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No. 69
Metodistų vyskupas Lewis 

O. Hartman (iš Bostono) nė
ra komunistas. Jis veikiausiai 
nėra nei jiems pritarėjas.

Tačiau vyskupas Hartman 
pasiuntė laišką prezidentui 
Trumanui, smerkiantį tuos, 
kurie siūlo nelegalizuoti USA. 
Komunistų Partiją.

“Turėdami galvoje kiekvie
no amerikiečio teisę pasirinkti 
tokią politinę partiją, kuri 
jam patinka, mes buvome di
džiai sujaudinti darbo sekre
toriaus Schwellenbacho pasiū
lymu komunistinei partijai nc- 
legalizuoti, — pasiūlymu, pa
darytu tą pačią savaitę, kurią 
valstybės sekretorius Marshal
las pateikė demokratijos ap- 
sklembimą. . .

“Kiekvienas pilietis turi tei
sę laisvai pasirinkti sau poli
tinę partiją — demokratų, re- 
publikonų, blaivininkų, socia
listų, komunistų ar bent kurią 
kitą.”

Vyskupas
savo 
tion 
čia i 
tarp
ir 4.000 kunigų-ministerių bei 
kitokių žymių pasauliškių.

Il artman as tarė 
žodį Methodist Federa- 

for Social Service vardu, 
federacijai priklauso, 

kitko, apie 17 vyskupų

ka-

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

MOLOTOV SIŪLO VIENĄ 
BENDRĄ DEMOKRATINE 
VOKIEČIŲ RESPUBLIKĄ

Jis Priešinasi Skaldantiem 
Anglų - Amerikonų Planam

TRUMAN ĮSAKE IŠKOŠI 
VALDŽIOS TARNAUTOJUS 

DEL IŠTIKIMYBES

Atstovaują 19 
nai ir vėl pasirengia išmaršuoti į Wasbingtona. Nešini 
peticijomis, prirašytomis tūkstančiais parašų, tie buvę 
kariai prašo padidinti studento gavini. Kaip gali, klau
sia jie, išgyventi pavienis su $65 per mėnesi ir vedusių 
pora su $90?

skirtingų Michigan, kolegijų, vetera-

<

Būsią Šluojami Visi “Kairieji” 
Iš Federates Valdžios Darbu

Maskva. — Sovietu užsie
nio reikalų ministras Molo
tovas priešinosi anglų-ame- 
rikonų planams, siūlantiems 
paskirstyt Vokietiją į dau
gelį savivaldišku kraštų. Jis 
reikalavo sujungt Vokietiją 
į vieną bendrą demokratinę 
respubliką.

Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas ir už
sieninis Anglijos ministras 
Bevinas piršo padalinti Vo- 
kietiją į provinciįas-valsti- 
jas, kurios būtų tik silpnais 
federaciniais ryšiais su
jungtos.

Molotovas sakė, toks Vo- 
kiet. suskaldymas sukeltų 
vokiečius į naują kampani
ją dėl visos šalies apvieniji- 
mo. “Tatai paruoštų sąlygas 
naujų Bismarckų ir 
Hitleriu atsiradimui,” 
reiškė Molotovas.

Jis siūlė šitokia 
jai santvarką:

Vokietija turi 
steigta kaip viena

atstovais privalo pagaminti 
laikiną demokratinę konsti
tuciją; po to reikia laikyti 
rinkimus, pagal šią konsti
tuciją, laikinajai Vokietijos 
valdžiai sudaryti. Ši laikino
ji valdžia turi būti įpareigo
ta sunaikint vokiečiu mili- 
tarizmo ir fašizmo likučius, 
atsteigt ekonominę - ūkinę 
Vokietijos vienybę ir besą
lyginiai vykdyt nusakytas 
pareigas dėl talkininkų.

Allis Streikieriai 
Grįžta Darban 
Be Sutarties

net 
pa-

Taip kalba aukštas meto
distu dvasininkas.

O kaip kalba aukštoji 
ta likti dvasiški ja? Ar ji 
nors panašaus taria?

Ne! Netaria dėl to, kad
taliku dvasiški.]’a savo direk
tyvas semia iš Vatikano, 
Vatikanas remia reakciją.

Amerikos katalikų dvasiški
ja šiandien bovijasi su persi- 
vertėliu Budenzu, kaip vaikas], - ur
su nūsle taiki, demokratine respubh-
SU Budenzas, kadaise priklau-1 ka seimu, susida-
sęs komunistų partijai, šian-Į r<H4ClU 1S dviejų lūmų. Įyai“ 
dien jaučiasi patapęs katali- į provincijos - valstijos 
kiškesniu ir už patį popiežių, i privalo turėti vietinę demo- 

Budenzas mano, jog molais,' kratinę savivaldybę, pana
šiai kaip buvusioje respub
likoje, pirm Hitlerio.

Visos Vokietijos seimas 
turi būti renkamas per vi
suotinus, slaptus, lygius ir 
tiesioginius balsavimus. Re
spublikos prezidentą priva
lo seimas rinkti. Seimas tu
ri pagaminti ir konstituciją, 
kurią tvirtins Vokietijos 
žrponės per visuotinus bal
savimus.

Konstitucija visai Vokie
tijai ir vietinės konstituci
jos provincijoms - valsti
joms užtikrins laisvą veik
la visoms demokratinėms 
partijoms, darbo unijoms ir 
kitoms viešoms demokrati
nėms organizacijoms ir į- 
staigoms.

Visiems Vokietijos pilie
čiams, neskiriant tautybės, 
lyties, kalbos ir religijos, tu
ri būti užtikrinta demokra
tinės teisės, jų tarpe, žo
džio, spaudos, religijos ir 
viešu susirinkimu laisvė. 4 V

Pirmieji žingsniai
Visų pirma reikia įsteigt 

laikinąją Vokietijos valdžią, 
kuri tvarkytų finansus, pra
monę, važiuotę, susisieki
mus ir užsieninę prekybą, 
pagal Potsdamo konferenci
jos nutarimus.

Talkininkų Kontrolės Ta
ryba bendrai su demokrati
nėmis partijomis ir darbo 
unijomis ir kitomis prieš- 
naciškomis organizacijomis 
ir su provincijų - valstijų

gi V o kieti-

būti at- 
ištisinė,

Ie ji

Washington. — Prezid. 
Trumanas kovo 22 d. išleido 
įsakymą griežtai ištirti išti
kimybe visu vykdomosios 
valdžios valdininku, tarnau- 
tojų, darbininkų ir kandi
datų į valdines tarnybas bei

r.

Jis liepė pašalint iš valdi
niu vietų sekamus senuosius 
tarnautojus ir atmest to
kius kandidatus:

“Kas priklauso ar prita-

Gumos Darbininku
Unija Atšaukė
Savo Streiką

provokacijomis, išdavi nėji- 
mais buvusių savo politinių 
draugų jis prasiskins į dan
gaus karalystę tokį kelią, ku-• 
riuo galės įlėkti lėktuvu su ] 
svastikine emblema.

Prieš pat savo “persiverti
mą,” Budenzas, tuomet dirb
damas Daily Workeryje, ra
šė :

“Kai velnias siekias! nuduo
ti vienuoli, tuomet privalome 
laukti ko nors naujo. . .”

Padorūs katalikai
šituos Budenzo žodžius 
ti jam, paklausiant:

—Ar tai rašydamas,
turėjote save galvoje?...

Milwaukee, Wis. — CIO 
Automobiliu Darbininku Li
nijos skyrius, pagal vadų 
patarimą, nubalsavo baigti 
nepaprastai ilga, 329 dienų, 
streiką prieš Allis-Chalmers 
kompanija, gaminančią far- 
mų Įrankius. Streikieriai 
grįžta darban be sutarties 
su samdytojais, kurie atsi
sako pripažint uniją. Darbi
ninku komitetas išleido pa
reiškimą, kur pasižada ko
voti už unijines sąlygas.

Už biznio netekimą per 
streiką valdžia dovanojo 
kompanijai $25,400,000 kaip 
taksų fondą, tai yra $144,- 
487 daugiau, negu kompa
nija turėjo nuostolių dėl 
streiko.

Prezidentas Pasirašė
OPA Panaikinimą

turėtu 
pakiš-

tamsta

Washington. — Prez. 
Trumanas pasirašė kongre
so nutarimą panaikint Kai
nų Administraciją, kurios 
terminas išsibaigia birželio 
30 d. Prezidentas, tačiaus, 
pageidavo, kad kongresas 
pratęstų rendų ir cukraus 
kontrolę per kitas įstaigas.

dienų 
14-kos

prieš keletą
Jersės valstijoj 
amžiaus vaikogalis pa-

jaunesnį už save berniu-

Philadelphia, Pa. - 
Koncertas, Prakalbos

MARSHALLO SIŪLOMAS 
PLANAS VOKIETIJAI
Jis Perša Suskaldyti Vokietiją į 10 iki 18 Daliu

Maskva. — Amerikos val
stybės sekretorius Marshal- 
las pasiūlė padalint Vokie
tija Į nemažiau kaip 10 ir 
nedaugiau kaip 18 plačiai 
savivaldišku kraštu, kurie 
tik paviršutiniais rys 
būtu susijungė Į vieną Vo-

kit-
Vo- 
ant

Kriminalysčių skaičius 
Jungtinėse Valstijose .tebeau
ga. Kai kada tos kriminalys- 
tės tokios baisios, jog net šiur
pu jas prisiminti.

Štai,
New 
metu 
korė 
ką.

Pakorė jį “tik šiaip sau,” 
“dėl viso ko!”

Pasirodo, jog korikas buvo 
susižavėjęs visokiomis žmog
žudysčių pasakomis, trans
liuojamomis per radiją ir 
skelbiamomis spaudoje.

Niekad Amerikos istorijoje 
radijas ir spauda neskelbė to
kių žmones moraliai tvirki
nančių “pasakų,” kaip šian
dien.

Moralia žmonių gadinimas, 
• puldymas varomas visokiomis 

priemonėmis. Na, o blaiviam, 
teisingam, liečiančiam opius 
visuomeninius reikalus žo
džiui ten vietos nėra.

Atrodytų, lyg mes gyventu
me Romos žlugimo gadynę. . .

Fabrikantai ir biznieriai 
ima skųstis, kad žmonės atsi
sako pirkti daiktus. Girdi: vi-

šokių prekių pilnos sankrovos, 
gi pirkėjų nėra!

Kodėl žmonės neperka?
Ne dėl to, kad jiems nerei

kėtų pirkti, bet dėl to, kad 
produktų kainos iškilo baisiai 
aukštai, o algos stovi vietoje.

CJiicagiečiai K. Abekiene, 
A. K e n s t a v i č i e n e, 
J. Kenstavičius ir P. Sto
gy s, važiuodami į Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą, 
dainuos ir pas mus. Prakal
bas sakys J. Skeberdytė.

Parengimas Įvyks trečia
dienį, kovo 26 d., 7.30 vai. 
vakare, 735 Fairmount Ave. 
Visi ir visos prašomi atsi
lankyti. M. S.

Marshallo planas, be 
ko, reikalauja neduot 
kieti ios valdžiai galios 
policijos ir uždraust bet ku
riai vienai partijai turėt 
pirmenybę. Marshallas taip
gi ruošia pasiūlymą, pagal 
kurį būtų aprėžtos politinės 
unijų teisės.

