną, šeštadienį, nuo 
10 vai. ryto.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

• Manager
JOHN A. PAULEY

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $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.

DEAN 
19 . $2475

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATWCIA
17 ... I2479

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

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

Tel. SOuth 8-5509

iuwa

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173 (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarais.