Marshallo Planas
Amerikinis M a rshallo 

planas reikalauja štai ko:
Greitai išrinkti vietines 

valdžias paskirose Vokieti
jos provincijose - valstijose. 
Po to įsteigti tautinę vokie
čių tarybą, kaip laikinąją 
šalies valdžia, kuri susidėtų 
iš provincijų valdžių galvų.

Talkininku Kontrolės Ta
ryba turi įsakyti laikinajai 
valdžiai paruošti demokra
tinę konstituciją ir sušauk
ti steigiamąjį seimą, kuris

būtų žmonių išrinktas. Stei
giamasis seimas svarstytų, 
taisytų ir priimtų konstitu
cijos planą.

Laikinoji valdžia turi i- 
teikti Talkininkų Kontrolės 
Tarybai bet kokius pakeiti
mus rubežių tarp savival- 
diškų žemių, iš kurių būtų 
sudaryta federacinė Vokie
tijos valstybė.

Centrinė visos Vokietijos 
valdžia “turės tiktai aprėž
tą galia, kas liečia visą šalį.” 
Savivaldiškom žemėm - pro
vincijom priklausvs didžiau
sia galia savo ribose, o jų 
atstovų rūmas seime taip 
pat turės sprendžiamąją ga
lią prieš antrąjį seimo ‘ rū
mą, kuris bus išrinktas at- 
stovauti visą Vokietiją ben
drai.

Anglijos planas panašus į 
Amerikos. Franci ja yra pa
lankesnė Amerikos ir Angli
jos planams, peršantiems' 
paskirstyt Vokietija į dau
gelį beveik nepriklausomų 
kraštu, negu sovietiniam 
•pasiūlymui dėl vienos bend
ros demokratinės respubli
kos.

Cleveland, Ohio. — CIO 
Gumos Darbininkų Unija 
atšaukė savo planuotą 
streiką prieš Goodyear, 
Goodrich, Firestone ir Unit
ed States Rubber kompani
jas, kada jos sutiko pridėti 
darbininkams po pusdvylik- 
to cento algos valandai. Tas 
algos priedas turės būti su
mokėtas ir už praeita laiką 
nuo vasario 2 d. šiemet. 
Unija pradiniai reikalavo 
pakelt algą 26 c valandai.

CIO Automobilių Darbi
ninkų Unija reikalauja 23 
centu ir pusės valandinio 
priedo. Jos sutartis su kom
panijomis baigsis birželio 

•mėnesi.

Anglija Žada Paskelbt 
Sutarties “Slaptybes”

London. — Anglijos val
džia ketina paskelbti slap
tus Jaltos sutarties punktus 
tarp Roosevelto, Stalino ir 
Churchillo. Vienas slaptųjų 
posmų, sakoma, leidžia tal
kininkams vartot paimtus 
nelaisvėn vokiečius , kaip 
darbininkus.

Holandų Teismas Užgy- 
rč Grobį iš Amerikonu

$100,000,000 Graikijai 
Be Kongreso Tarimo

Kas Reikalauja Panai
kint Kom. Partiją

Kongreso Nariai Užgi
ną Trumano Koštuvą

Washington. — Associa
ted Press teigia, kad daugu
ma kongresmanų ir senato
rių pritaria prez. Trumano 
planui iškošti visų valdžios 
samdinių ištikimybę.

Washington. — Prezid. 
Trumano valdžia planuoja 
paskirti Graikijos monar- 
chistams 100 milionu dole
rių, nelaukdama, iki kong
resas užgirs $400,000,000 
Graikijai ir Turkijai susti- 
print “prieš bolševizmo pa
vojų.” Tas šimtas milionu 
būtų paimtas iš valdinės 
Reconstruction F i n a ne e 
Korporacijos. Reikalas esąs 
toks greitas, kad negalima 
būsią laukti, kol kongresas 
užgirs visus keturis šimtus 
milionu. u

New Yorko Daily 
ker iškelia aikštėn, 
kongresmanas Fred 
Hartley, kongreso darbinio 
komiteto pirmininkas Wa
shingtone, sėbravo su naci
škais Amerikos vokiečiais. 
Dabar jis siūlo uždraust 
Komunistų Partiją. Nacių 
Bundo piknike Essex Coun
ty, N. J., Hartley 1940 m. 
liepos 14 d. sakė: “Per 12 
metų aš čia lankausi, ir ne
matau priežasties, kodėl ne- 

dabar lankytis.” 
buvo papuoštas

turėčiau
Piknikas
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Wor- 
kaip

Batavia, Java. — Holan
dų teismas užgyrė žygį sa
vo valdžios, kuri užgrobė a- 
merikin. laivo Martin Behr- 
man krovinį, vertą $3,000,- 
000. Tai buvo daugiausia 
gumos krovinys, kurį tas 
laivas gabeno iš indonezų 
valdomos srities.

Palestinos Teroristai
Išplėšę $80,000

*
Jeruzalė. — 15 ginkluotų 

ir apsimaskavusių jaunų

Aviv Discount Banko. Me
nama, kad tai buvo žydai 
teroristai.

svastikomis ir buvo dainuo 
jama hitlerinis Horst Wes 
sel himnas.

*

ria bet kokiai svetimšališkai 
ar naminei organizacijai, 
sąjungai, judėjimui, grupei 
arba būriui asmenų, ku
riuos generalis prokuroras 
laiko totalitariniais, fašisti
niais, komunistiniais arba 
pasalingais ardytojais arba 
sekėjais politikos, siūlančios 
ar užginančios vartojimą 
jėgos arba prievartos žygių, 
atimti kitiems žmonėms tei
ses pagal Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, arba siekian
čios pakeisti Jungtinių Val
stijų valdžią nekonstituci- 
nėmis priemonėmis.”

Visi pranešimai iš Wash- 
ingtono rodo, jog preziden
to įsakymas yra atkreiptas 
tiesiog prieš komunistus, 
prieš jų'rėmėjus ir prieš 
žmones, kurie nori bendra
darbiavimo tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos. Suprantama, jog Tru
mano įsakymas tik dėl visa 
ko įvardina “totalitarinius, • 
fašistinius” elementus.

Federaliu Sekliu Biuras 
(FBI) patikrins kiekvienų 
vykdomosios valdžios tar
nautoja ir darbininką, pagal 
minimąją generalio proku- 

! roro taisvkle bei įtarimą. 
Tai bus pirmasis žingsnis, 
siiojant arba košiant jų iš
tiki m vbę.

Ištikimybės tyrinėtojai 
vartos .“juoduosius sąra
šus”, į kuriuos įtraukta “ne
ištikimais” laikomi žmonės 
ir organizacijos. Tokius są
rašus turi Federaliu Seklių

■ Biuras. Civilinės Tarnybos 
Komisija, armijos ir laivyno 
žvalgybiniai skyriai ir t.t.
Ištikimybės sijojimui taip

gi bus vartojama sąrašai 
Kongresinio Komiteto dėl 
Neamerikinių Judėjimų; 
policijos ir vietinės valdžios 
sąrašai, lankytų mokyklų 
rekordai, buvusiųjų sam
dytojų liudijimai ir t.t.

Civilinės Tarnybos Komi
sijoj bus įsteigta tam tyčia 
Ištikimybės Peržiūrėjimo 
Taryba, kuri suderins visų 
kitų valdžios skyrių veiklą 
košti politiniams valdžios 
darbininkų ir tarnautojų į- 
sitikinimams.

Per tokius rėčius bei ko
štuvus būsią pervaryta 2,- 
200,000 valdinių tarnautojų 
ir darbininkų. Jų ištikimy- 

, bei išnagrinėti reikėsią $25,- 
000,000 lėšų.

Įtariamų organizacijų ir 
žmonių vardai viešai ne
skelbiami.

Graikijos Partizanai 
Atmuša Monarchistus

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistų valdžia pasiuntė 
50,000 savo armijos prieš 
partizanus - respublikiečius 
kalnuose į šiaurę ir vakarus 
nuo Salonikos. Pranešama, 
kad partizanai atmuša ir 
sulaiko monarchistus.

ORAS.— Būsią lietaus.
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Paskutinė Savaitė
Jau tik kelios dienos beliko iki Lietuvių Moterų, Li

teratūros Draugijos ir Demokratinių Lietuvių suvažiavi
mų. Bet per tas kelias dienas dar daug kas galima nu
veikti. Svarbiausia, kad visi delegatai, kurie išrinkti, su
važiavimuose dalyvautų. Per šias kelias dienas jie turi 
sutvarkyti savo reikalus taip, jog galėtų dalyvauti.

Dar labai gražiai galima pasidarbuoti dėl pasveiki
nimų suvažiavimams. Svarbu, kad suvažiavimai sustip
rintų mūsų pažangųjį judėjimą ir finansiškai, čia irgi tu
rėtų pasidarbuoti delegatai.

Svarbu ir tas, kad delegatai rimtai pagalvotų apie 
šių suvažiavimų tikslus. Reikia, kad suvažiavimuose bū
tų gyvų, konstruktyviškų diskusijų. O jų bus tik tada, 
kai delegatai bus iš anksto prie jų pasiruošę.

Propaganda ir Isterija
Hitleris buvo skaitomas propagandos meisteriu. Ap- 

gavingos fašistinės propagandos pagalba jis buvo susu
kęs galvą ir užnuodijęs sielą ne tik vokiečių tautos, bet 
ir didelės dalies žmonių kitose šalyse.

Hitleris savo propagandoje žmonėms rodė tik du 
priešu: žydus ir bolševikus.

Šiuo tarpu panašų vaizdą turime Jungtinėse Valsti
jose. Dabar irgi gąsdinami žmonės dviemis priešais: 
komunistais ir darbo unijomis. Prieš komunistus ir dar
bo unijas tiek propagandos paskleista, kad išsiliejo ne
matytos isterijos banga. Spaudoje nieko daugiau nebesi
mato, per radiją nieko daugiau nebesigirdi.

Kiekvienam turėtų būti aišku, kad šita propaganda 
yra gerai suplanuota ir puikiai finansuojama. Vyriau
siais finansiniais promoteriais, kaip žinia, yra Nacionalis 
Fabrikantų Susivienijimas ir Jungtinių Valstijų Preky
bos Butas.

Komunistai, aišku, yra tiktai reakcijos baubas dides- 
hiam žmonių išgąsdinimui ir supjudymui, lygiai taip, 
kaip Hitlerio propagandoje buvo žydai. Hitleriui žydų 
baubu buvo lengva sukurstyti vokiečius.

Tie, kurie šiandien tiek trukšmo kelia prieš komu
nistus, aiškiai supranta, kad iš Komunistų Partijos pusės 
pavojaus nei valdžiai, nei kapitalistinei santvarkai nesi
mato. Komunistų Partija tebėra maža ir silpna. Kongre
se nesiranda nei vieno komunisto. Viso labo tik vienam 
New Yorke miesto taryboje yra du komunistai. Bet nie
kur nesigirdėti, kad tie du komunistai grūmotų New 
Yorko valdžiai nuvertimu. Net ir atkakliausi komunistų 
priešai tokio primetimo nedaro konsilmanams Cacchione 
ir Davis.

Tai kur tas komunizmo pavojus? Kur tas iš komu
nistų pusės grūmojimas kapitalistinei santvarkai, kuri 

. savęs apsigynimui turi ne tik turtą, teismus, Kongresą, 
•valdžią, bet ir milžinišką armiją ir laivyną? Tik keista, 
kad visgi randasi žmonių, kurie ta kvaila propaganda 
tiki ir pasiduoda isterijai.

Ne, ne komunistai yra reakcijos tikrasis cielius.
Ką gi ji ištiesų atsieks, uždraūsdama komunistams 

viešai organizuotis ir veikti?
Pirmučiausia ir svarbiausia, jinai padarys tokią pro

cedūrą, kad ateityje jokia organizacija, skelbianti socia
lizmą, negalės legališkai gyvuoti. Antra, bus įstatymas, 
kurio pagalba bus galima apsidirbti su bile partija, nepa
tinkama tai partijai, kuri sėdi valdžioje.

Tačiau tai dar toli gražu ne viskas. Isterija reikalinga 
sutriuškinimui darbo unijų. Galingos, pažangios unijos 
nors šiek tiek pažeboja pelnagrobiūs, varžo juos ir apri
boja jų pelnus. Todėl jie nori su jomis apsidirbti.

Pragyvenimas, Algos ir Unijos
Su trukšmu ir grūmojimu reakcija atsiekė tiek, kad 

paskutiniais keliais mėnesiais darbininkai nedrįso reika
lauti algų pakėlimo ir kantriai susilaikė nuo streikų. Tuo 
tarpu kainų kilimas pasiekė pirmiau šios šalies istorijoje 
nematytą lygį.

Bet taip amžinai negalės būti. Darbininkų susilaiky
mas nuo streikų nepakeitė reakcijos suokalbio prieš dar
bo unijas. Tai aiškiai parodo Kongresan įneštieji biliai. 

į Tai parodo didžiosios spaudos nepersto ją puolimai orga
nizuotų darbininkų.

Tai pradeda suprasti darbo unijos. Tylėjimas ir pa
sidavimas nėra išeitis. Tylėjimas tiktai didina ir dilgina 
darbo žmonių priešų apetitus.

Todėl šiomis dienomis organizuoti automobilistai ir 
geležinkeliečiai išstatė savo samdytojams reikalavimus. 
United Automobile Workers unija reikalauja iš General 
JJJotors kompanijos algų pakėlimo 23 nuošimčiais, o ge
ležinkeliečių brolijos spiria geležinkelių kompanijas pa
kelti algas 20 nuoš. Gumos pramonėje laukiama visuotino 

' streiko taip pat už algų pakėlimą.
Palyginus su kainų pakilimu, šitie organizuotų dar

bininkų reikalavimai yra labai maži. Reikia žinoti, kad 
po karo Amerikos kapitalistų pelnai dar labiau pakilo.
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Tamsybes Aukos
(Feljetonas)

Visokį izmai, būtų jie ge
ri arba blogi, net ir patys 
pasiučiausi, kaip fašizmas, 
nacizmas, pro - fašizmas, 
susimedžioja sau pasekėjų. 
Daugumas šitų izmų pase
kėjų, yra priprasta vadinti 
suklaidintais ž m o n ėmis. 
Kad šitoje nuomonėje yra 
daug tiesos, reikia pripa
žinti, bet kad visi pro-na- 
cizmo pasekėjai būtų klai
dinimo aukomis, tai jūsų 
Paulius su tokia teorija nie
kuomet nesutiks. Priežas
tis tame, kad jūsų 
Paulius turi nemažai pa
žįstamų pro-nacių pasekė
juose, 
buvo tais 
pro-nacių 
nimas dar 
mus, kaip
Kas būtų bandęs tuos žmo
nes “suklaidinti” į gerąją 
pusę, tam būtų akis iškabi
nę, kaip piktas katinas. Iš 
to jau aišku, kad hitlerinė 
sėkla dygsta nei sėta nei 
akėta. Yra ne mažai žmo
nių, kurie klaidinimams 
nepasiduoda. Gyvena, taip 
sakant, “savu pro,tu” ir 
pasirenka gyvenimo kryptį 
pagal savo supratimą. Ši
tie pasirinkimai toli ne 
pas visus priklauso * nuo 
socialūs padėties: turtin
gumo, biednatvės, didelio 
išsilavinimo, arba visai be 
išsilavinimo, aukšto pašau
kimo,’arba neturint jokio 
pašaukimo. Pasirinkimas 
gyvenimo krypties išimti
nai priklauso nuo to, kaip 
veikia žmogaus smegeninė. 
Jeigu d u r n i u s ži
notų, kad jis durnas, bė
dos nebūtų; tuomet jis ne
būtų durnas. Tokiame atve
jyje fašizmas, nacizmas, 
pro-fašizmas ir pro - naciz
mas, kurie veikia priešingai 
darbininkų klasės intere
sam dirbančioje visuomenė
je neturėtų nei vieno pase
kėjo. '

Ant nelaimės, gamta, lyg 
norėdama tūlus žmones nu
bausti, jų smegenines taip 
sutaisė, kad jos veikia prie
šais jų pačių reikalus ir, to 
pasekmėje, tokių smegenų 
savininkai kenčia dvigubą 
“koronę” ir tuomi labai di
džiuojasi. Tokių gamtos nu
baustų yra ne tik pas lietu
vius; jų randasi ir kitose 
tautose, kurie nepajėgia su
sivokti, kurioj žmonių kate
gorijoj jie priklauso. Kaipo 
išdavas šitos nežinystės, at
sirado “pro-nacinis proleta
riatas.” Pro - nacinis prole
tariatas, savo sociale ir eko
nomine padėtimi, nieku ne
siskiria nuo tikrojo proleta
riato. Tai sunkaus darbo 
žmonės, kurie savo kasdie
niniu triusu maitina, puošia

kurie tokiais jau 
laikais, kuomet 
kryptimi klaidi- 
buvo toks nežy- 
tamsoje šašelis.

ir šildo parazitų veislę. 
Skirtumas tik tame, kad 
pro - nacinis proletariatas 
nepažįsta savo priešų ir dė
lei šitos jo dvasinės ubagy
stės neapsakomai bijosi 
bolševizmo. Pas juos vyrau
ja toks įsitikimas, kad be 
ponų juos ištiktų tokia ne
laimė, kaip avis be pieme- 
nio — vilkas išnešiotų iki 
paskutinės.

Dėl šito jų įsitikinimo, 
pro-nacinius proletarus Die
vo bausmės rykštė (kuri vi
sai ne dėl jų skirta) vaščiu- 
guoja be jokio pasigailėji
mo. Kaip jau yra žinoma, 
kad poniją, dvasiški ją, suk
čius ir kitokius didelius lat
rus Dievas, negalėdamas 
nubausti vargšam skirtomis 
pavietrėmis, užsiuntė juos 
bolševizmu, kurio didieji la
trai labiau bijosi, ne kaip 
žvirbliai vanago. Šios bai
mės gainiojami, Dievo rykš
tės plakami, milijonieriai 
sukrovė bilijonus dolerių 
ant Mussolinio ir Hitlerio 
altorių, bet nuo baimės ne- 
išsipirko. Su kiekviena per
gyventa diena baimės dru
gys juos purto smarkiau ir 
smarkiau.

Kad piniguočiai dreba dėl 
bolševizmcųMisai natūralu, 
—bijosi netekti perteklingo 
gyvenimo. Bet kokius nuos
tolius dėlei bolševizmo ga
lėtų panešti pro-naciniai 
proletarai, tai ne tik šimtas 
velnių, ale nei jūsų Paulius 
nežino. Veikiausiai, kad dė
lei plakimo dviejų rykščių 
(mat, pro - nacinius prole
tarus, plaka ir biednuome- 
nei skirtos pavietės ir bago- 
čiam skirta rykštė), susi
maišė razumas su durnyste 
ir pasidarė negalima supra
sti, nei kur skauda, nei dėl 
ko skauda.

Kadangi pas pro-nacius 
kuo ne visi daktarai (pas 
juos ir daktarai daktarai ir 
advokatai daktarai ir kuni
gai daktarai ir visi kitokį 
paibeliai daktarai), tai pro- 
naciniai proletarai ir puola
si prie grigaitinių ir smeto
ninių “daktarų”, tikėdamie
si, kad už brangią užmokes
tį nusipirks paliuosavimą 
nuo jiems nesuprantamų so
pulių. Pasinaudodamos pro
ga, pro-nacinės įstaigos: 
“Amerikos lietuvių taryba” 
ir “Lietuvai vaduoti sąjun
ga” prisisamdė hitlerinių 
pabėgėlių, kurie hitlerinių 
melų peiliais raižo pro-na- 
cinių proletarų nervus ir 
kaitina jausmus iki užviri
mo. Pasekmės puikios. Ant 
dr. Grigaičio ir Smetonuko 
altorių pinigų krūvos auga, 
pro-nacinių proletarų kiše- 
niai vis tuštėja, o bolševiz
mo baimė vis didėja.

Neseniai CIO ekonomistai apskaičiavo, kad pramone gali 
lengvai pakelti visiems darbininkams algas 25 nuoš. ir 
vistiek dar pelnytų be galo aukštus pelnus. Nuo to laiko 
reikmenų kainos dar žymiai pakilo, o darbininkų algos 
nepakilo nei kiek. Reiškia, kapitalistų pelnai toliau pa
didėjo.

, Tačiau, žinoma, negalima tikėtis, jog mūsų pramo
nės viešpačiai be kovos išpildys šiuos organizuotų darbi
ninkų teisingus reikalavimus. Jie priešinsis iš paskutinių
jų. Juos privers pakelti algas tiktai tvirtas spaudimas iš 
darbo unijų pusės. Veikiausia nebus apsieita be streikų.

Šis laikotarpis yra toks, kuomet verkiančiai reika
lingas visų organizuotų darbininkų bendras frontas. De
ja, mūsų darbo unijos tebėra pasidalinusios. Nors Ame
rikos Darbo Federacija ir CIO turi išrinkę komisijas tar
tis dėl vienybės, tačiau kol kas komisijos nesusirenka, 
vienybės klausimas vilkinamas ir atidėliojamas. Tai pui
kiai mato valdovai ir samdytojai, ir todėl, jie drąsiai 
priešinasi visiems darbininkų reikalavimams. Abiejų uni
jų centrų suvienijimas būtų geriausia priemonė išvdngi- 
mui streikų bangos. Matydami apvienytą darbininkų 
ryžtą, samdytojai greičiau darytų nusileidimus.

Streikas nėra tokia kovos priemonė, kurios darbinin
kai imtųsi lengva širdimi. Tai yra paskutinė priemonė 
išreikalavimui iš samdytojų nusileidimo. Darbininkai 
šios priemonės imasi tiktai tada, kada kitos priemonės 
nebegali laimėti. i :
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PORŲ VEDYBOS KA
NADOJE ĮRA — NORI 
PLATESNIŲ DIVOR- 
SAMS TEISIŲ
. Liaudies Balsas rašo:

“Judėjimas už palengvi
nimą divorsų Kanadoje, 
randa vis daugiau pritarė
jų-

“Šiomis dienomis dar vie
nas parlamento narys pasi
sakė už praplėtimą divorsų 
priežasčių.

“Jis nurodė, kad dabarti
niai suvaržymai pastoja ke
lią persiskyrimui tų porų, 
kurioms kito kelio nėra. Tos 
poros kenčia ir jų gyveni
mas eina niekais.

“Anot jo, šiandien Kana
doje daugelis žmonių nusto
jo gerbti tuos įstatymus ir 
nepaiso jų, kadangi jie ne
suderinami su gyvenimu.

“Jis siūlo, kad divorsai 
būtų duodami dėl žiaurumo, 
pabėgimo ir nedavimo išlai
kymo. Iki šiol divorsus gali
ma gauti tik dėl svetimote
rystės. Bet svetimoterystę 
labai sunku įrodyti, jeigu 
asmuo nenori pasiduoti. Ki
ti tyčia eina prie svetimo
terystės, kadangi kitaip ne
galima persiskirti.

“Karo metu buvo daug 
skubotų vedybų, kurios da
bar byra. Užsispyrėliąi, ta
čiau, nehori palengvint. Tas 
stumte stumia tas poras į 
nusižengimą ir kitas nelai
mes. Kitaip, jos galėtų iš
taisyti gyvenimą ir sukurti 
laimingas šeimynas.”

Jungtin. Valstijose taipgi 
karo metu buvo daug “sku
botų vedybų” ir dėl to šiuo 
metu nemažai tokių porų 
ieško ištuokų (divorsų). Ki
ta ištuokoms priežastis: 
stoka butų, stoka gyvenimui 
namu.

TAI BENT KATALIKAS!
Katalikų Karo Veteranų 

(Catholic War Veterans) 
komandierius Max H. So
rensen aną dieną pareiškė 
New Yorko spaudos atsto
vams, kad jis stojąs už tai, 
kad Amerikos komunistai 
būtų deportuojami, — visi 
komunistai, nepaisant, ar 
jie šio krašto piliečiai ar ne!

Kur jie turėtų būti depor
tuojami? Pagal Sorensen’o 
galvoseną: jei ne į kitas ša
lis, tai į kokią nors salą.

Komunistai, girdi, esą 
“svetimos valstybės agen
tai.”

Jeigu jau kas nors yra 
“svetimos valstybės agen
tai” Amerikoje — tai kleri
kalai, kurie yra ankštai su
sirišę su Vatikanu ir kaip 
popiežius groja, taip jie šo
ka!

Tokia Sorenseno kalba, 
aišku, su padoriais katali
kais neturi nieko bendro. 
Padorūs katalikai žino, kad 
ne tik komunistai yra ma
žumoje (Amerikoje),, bet ir 
katalikai. Faktinai, nėra A- 
merikoje tokios nei politinės 
nei religinės grupės, kuri 
sudarytų daugumą gyvento
jų. 'Kiekviena grupė yra 
Amerikoje mažuma. Jeigu 
taip, tai reikia žiūrėti, kad

kiekviena mažuma turėtų 
teisę pareikšti savo žodį, jei 
tas žodis neprieštarauja 
Amerikos žmonių intere
sams, jei jis yra naudingas 
ypačiai darbo žmonėms.

Einant Sorenseno suma
nymu, šiandien gali būti 
pripažinti nelegaliais ko
munistai, o rytoj — katali
kai.

Katalikai privalo atsimin
ti, jog Amerikoje buvo lai
kai, kuomet jie, katalikai, 
buvo žiauriai persekiojami; 
tai buvo prieš Civilį Karą.

Amerikoje (ir šiandien) 
veikia tam tikros pajėgos— 
Ku Klux Klanas ir kt., — 
nukreiptos prieš katalikus, 
žydus ir negrus.

Jeigu katalikų vadai pra
dės “vainą” prieš komunis
tus, jeigu Amerikos reakci
jai pavyktų pasmaugti de
mokratines teises ir civili- 
nes laisves šioje šalyje, tai 
katalikai turi žinoti, kad 
jie bus “next”.

Išmintingesni katalikų 
vadai Jturėtų sudrausti to
kius, kaip Sorensenas, — 
turėtų juos šiek tiek sužmo- 
ninti ir išmokyti pagerbti 
Teisių Bilių — kertinį ak
menį mūsų krašto žmonių 
laisvės!
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Jei pro-naciniai proleta
rai laiku nesusipras, tai pa
siliks ubagais ne tik ant 

‘ dvasios, ale ir ant kišenių. 
Kartojasi tas pats‘farsas, 
kurį sulošė mussoliniečiai 
ir hitlerininkai, gązdindami 
kapitalistinį svietą Komin- 
terno pavojumi, labai gar
siai šūkaudami, kad fašisti
nė ašis sumals bolševizmą 
visame sviete ir ant visados. 
Pirmas aktas taip gerai pa
vyko, kad geriau nei norėti 
negalima, — iš žioplių ka
pitalistų išliežė tiek bilijonų 
dolerių, kad galėjo apsigin
kluoti nuo kojų apačios iki 
viršaus dantų.

Bet antram akte^ fašisti
niai ir naciniai ricieriai su 
savo vyriausiais 
priešakyje baigė* karjerą 
nuodais, kulkomis ir 
mis!

Kad visokių rūšių 
naciai ir pro-fašistai 
giuos tais pačiais takais, 
kuriais nužygiavo jų pirm- 
takūnai, tai jūsų Paulius 
gali pasibažyt jau dabar.

Žinoma, grigaitiniai su 
smetoniniais iš pro-nacinių 
proletarų bilijonų dolerių 
išliežti negalės, ba pastarie
ji bilijonais neskaito, todėl 
pro-naciai ir pro-fašistai 
šiuomi'atveju savo pirmta- 
kūnų nepasivys. Turės ten
kintis su tiek, kiek bus ga
lima išliežti.

O kada jau aukos bus ap
skustos iki gryno kaulo, tai 
pravadyriai generalės žuli- 
kystės paūš žmoniškai; pa- 
baliavos su aukštomis asa- 
bomis, parėkaus, primeluos, 
prikeiks ant bolševizmo 
pakol liežuviai atsiplušos ir 
nukeliaus į amžiną atilsį, 
palikdami pro-nacinį prole
tariatą bolševizmo apiekoj.

' Paulius.

vadais

virvė-

pro- 
nužy-

Raportas nuo Lietuvių Kalbos 
Mokyklėles

Ši mokyklėlė susiorganizavo 
Brooklyne pereitais metais, 
lapkričio 24 dieną, Laisvės sa
lėje, atlaikydama pirmą savo 
susirinkimą ir išrinkdama lai
kiną valdybą. Tada mokyklė- 
lėn buvo susiregistravę apie 35 
mokiniai, — nuo 10 iki. 60 me
tų amžiaus.

Daugelis iš anksčiau užsi
registravusių, ypatingai vidu
rinės mokyklos (high school) 
amžiaus asmenys, po užsire
gistravimo arba visai nelankė 
pamokų, arba vėliau nustojo 
jas lankę.

Nuo mokyklėlės susiorgani- 
zavimo iki šiol dar vis įstoja 
mokyklėlėn vienas kitas nau
jas mokinys, taipgi yra ir ap- 
leidžiančių mokyklėlę.

Pastoviai mokyklėlę lankan
čių mokinių dabartiniu laiku 
yra apie 23 mokiniai.

Mokyklėlė nėra globojama 
jokios apšvietos, kultūrinės ar 
pašalpinės organizacijos, kaip 
kad būdavo su Ateities žiedo 
Mokyklėle, ši mokyklėlė egzis
tuoja savistoviai; ji turi savo 
valdybą, kurion Įeina:

K. Petrikienė, pirmininkė; 
Kari Benderis, vice pirmin.; 
Helen Bručas, sekretorė; 
Bessie Stasiūnas, iždininkė.
Ižde yra $205, kuris susida

rė gavus aukų—nuo Lietuvos 
Draūgo $200 ir nuo Petro Gra
bausko $5. Mokyklėlės išlai
dos iki šiol buvo tik už spau
dą Laisvei.

Mokyklėlės Problemos

Svarbiausiomis mokyklėlės 
problemomis bene bus sekamos 
dvi:

1. Stoka patyrusių mokyto
jo, ir

2. Stoka tinkamų rankve- 
džių.

Kas liečia 1-mąją problemą, 
tai, daugumoje, galinti mokyk
lėlę vadovhuti-mokinti veikė
jai, labai apkrauti visokiais ki
tokiais darbais.

O kas liečia 
tai ši. mokyklėlė 
kurių dar buvo 
pakankamai:
Lietuvių Kalbos Gramatiką ir 
J. Jurginio rankvedį “Labas 
Rytas.” Bet šie rankvedžiai 
tokiam mokinių sąstatui, kokį 
mes turime šioj mokyklėlėj, 
sunkiai pritaikomi. Geriausiu 
tokiai mokyklėlei rankvedžiu 
gal būtų Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus “English-Lithuanian Self 
Instructor.” Bet šio rankvedžio

X

B’klyn’o Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlė

--------------------- 2-ras puslapis
Laisvė—-Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Kovo 25, 1947

Washington. — Valstybės 
sekretor. padėjėjas Ache
son kalbėjo, kad komunisti
nė valdžia bile kur — “tai 
pavojus Amerikai.”

rankvedžius, 
vartoja du, 

galima gauti 
Dr. D. Pilkos

jau negalima gauti užtenkamo 
mokyklėlei kiekio — visas 
išparduotas.

Atsižvelgiant į rankvedžiu 
problemą, mokytojas stengia
si, pagal savo išgalę, taip pa- . 
mokas pritaikinti, kad visi — 
Lietuvoj augusieji, kaip ir vai
kai galėtų tomis pamokomis 
sykiu naudotis. Ruošdamas 
pamokas klasėms, jis sykiu 
mėgina jas priruošti ir spau
dai.

Mokyklėles Tikslas

Mokyklėlės tikslu turėtų bū
ti : pirmiausia stengtis kuo il
giausiai pasilaikyti, auklėjant 
lietuvius vaikučius ir jaunuo
lius lietuviškoj dvasioje, kar
tu auklėjant veikėjus ir mo
kyklėlių mokytojus ateičiai.

Mokyklėlėse, apart kalbos, 
kur tik aplinkybės ir galimy
bės leidžia, dar galima turėti 
ir kiti kursai, kaip: vaidybos, 
dainavimo, paišybos, tapybos, 
muzikos ir kitko. Taipgi būti
nai reikia mokyklėlėms rengti 
socialius parengimėlius ir eks
kursijas, nes tas labai sudomi
na jaunamečius mokinius.

Kaip jau minėta, yra ruo
šiamos mokyklėlei, ir sykiu 
spaudai pamokos. Tas pamo
kas perspausdinus mūsų laik
raščiuos, visuomenė galėtų jas 
pamatyti, norintieji galėtų su
sidaryti sau iš jų‘ rinkinius, 
o kas svarbiausia, tai kalbos 
žinovai, galėtų padaryti savo 
pastabas ir pataisas ir vėliau 
būtų galima išleisti ateities 
mokyklėlėms lietuviams Ame
rikoje, jau išleisti gana tobu
las rankvedis.

šiuomi mokyklėlė, kaipo 
vienas iš viso demokratinių lie
tuvių judėjimo vienetas, svei
kina šį suvažiavimą, ne tiek 
su finansais, kuriuos šiam tiks
lui patys mokiniai iš savo 
kuklių išteklių sudėjo. Mokyk 
'lėlė suvažiavimą sveikina nuo
širdžiausiais linkėjimais sėk
mingai nustatyti gaires demo
kratinių lietuvių ateities vei
kimui.
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Welly K. Hopkins (kairėje) ir Henry Kaiser, United 
Mine Workers advokatai, Įteikia Aukščiausiajam Teis
mui peticijas, prašančias neleisti valdžiai uždrausti ki
tą streiką, Į kurj mainieriai jau ruošiasi. Advokatai^sa- 
kė, kad teismo kišimasis išstoja prieš mainierių teises.

čia 
vi
ne

Marie Reed, CIO United Electrical, Radio & Machine 
Workers, streikuojanti prieš Anderson Co. vos išsisuka 
nepatekusi po kompanijos viršininko mašina. Čia pat 
stovį policijos raiteliai atrodo nei kiek nesusinūpinę, 
kad merginą gali suvažinėti.

pilnutėle Lietuvių
turėjome skanaus

Ąžuolų 
šakos susisiekia 
Važiuojant atrodo, 
kokiu tai tuneliu, 
išpuoštas žaliomis

NL
TJntnvns Ynipste- 

liliosp ir onsVvięĮn ppnt.mn- 
riP.hnvn tokio knltūrinm 
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Kada CIO News išspausdino šį braižini, parodantį turtingųjų trikselius apėjimui 
federally taksavimo Įstatu, National Association of Manufacturers tuojau protesta
vo iždo sekretoriui John N. Snyder. Atrodo, kad tiesa iš tikro yra skaudi.
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SKAITYTOJŲ BALSAI

ūkininkas apsivedė ir 
sūnaus, vienturčio 

busiančio Brooklyųo

vyzdį iš Laisvės No. 63. Frank 
Kruk šaukė ir namą gyrė: šiur, 
— sako, — pro visus langus 
šviesu! Dvidešimt penki vaisi
niai medžiai, žemė, kurioje au
ga, bulbės, bananai, apelsinai ir 
žydi gėlės! Vasarą galėsite 
maudytis kaip Nemune, net ir 
lietuvišką lakštingalą išgirsite 
savo krūmuose! žemė, kurioje 
auga bulvės, bananai ir 
nai, jos kaina už metų

■r* *

Frank Kruk Apysaka.
Jau keli mėnesiai kaip eina 

per Laisvę apysaka Frank 
Kruk. Parašė Lietuvoj Petras 
Cvirka. Nuo pradžių per kelius 
numerius apysaka buvo nelabai 
patraukianti. Bet vėliaus, nuo 
tos vietos, kaip Franko tėvas— 
Krukelis, 
susilaukė 
Franko,
graboriaus Frank Kruko, apy
saka pasidarė be gali žingeidi. 
Skaitosi lengva lietuvių kalba. 
Patartina visiem skaityt, kad ir 
nuo dabartinio numerio.

Frank Krukelis prieš aną 
pirmą pasaulinį karą Lietuvoj 
gimė. Buvo sūnus - palaidūnas, 
su frontais ir merginom girtuo
kliavo, peštynėse su bernais da
lyvavo, tiksliai ai- ne, užmušė 
žmogų. Frank is galvatrūkčiais 
pabėgo į Ameriką, čia Kruke
lis buvo viskas: darbininkas, 
streikierių savo draugų išdavi
kas, už ką buvo apkultas. Po to, 
įstojo į salaveišių armiją iiž ba
ra banšči ką ir aukų rinkėją sa
vo naudai. Pametęs salaveišius 
griebėsi vorbuot rekrūtus į pir
mą pasaulinį karą, už kožną 
gaudamas po $20. Karui pasi
baigus Frank Kruk gavo dar
bą pas agentą namus pardavėt.

Skaitant tą apysaką daug 
yra juoko ir humoro. Frank 
Kruk apsukrus ir moka taip 
sklandžiai meluoti. Imsiu pa-

Hartfordiečiai Čia Puikiai 
Pasirodė

Kovo 16 d., rūpesniu vieti
nio Aido Choro, buvo par- 
kviestas Laisvės Choras iš 
Hartfordo 
programą, 
buvo laiku 
užduočiai, 
vaidino 
mediją

Veikaliukas gražioje pras
mėje sukurtas jau tarybinės 
Lietuvos rašytojų. Dalykas 
dedasi pas Lietuvos kaimie
čius Mikšius, turinčius vien
turtę gražią dukterį. Neaiš
kinsiu veikalo prasmės, nes 
čia būnanti bostoniečiai, ro
dos, jau sutarti padarė su 
Laisvės choriečiais, kad pas 
juos irgi atvyktų suvaidinti tą 
komedija.

Buvo
Svetainė;
juoko ir pasitenkinimo. Hart
fordiečiai pagirtinai gerai lo
šė, jie mokėjo savo roles ir 
vpatos pritaikytos rolėms.

Suvaidinus komediją — 
Laisvės Choras pradėjo pildy
ti antrą dalį programos — 
koncertinę dalį. Jdomu, kad 
chorvedė svetimtautė — fran- 
cūzų tautybės — Wilma Hol
lis, bet sugabiai diriguoja 
mišriam chorui ir vyrų gru
pei. Gerai ji pati dainuoja lie
tuviškas dainas: solo, duetus 
ir vaidina: nudavimus atlie
ka kaip gera lietuvaitė. Dar

Choro,
Laisvės

išpildyti dailės 
Hartfordiečiai pri- 
ir gerai pasirengę 
Pirmiausiai jie su- 

trijų atidengimu ko- 
Mikšių Svajonė.”

apelsi- 
pakils

paste-Bet kostumeris bosas 
bi: Keista, kad šitas paukštis 
čia taip anksti gieda. Juk dar 
tik kovo pradžia. Frank Kruk 
gudriai šypsodamasis: čia kita 
jų rūšis, bet su Lietuvos lakš
tingalomis jos seserys. Kas ge
riausia, kad jų nereikia šerti 
nei girdyti.

Taip, namų pardavėjas Frank 
Kruk melavo be galo ir krašto 
ir tas jam sekėsi. Bruklyno lie
tuviam pardavinėjo namus, kur 
neaugo nei bananai, nei apelsi
nai! Be abejo, kaip Frank 
Kruk, pataps Briuklyno grabo- 
rium, žingeidumo bus iki misų, 
nes čia jau bus visai naujas 
biznis.

Reikia pastebėt, kad Petras 
Cvirka stebėtinai talentingas 
apysakų rašytojas. Jo išvedžio
jimai ir nukalti žodžiai tikrai 
meistriški. Bet gal man taip at
rodo, kaipo mylėtojui apysakų.

V. ,J. Stankus.

ir kita svetimtautė — italų 
tautybės — gražiai lietuviškai, 
dainavo. Ji tuo pą?iu išstoji
mu dainavo angliškai ir ita
liškai. Dar vienas jaunas jau
nuolis, kuris puikiai valdo 
smuiką, pagrajino porą ka- 
valkų. Publika iššaukė dau
giau.

Akom pan notoj as V. Veive- 
ris gabiai savo pareigas atlie
ka. Visą ir gana ilgą vakaro 
programą davė hartfordiečiai, 
apart akordionisto Boris iš 
Dedham, Mass. Jis pagrajino 
gražių lietuviškų polkų laike 
pertvarkymo estrados.

Vakarui pirmininkavo M. 
Sukackienė.

Publikoje buvo daug svečių 
iš daugelio miestų. Patogus 
oras ir tokia retenybė, kaip 
ši programa, dailus mylėtojus 
suragino atvykti.

Pravartu pabrėžti, kad vie
tinis Aido Choras, vadovybė
je Josephinos Karsokienės 
praeitais metais linksmino 
Hartfordo publiką, todėl hart
fordiečiai,' kaip ir atsimokė
dami; pasiryžo atvykti į Wor
cester!. Bet tai yra nelengvas 
darbas tatai padaryti.

Po programos buvo vaišina
mi valgiais ir gėrimais pro
gramos dalyviai. Daug pasili
ko ir publikos užkandžiauti ir 
linksmai pasikalbėti. Nuo cho- 
riečių stalo garsingos dainos 
vis kartojosi. D. J.

Karštai myli savo tėvynę 
tarybinis žmogus— lietuvis. 
Jis ją nori matyti naujai at
statytą, laimingą, tikrą savo 
rytojaus diena. Valstietis 
atstato savo trobą, darbi
ninkas montuoja sugadintą 
mašiną, mokytojas drauge 
su mokiniais veža iš miško 
statybinę medžiagą mokyk
lai, muziejų darbuotojai vėl 
pastato į vietas brangius 
eksponatus, kuriuos jie bu
vo paslėpę nuo vokiečių. 
Lietuvos darbo žmonės su 
visa siela įsijungė į tėvynės 
atstatymą.

Kaip dabar atrodo Tary
bų Lietuvos provincijos gy
venimas? Kainui, miestelių, 
apskričių miestų ?

Pervažiuokime per Lie
tuvos kaimus, miestelius, 
per pačią anksčiau labiau
siai atsilikusią Lietuvos, da
lį. Kaip praleido savo poil
sio laiką kaimo; miestelio 
gyventojas? Jis ėjo į smuk
lę ir tai buvo pagrindu visų 
blogybių, užljejusių provin
ciją. Dabar vaizdas visiškai 
pasikeitė. Pradėsime nuo 
to, kad mažažemiai ir be
žemiai valstiečiai, buvusieji 
kumečiai, iš tarybų valdžios 
gavo žemę, gyvulius, žemės 
ūkio inventorių. Jiems duo
ta galimybė naudotis MTS 
(Mašinų - traktorių stočių) 
ir MAN P (Mašinų - arklių 
nuomojimo punktų) pagal
bai žemės apdirbime.

Šie, anksčiau buvusieji be 
teisės žmonės, gavo nematy
tas galimybes mokytis ir to
bulėti. Provincija apsiden- 
dė pradžios mokvklų, klubų- 
skai tvklų, kultūros namu, 
bibliotekų, kino-teatru ir 
radijo taškų tinklu. Kiek
vienas apskrities miestas 
turi savo laikraštį, smulkiai 
nušviečiantį apskrities gy
venimą, v

Greitais tempais eina pro
vincijos elektrifikacija. Pa
vyz., Užpaliuose, nesenai 
paleistos darban elektros 
stotys, kurtos duoda šiems 
rajonams šviesą, o taip pat 
galimybę dirbti atstatvto- 
sioms vietos įmonėms. Šiuo 
laiku karštas darbas verda 
naujų elekrinių statybose— 
Anykščiuose, Skuode, Ute
noje ir Vilkaviškyje. Arti
miausioje ateityje pradės 
dirbti Širvintų elektros sto
tis, Ukmergės apskrityje. 
1950 m. Lietuvoje nebus nei 
vieno valsčiaus, nei, .vieno 
kaimo, kuris neturėtų elek- 

' tros. Liaudis, ištisus šimt
mečius sėdėjusi prie balanų 
ir rūkstančių žibalinių lem-

Rašo L. Sklčryte 
pučių — gaus elektros švie
są.

Dabar esančios Lietuvoje 
58 MTS' ir 295 MAN P žy
miai palengvina sunkų val
stiečių darbą ir valstiečiui 
lieka daugiau laisvo laiko. 
Jis eina į klubą-skaityklą, 
jis pasigeri kilnojamojo ki- 
no-teatro filmu, jis eina į 
koncertą arba pasižiūrėti 
atvažiavusios su gastrolė
mis artistų brigados stato
mu veikalu.

Lietuvoje jau dirba 2313 
klubų-skaitykių ir jų skai
čius be pertraukos auga. 
Daugumai klubų-skaityklų 
vadovauja pradžios mokyk
lų mokytojai arba natvs val- 
tiečiai. Pavyz. Eimučiuose 
Šiaulių apskr., Stačiūnų val
sčiaus tolimiausiame kam
pelyje, randasi pavyzdinis 
klubas-skaitykla. Ir kas va
karas į mokyklos pastatą, 
kuriame yra šis klubas-skai
tykla, susirenka apylinkės 
gyventojai. Susidomėjimas 
gyvu ir spausdintu žodžiu 
toks didelis, kad nei blogas 
oras, nei kitos priežastys jų 
negali sulaikyti. Šiuose gi 
klubuose-skaityklose dažnai 
pasirodo iš apskričių centrų 
lektoriai. Š. m. gegužės mė
nesį į Šiaulių apskrities 
Aukštelkių kaima buvo nu
matyta suruošti Šiaulių 
Muzikos mokyklos kolekty
vo koncertas. Koncertas tu- 
rėio įvykti pradžios mokyk
los patalpose ir keliomis va
landomis anksčiau nust^tv- 
to laiko į mokyklą susirin
ko tiek dane žmonių, kad 
nebuvo vietos net adatai nu-

stiiose. kaip Šiauliai. Klai
pėda. Panavežvs ir Mari
jampole randasi dramos te
atrai, kurie dažnai aastro- 
Hiioia, miesteliuose ir kai
muose. Ir sostiniu miestai 
nepamiršta nrovinciios. Šį
met vasarą Rašytojų Sąiun- 
pos Kauno skyriaus kolek- 
tvvas. kurio sudetvie buvo 
rašvtoiai A. Churginas. V. 
Reimeris ir kit. suruošė li
teratūrinį vakarą Šiauliuo
se. kuriame jie skaitė savo 
ir kitu rašvtoju kūrinius. 
Vilniaus lėlių teatr. grįžo iš 
savo tume po provinciją. Jis 
aplankė Šiaulius, Panevėžį, 
Anykščius ir daug kitų mie
stų ir miestelių.

Provincijoje vyksta dide
li atstatomieii darbai. Kiek
viename apskrityje atstato
ma ir dirba dešimtvs įvairiu 
imoniu ir įstaigų. Miesteliai 
ir sodvbos sutvarkomi. Už
planuojami parkai, skverai, 
apsodinamos alėjos, gėlvnai.

Tūkstančiai hektarų už
sodinama techniškomis kul
tūromis, kas sudarys visai 
naują Lietuvos žemės ūkio

Tūristai, Miestas ir Kiti 
žingeidumai.

Į šį, vieną iš gražiausių, mie
stą šią žiemą suvažiavo 12,912 
turistų. Iš jų 312 dar pirmu 
syk atvažiavę, o kiti 12,570 tai 
jau buvo čia pirmiaus žiemavo- 
ję. Tai tiek yra tik oficialiai už
siregistravusių. Ir The Greater 
Orlando Chamber of Com
merce, kuris rūpinasi turistais, 
šią oficialę skaitlinę paskelbė 
kovo 5 d. š. m. “Orlando Mor
ning Sentinel.”

Bet, tikrenybėje, turistų 
yra kur-kas daugiau, nes ne 
si turistai užsiregistravo ir
apie visus juos The Chamber of 
Commerce sužinojo. Pav.: Drg. 
K. Tamašiūnas su savo drauge 
iš Detroit netoli Orlando, pas 
Šidlauskus, praleido kelias sa
vaites; draugės O. Greblikienė 
ir Daukienė (irgi detroitietės) 

| taipgi čia viešėjo. O pas drau- 
| gus Juraičius, tik apie 5 mylias 
nuo Orlaivio, prie gražaus eže
ro, leidžia žiemą tūli baltimo- 
riečiai ir kiti turistai. Pas Louis 
Lietuvnikus (irgi netoli mies
to) , jų puošniuose namuose, vie
šėjo keletas lietuvių. Vincas Va
lukas (wilkesbarrietis), 7 die
nas buvo apsistojęs miesto cen
tre. Dabar jis leidžia laiką 
Miami, mat ten daugiausia ran
dasi suvažiavusių lietuvių.

Taigi, virš suminėti lietu
viai ir šimtai panašių neįėjo į 
minėtą 12,912 turistų skaitlinę.

čia labai daug turistų suva
žiavusių su savais “namais,”! 
taip vadinamais “trailers.” Jie, 
tuo būdu, išvengia aukštų ren
du už kambarius, nes jie atsi
vežę su savim ir “kambarį.” Jie 
apsistoję šalę miesto, daugiau
sia prie ežerų ir gyvena kaip 
Adomas su Jieva rojuj .. . Ma
no supratimu, tai praktiškiausi 
turistai.

Abelnai, kalbant apie turistus, 
klaida būtų manyti, būk visi 
turistai, tai dideli turtuoliai ir 
važiuoja į “sautus” tik dėl žin
geidumo ir “good time.” Turis
tai, didžiumoje, yra seno am
žiaus žmonės, arba šiaip palie
gėliai ir jie suvažiuoja į šį sau
lėtą kraštą ne dėl “good-time,” 
o dėl sustiprinimo pakrikusios 
sveikatos, žinoma, yra turtuo
lių, tokių, kurie tik dėl gerų 
laikų čia suvažiavę. Bet, anaip
tol, ne visi turistai tokie.

gu į miestą. Visokių rūšių pai
nios ir dideli ir platūs tropiško 
krašto ąžuolai šlama, 
milžiniškos 
virš gatvių, 
kad važiuoji 
kurio viršus 
šakomis. Namai visur apsupti 
žaliomis painiomis ir žydinčio
mis gėlėmis. Tik mažoj biznio 
sekcijoj nėra medžių ir gėlių. 
Be to, miesto ribose randasi 
net 31 ežeras. Tuose ežeruose 
randasi ne tik žuvų, bet ^elvių 
(turtle), daug laukinių ančių ir 
kitokių vandeninių paukščių. 
Turistai, o ypač moterys, myli 
laukinius paukščius ir atneša 
jiems duonos, o paukščiai “my
li” turistus ir patys skrisdami 
nutveria iš rankų atkištą jiems 
maistą. Tuo tarpu, kiti su ka
merom traukia atvaizdus. Mieš
ti ribose taipgi randasi 415 ak
rų parkų. Gražiausias parkas, 
tai viduryj miesto, prie Eolą 
ežero. Čia sekmadieniais turis
tų pagerbimui duodami veltui 
neblogi koncertai.. . Tik už 

•vieno skvero nuo čia yra dide
lis knygynas, kuriame randasi 

įveik visi žurnalai, ir apart vie
tiniu, visu didmiesčiu dienraš- 
čiai: The New York Times, 
Chicago Daily Tribune, The 
Detroit Free Press, The Bos
ton Herald ir taip visų kitų 
didmiesčių dienraščiai. Knygy-

1 nas tiek dienomis, tiek vakarais 
pilnas skaitytojų.

t

Dar daug kas galima būtų ra
usyti apie Orlando miestą, bet 
bijau, kad rašinys nepasidarytų 
per ilgas ir nuobodus.

Pridursiu dar tiek, kad neg
rų sekcijoj, kur negrų randasi 
7,916, visai skirtingas vaizdas: 
čia namai seni, “nepentytį,” su
krypę ir tūli net skylėti, nors 
paimu, visokių žolių ir lauki
nių gėlių ir čia netrūksta.

Manau, kad klaida būtų daž
nai ir negrų apsileidimą patei
sinti jų “biodnumu”...

.7. Vilkelis.

Penkmečio planas Lietu
vos TSR liaudies ūkiui at
kurti ir išvystyti atidengia 
plačiausias perspektvvas ir 
netoli tas laikas, kada bu
vusi atsilikusi, lietuviškoji 
prnvinciia tans kultūringa, 
turtinga ir pirmaujančia.

(Šis straipsnis rašytas 
veik prieš puse metu —šiuo 
laiku Lietuvos provincija, 
be abeio. dar labiau pakaite 
savo išvaizda — geresniaia 
kwntimi, — R°dA

m.iinse. Panevėžin an^kriti0^ 
Piuhnėnu mie«telvi’e sus;or- 
o-anizavo dramos ratelis ir 
sėkmingai pastatė K. Binkio 
niese “A tžabmas”. Su šiuo 
veikalu ratelio kolektwas 
apkeliavo 14 kaimų. Vien 
tik Ukmergės apskrityje 
veikia 12 bibliotekų ir 50 
klubų-skaityklų.

Kiekvienam apskrit. cen
tre yra po keletą kinoteat- 
rų, kultūros namai, bibliote
kos, muziejai, fizinės kultū
ros namai. Nekurtuose mie-

Didžiai esu dėkinga už at- 
lankvma . manes ligoi drau
gams: Kazlov, Juškams, Stau
gaičiais. Beržiniui, š’rvi- 
dams. žemaičiams, Bėrnatt. 
Mankienei. Butkevičiui, Kal- 
vaičiams ir mano broliui M. 
Vilkas. Didelis ačiū Valai- 
čiams. Taraškams. choro mo
le vtoiai Vilmai, C. Miller, L. 
Monkienei. A. Bernatt už .pri
siųstus linkėjimus. Esu dė
kinga visiems už užuojautą, 
suteiktas dovanas ir kitokią 
simpatiją. Aš laukiu tos die
nos, kada vėl galėsiu lanky- 
kytis į chorą ir su jumis dai
nuoti. Ačiū visiems.

O. Šilkienė.

Washington. — Valstybes 
departmentas žadėjo netru
kus ištisai paskelbti Jaltos- 
Krymo ir Potsdamo sutar
tis.

ĮVYKDYTAS metinis 
GAMYBINIS PLANAS

JONIŠKIS. — Apskrities 
pramoninis kombinatas, jun
giantis 53 pramonės įmones, 
prieš terminą įvykdė metinį 
gamybos planą. Išleista pla
taus vartojimo prekių už pusę 
milijono rublių. Joniškyje, Ža
garėje ir Linkuvoje atidalytos 
naujos baldų, metalo išdirbi
nių ir avalynės dirbtuvės.

Rinkimų garbei pramonės 
kombinato kolektyvas pasiža-gra-! . .., . , ..dėjo papildomai duoti gyven
tojams iki metų pabaigos 
įvairių prekių 100,000 rublių 
vertės.

Orlando Miestas.
šis miestas randasi pačiame 

centre valstijos. Jis turi dar ir 
kitą vardą (“nickname”) : ‘'The 
City Beautiful.” Orlando yra 
pripažintas pirmu pačiu
žiausiu miestu Floridoj, ir pen
ktas gražiausias miestas visoj 
šalyj. Miestas turi 55,000 nuo
latinių gyventojų.

Mieste nepamatysi jokio po
piergalio ant gatvės, nes ant 
kampų stovi tam tikslui dėžės, 
žmonės įpratę miestą užlaikyt 
labai švariai. Miestas daugiau 
panašus į milžinišką parką, ne-

Valdžia dovanojo Allis- 
Chalmers kompanijai $25,- 
400,000 taksų todėl, kad 
darbininkai taip ilgai strei
kavo prieš ją.
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

★ * * (APYSAKA) * * *
r

.......  ~ Parašė Petras Cvirka——mm....

(Tąsa)
Frankas į tai atsakys: — Matote, Dul- 

bis, — graborystės biznis nežino nepasi
sekimų ir bankrotų. Gali žmonės nustot 
valgę, sakysim, jeigu aš atidaryčiau bu- 
černės biznį, gali žmonės nustoti gėrę, 
jeigu aš būčiau saliūnininkas; pagaliau 
amerikonės gali nustoti gimdžiusios, bet 
mirti žmonės nenustos niekuomet. Toks . 
biznis amžinai turės kostumierių.

Čia Dulbis turės sutikti. Prieš tokias 
mintis negalima priešintis. Mirties logika 
griauna viską, ji neturi varžtų ir užtva-

Frankas pašoko iš lovos, atsiraitė ran
koves, pakišo galvą po vandens kranu, 
nusiplovė, apsivilko šviesią eilutę, užsiri
šo margą, su gėlytėmis kaklaryšį. Kieti, 
kvapnūs rankogaliai kyšojo iš po švarko 
rankoviii su sunkiomis gintaro sagutė
mis.

Gretimam kambary buvo tylu. Po 
audringos kovos, pasipirešinimo, bučinių 
ir meilės žodžių, vyras ir moteris užsnū
do giliame nuovargy.

Franką neturėjo įdomauti kitų meilė 
ir rūpesčiai. Reikia nuspręsti, ką pasakys 
misteriui Dulbiui, reikia pagalvoti, kaip 
nustebinti saliūnininką Vaitą, reikia pasi
ruošti pirmajai biznio dienai ir nupirkti 
keletą naujų grabų, kol įsteigs nuosavą 
dirbtuvę.

Frankas tekinas išbėgo į strytus, į 
margaspalves, jaukias, lūžtančias hori
zontuose aveniu, pilnas gyvybės ir pava
sario. '

Gatvės saulėje. Pirmoji vasariškų rū
bų apsivilkimo diena; miesčionių, kava
lierių ir įėjusių į ūgį merginų šventė. Tir
štais būriais, kaip silkės, grūdosi susis
paudę klerkai, prostitutės, biznieriai, 
valkatos.

Polismenas, stovįs vidury viso šito gat
vės tvaiko ir ermyderio, buvo panašus 
į vedančią ašį, aplink kuria viskas mai
šėsi ir plaukė, — margoji didmiesčio mi- 

' nios karuselė.
Frankas buvo kaip naujai gimęs. Pra

eidamas aveniu su kitais, jis draugiškai 
polismenui nusišypsojo ir net pamojo 
ranka. Laikas jam neegzistavo. Nesvar
bu buvo minutė, valanda, metai. Buvo 
pradžia visa ko, pradžia naujo gyvenimo. 
Ir, galvodamas apie tai, Frankas buvo 
laimingas. Susirūpinimo ir naivumo šyp
sena nusitrynė nuo jo skruostų ir veidu 
nuslinko ramybės, džiaugsmo išraiška. 
Jis buvo apskritas, spindįs, pilnas pasiti
kėjimo, kaip sidabro doleris, kurio vertė 
garantuota prezidentų ir bankininkų pa
rašais.

Frankas buvo vyras, jis žinojo ką da
ro. Suprato ką reiškia jo gyvenimas ir

nei pirkti Fordą?
Franko burna išsiplėtė į plačią šypse

ną, jis taptelėjo Vaitui per pilvą, rodyda
mas pernelyg didelį draugiškumą, ir ne 
iš karto, su pasigardžiavimu, iš lėto ger
damas savo žodžių saldybę, tarė:

— Okei, Džoni... Pasakyk tu man, jei
gu tu numirtum, ar duotum su savo kūnu 
man uždirbti?

— Bijausi, Frankai, kad tu čia nušne
kėjai. Ar nesi paėmęs kaimyniniame but- 
legerių saliūne stipriosios stiklą. Nesu
prantu tikrai!

— Su butlegeriais, rodos, ir tu, Džo- . 
ni, neini į karą. Tiesa, apie naują mun- 
šaino partiją aš norėjau su tavim tam
soje pasikalbėt. Galiu tau pristatyt, kiek 
tik nori... Dėl prohibicijos — nenusimink. 
Ji duoda geriems žmonėms daug dolerių. 
Bet ar tu žinai... pirkau biznį, ir nuo ki
tos savaitės esu graborius šitame pačia
me aveniu. Dešimtas namas, nuo tavo 
saliūno. Turiu gražų ruimą, karietą ir 
dvidešimts grabų. Ką tu pasakysi, gal 
vėl prikaišiosi, kad aš užmiršau lietu
vius ir jų reikalus? Laidosiu savo tau
tiečius žemiausia kaina!

/ „

Kalbėdamas bendrai kongreso sesijai prez. Truma- 
nas ragino tuojau ekonominiai ir militariškai remti

kalbą pavadino žingsniu link karo. Prez. kalbos inten
syviai klausosi Michigan© senatorius Arthur H. Van
denberg, pirmininkaująs tai sesijai.

Nauja ir Sena

Žinios iš Lietuvos

pa- 
fa-

ATSAKO j SPARTIEČIŲ 
KREIPIMĄSI

VILNIUS. — Gražiai 
puoštame Vilniaus tabako
briko raudonajame kampely
je susirinko visas darbo ko
lektyvas. ' Darbininkai, meis
trai, technikai, inžinieriai suė
jo aptarti “Spartos” kojinių ir 
trikotažo fabriko kolektyvo 
kreipimosi į visas respublikos 
pramonės įmones įsijungti į 
socialistines lenktynes rinkimų 
garbei.

Visas fabriko kolektyvas 
karštai pritarė “Spartos” dir
bančiųjų atsišaukimui.

— Daugelis įmonių jau įsi
jungė į rinkimines socialisti
nes lenktynes, — kalbėjo su
sirinkime seniausias fabriko 
kolektyvo narys — mechani
kas Soloveičikas. — Neturime 
ir mes likti nuošalyje. Aš pa
sižadu rinkimų dienos garbei 
gruodžio mėnesį visiškai at
remontuoti ir paleisti dirbti 
gilzų mašiną. Tail bus mano 
dovana vasario devintosios’ 
garbei.

— Aš pasižadu kasdien

■ r................ 4-tas puslapi!
Laisve—-Liberty Lith. Daily * 

Antradienis, Kovo 25, 1947

įvykdyti dieninę normą ne ma
žiau kaip 300 nuoš. ir gamin
ti geros rūšies gaminius, — 
pareiškė gilzų cecho mašinin
kė Pivoraitė .

Tabako fabriko kolektyvas 
įsipareigojo šį mėnesį išleisti 
65 milijonus štukų papirosų, 
t. y., 15 milijonų daugiau ne
gu buvo išleista prieškariniais 
tarybiniais metais. Be to, pa
sižadėta viršyti ir sausio bei 
pirmojo 1947 metų ketvirčio 
planus.

VAKARINIAI KURSAI 
SUAUGUSIEMS

■ Atsikuriančioje Klaipėdos 
apskrityje smarkiai plečiamas 
liaudies švietimas. Be veikian
čių apskrityje 61 pradinės mo
kyklos su 98 komplektais ir 
dviejų progimnazijų, įsteigta 
eilė vakarinių kursų suaugu
siems. Tokie kursai pradėjo 
veikti prie Dovilų, Kretingalės 
Poškų, Plikių ir Priekulės vals
čių pradinių mokyklų. Panašūs 
kursai bus steigiami ir kituose 
valsčiuose.

Pranas Krukelis pasiliko* kažkur toli, 
stovįs su padėvėtu švarkeliu, — fabriko 
darbininkas, nevykėlis, Gelbėjimo Armi
jos rėksnys, nedrąsiai žiūrėdamas į savo 
antrininką — Franką Kruką.

Jeigu Frank Kruk, biznierius, jankis, 
graborius dabar būtų sutikęs anų metų 
Praną Krukelį, Zidoriaus sūnų, jis būtų 
įbrukęs jam dešimtuką, retai teikiamą iš
maldą, nebent jau senos giminystės su
metimais, ir stačiai pasakęs: —daugiau 
iš manęs neprašyk, eik ir tvarkyk gyve
nimą taip kaip aš. Jeigu dar kartą pa
kliūsi po mano akimis, gadem, — tave į- 
duosiu polismenui.

Taip, jeigu nori būti geru biznierium, 
Pranai, prasimušt į žmones, — reikia bū
ti žiauriu, nepaisyti svetimų žaizdų. Rei
kia imti pavyzdį iš Franko Kruko.

Frankas įvirto į Vaito saliūną skepe
taite vėsindamas savo įrasojusią nosį. 
Jo akyse spinduliavo nekaltybė.

— Halio, Džoni! Gražus oras!
— Matau, Frankai, kad tu labai links

mas, ar tik ne mergina graži tau akį 
pamerkė. Kaip biznis?

— Džoni, tau tik merginos! Aš turiu 
glėbį linksmų naujięnų, bet pirmiausia 
duok man lydekos gabaliuką. Kaip pas 
tavė šviesu, matau naują merginą.

— Frankai, tu šiandien, matyt, laimė
jai lažybas. Šita mergina pas mane ant
ri metai. Bet ką aš matau — tavo bur
noje vėl du nauji auksiniai dantys. Tu 
sakei, kad už kiekvieną ^kareivį uždirbai 
po dantį. Įdomu, kiek, dantų tu įsidėtum 
už parduotus namus. Manau, kad šian
dien tau gerai pavyko... Ką, gal tu suma-

Iškilminga buvo Krukui ta diena, ir 
jam rodėsi, kad visas Union skveras 
džiaugiasi jo naujos laidojimo įmonės 
iškaba, kuri kabojo su aliuminijaus rai
dėmis, penkių metrų ilgio:
UNION AVĖ., 301 BROOKLYN

FRANK CROOK 
Frank Kruk 

Undertaker-Graborius
Laidoj u nabašninkus pagal naujausią 

madą ir mokslą. Parsamdau automobi
lius kiekviename reikale: vestuvėms, 
krikštynoms ir laidotuvėms. Balzamuoju 
nabašninkus pigiai, greitai, švariai ir pa
darau, kad kūnai pasilieka ilgai nesmir
dėdami. Iš Naujorko ir Bruklino į visas 
vietas, jeigu kas pareikalaus mano ka
rietos, meldžiu telefonuoti, o pribūsiu su 
grabu in dešimtį minučių. Dirbu dieną 
ir naktį. Kreipkitės nuliūdimo valandoje, 
o būsite užganėdinti.

Lyg tyčia, diena irgi šviesi, saulėta 
pasitaikė. Bruklinas buvo ne tas kaip 
prieš penkiolika metų. Moterys nešiojo 
tada didelius korsetus, socialistai anuo
met buvo padorūs svajotojai, ir mažai 
kas žinojo apie orlaivius, krutumus pa
veikslus ir milžniškas^ šventyklas— dan- 
gorėžius. Sunkius, negreitus ir neprak
tiškus diližansus, furgonus, karietas, pa
keitė automobiliai ir sunkvežimiai. Blan
kią dujų šviesą — elektra. Ir žėrįs tūks
tančiais vaivorykščių spalvų Niagaros 
milžinas, vandens arklys, buvo įkinkytas 
į-elektros vežimą. Dygo karaliai: žibalo, 
kramtomos gumos, mėsos, miltų, kailių, 
grūdų. Teatrų vodevilius ir sentimenta
lias operetes pakeitė ekrane žmonių šešė
liai, kurie atėjo gyvent, virkdint, juokinti 
ir džiuginti bosų, klerkų ir biznierių šir
dis. Amerika pasidarė progreso šalimi. 
Ir progreso pasisekimą parlamentas nu
tarė tinkamai atšvęsti: nusikaltėliams, 
nepaisantiems galingųjų įstatymų, buvo 
dovanota elektros kėdė.

Taip atrodė Bruklinas, senas Naujor
ko priemiestis, Frank Kruk graborystės 
šapos atidarymo dieną.
* Valdininkai ir smulkūs tarnautojai, 
klerkai, saliūnų figurantai ir darbinin
kai,- užbaigę dienos darbą, skubėjo namo. 
Daugelis praeivių, to skvero gyventojų, 
pažįsta nuo jaunų dienų kiekvieną gat
vės kampą, kiekvieną iškabą, žino, kada 
užsidega ir gęsta elektra, — pamatę nau
ją ofisą sustoja ir dairosi.

Frank Kruk iš savo kontoros matė 
priėjusią jauniklių porą, apsirengusią 
pavasariškai, pagal paskutinę, madą. Vy
riškis, krutindamas lūpas, pakėlęs galvą 
perskaitė iškabą. Graborius Frankas ži
nojo, kad jo pavardė negalėjo niekam už
kliūti. Ji buvo elegantišku, trumpa, pa
togi ištarti. Toks vardas galėjo kaboti 
prie didžiausio banko arba milžiniško 
trusto namų. Niekas negalėjo rūgoti. Po
relė pasidairė, šypsodamiesi parodė vįėns 
antram grabus, — jie, matyt, šypsodami 
rinko juos viens antram pagal ūgį ir sko
nį. '; i

(Prisiųsta)
Amerikoje mes turime Se

ną civilizaciją naujoje šaly
je, kurią atnešė pilgrimai ir 
puritonai, katalikai ir kon- 
gregacionalistai, kvakeriai 
ir žydai, presbyteri jonai ir 
episkopalai. Jie atvyko iš 
Anglijos ir iš Ispanijos, 
Prancūzijos ir Olandijos, 
Škotijos ir Valijos. Bet — 
Amerika buvo plati šalis — 
daug reikėjo nuveikti, dide
lius plotus nuvalyti, kelius 
ištiesti, žemę išarti, mieste
lius įsteigti. Iš įvairių pa
saulio kraštų, žmonės atvy
ko pastatyti Ameriką — 
narsūs vyrai ir moterys iš 
Airijos^ Lenkijos, Lietuvos, 
Italijos, Norvegijos, Švedi
jos, Danijos, Vokietijos, Ru
sijos. Buvo daug darbo ir 
daug jų atvyko — čekų, slo
vakų, slavų, meksikiečių, 
armėnų, graikų, negrų, ja
ponų ir kiniečių.

Šiandieną Amerika yra 
laisva ir stipri šalis. Jie, tie 
žmonės, įvairių, tikybų, ra
sių ir kilmių, visi kartu su
darė Ameriką laisvą ir stip
rią — stiprią industrinėje’ 
jėgoj, stiprią militarinėj jė
goj ir kas svarbiau, stiprią 
bendrais įsitikinimais, kurie 
paeina net iš 18-to, 17-to ir 
16-to šimtmečio — prie ku
rių prisidėjo žydų prana
šai, Plato ir Aristotle ir šv. 
Augustinas. Tuos įsitikini
mus krikščionys padėjo su
formuluoti. Tie mūsų įsiti
kinimai, toki seni, teisingi ir 
toki amerikoniški, pagrįsti 
principu, kad žmonijos tei
sės yra šventos ir kad as
meninė laisvė yra pagrįsta 
pripažinimu naturalės žmo
nijos teisės.

Jeffersonas turėjo tą min-

tyse, kada rašė laiške Hen
riui Lee, apie mūsų Nepri
klausomybės Deklaraciją — 
“Tikslas Nepriklausomybės 
Deklaracijos yra nesurasti 
naujų principų arba naujų 
argumentų, bet žmonijai į- 
rodyti, kad bendra prasmė 
šių principų pateisina šį žy
gį, kurį mes priversti pada
ryti !

Tai yra senas principas, 
ant kurio Amerika yra pa
statyta — šis principas su
teikė teisę kiekvienam ame
rikiečiui gyventi laisvoj ša
lyj ir siekti laimės; nežiū
rint kokios rases, tikybos, 
arba tautos? Šis principas 
sudaro vieningumą. Ši lai
minga padėtis tęsis, jeigu 
mes suprasim principą žmo
nijos teisių, ir jeigu mes vi
sur jį įgyvendinsim— mūsų 
mokyklose, namuose, ūkiuo
se ir fabrikuose.

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue i

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

■ $150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

- i. i r t —-

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE .
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y.

PALAIKYK JAUNYSTĘ!

Anglija ketino dar finan
siniai remti Graikijos mo- 
narchistų valdžią, kol Ame
rika duos jiem “paskolų.”

GIVE!

1947 
RED 

CROSS 
FUND

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tol. SOuth 8-5569

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

Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagel- 
bai, šis Cold Cream yra sudarytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa- 
vartojus per tūlą laiką, matysi didelį skifC 
tumą savo veidrodyje. Deken’s Cold Cream 
daro stebėtinai velvetinį ir malonų veidą. 
Grožis yra tavo laime ir turtas. Dėl mo- 

/ WWJ teries gražumo ir jos veido skaistumo, ka- 
. ralius atsižadėjo ir karališko trono. Jver-

Zz tink savo grožį, vartodama Deken’s Cold
Cream. Tuojaus dėk $1.00 į konvertą ir 

/ siųsk šiuo antrašu, o aplaikysi didelę dėžę 
Deken’s Cold Cream. Užtikrinam pasek- 
mes.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666,. Newark 1, N. J.

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- ’ 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. f 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 
mų varginamu žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 

^/ĮSkMostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran- ' 
iTlKgių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 

linga šilurfia sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
N teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
D j jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
y Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku-. 

rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio 
Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

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

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

(Bus daugiau)

M’TlWu

Važtai
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Hartford, Conn.
Kiek Suteikėme Pagalbos 

Lietuvos Žmonėms *
Mūsų mieste Lietuvai Pa

galbos Teikimo Komiteto sky
rius baigė savo darbą, kaip ir 
kitų miestų toki komitetai. Tą 
gražų darbą vedėme per tris 
metus — 1944, 1945 ir 1946. 
Mūsų skyrius susidėjo iš at
stovų iš šešių organizacijų ir 
kliubų. Prie šio gražaus darbo 
priklausė: Sūnų ir Dukterų 
Draugija, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 68 kuopa, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas, 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopa, Laisvės Choras 
ir LLD Moterų Kliubas.
-^Drapanų sunešimo ir pa

taisomo centras buvo Laisvės 
Choro svetainėje. Mūsų darbš
čias moterys iš minėtų drau
gysčių, suneštas drapanas, 
gražiai sutaisydavo, sudėdavo 
i didelius pundus ir pasiųsda
vo į centrą Brooklyn. N. Y. 
Vyrai iš minėtų draugijų, 
taipgi padirbėdavo, taip, kad 
darbas ėjo gražioj kooperaci
joj.

vo sumuštos ir jų troškimai 
paversti niekais.

, Per pereitus tris metus mū
sų LPTK skyrius sukėlė $7,- 
425.73, o drapanų surinko, 
sutaisė ir į centrą pasiuntė 6,- 
107 svarus. Be to, prieš 1944 
metus buvo siunčiama sky
rium pundeliai lietuviams rau
donarmiečiams i frontą. Ir tą 
milžinišką darbą atliko tik 
progresyviai lietuviai, nes ki
tos srovės neprisidėjo, kaip 
tai, katalikų ir tautininkų or
ganizacijos. Reikia suprasti, 
kiek daugiau būtų pagelbėta 
Lietuvos žmonėms, jeigu visi 
būtume išvien dirbę! Bet jie 
sutvėrė savo “Bendrą Fon
dą,“ kuris nerėmė Lietuvos 
žmonių. Tie rėmė pabėgėlius, 
kurie iš Lietuvos pabėgo kar
tu su naciais vokiečiais. Kas 
tie pabėgėliai yra, tai lengva 
suprasti iš jų “mokslo,“ kurį 
jie skleidžia vos koją įkėlę į 
Ameriką, tai • tikri Goebbelso 
ir Hitlerio agentai. •

Čia skelbiame 'tų vardus ir 
pavardes, kurie aukavo dra
panų, čeverykų ir kurie dar 
nebuvo paskelbti. Aukavo: 
Mrs. Stella Griffin, C. Miller, 
O. Giraitienė, K. Naktinienė, 

.V. Kazlau, Mrs. & Mr. C. Do- 
brek, O. ir G. šilkai, Mrs. & 
Mr. Wesht, F. K. Vilkas, M. 
ir K. Vilkas, Mrs. & Mr. Bu-

mainieriai sutinka blogąRenton, Pa
Aukščiausiojo Teismo prieš juos nuosprendį. Jų veiduo
se gali išskaityti jų jausmą. Visoje šalyje AFL United 
Mine Workers taip atsinešė. Ne geriau pasijuto ir ne 
mainieriai, nes vieniems pralaimėjus, visuomet ateina 
atakos ir ant kitų. Tūli lokalai jau nusibalsavo apsitak- 
suoti atmokėjimui bausmių, uždėtų ant unijos ir jos

žinią ^pie

LOWELL, MASS

blogai ir bėgo pažiūrėti įvy-
kio.

Kriminalistiški banditai per 
su virš porą savaičių slapstėsi 
ir visame mieste buvo stro
piai policijos jieškomi. Na, ir 
viduryj kovo mėnesio visgi 
buvo surasti ir tapo suimti. Jų 
teismas bus balandžio 11 die
ną. Abu kriminalistai religi
nio išauklėjimo vaikėzai.

Lowellyj tokių įvykių pasi
reiškia taip daug, kad gal jo
kiame kitame mieste tokio pat 
dydžio, tiek kriminalysčių nė
ra ! Miestas su geru perviršiu 
šimto tūkstančių gyventojų, 
giliai nugrimzdęs klerikališ- 
koj dvasioj. Gi pažangoje nei 
kiek ir niekuomi nepasižymi.

K a t a 1 i kiško klerikalizmo 
stora migla laiko viską apsu
pus : bažnyčias, mokyklas, 
spaudą, visokius institutus ir 
visą viešąjį gyvenimą. Tokio
je dvasioje išauklėtas jauni
mas, — išmokslintas neapkęs
ti kitokių minčių — laisvai 
manančių žmonių, — be tole
rancijos, jaunimas, doros ne
pažindamas, eina ir atlieka 
tokius baisius kriminališkus 
.darbus! Gaila, kad taip yra, 
bet tai faktas, niekeno nesu- 
mušamas.

* * *

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS
SLEEVERS IR FELLERS 

PATYRUSIOS PRIE MARŠKINIŲ 
Taipgi Viena Adata Operatorės 
EIKOV MANUFACTURING CO.

ar

MAJOR SHIRT COMPANY 
1106 Cunnius Street, 

FREELAND, PA.
(70)

New Britain, Conn

Šiandien kiekvienas nuošir
dus lietuvis gali pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti nuveiktu dar
bu pagalbai mūsų brolių, se
sučių, tėvų — mūsų senoje 
tėvynėje Lietuvoje, kuri bai
siai nukentėjus nuo karo aud
rų, o labiausiai nuo barbariš
kų vokiečių fašistų, kurie bu
vo pasimoję visai HrtuVhis iš
naikinti. Bet.jie savo neaUje 
kė, jų milioninės armijos bu-

coney ir jų dukra Milda; Mrs. 
Brinck, H. J. Kalvaičiai, Mrs. 
& Mr. Aleknai, S. Masionis, 
Mrs. Paul. P. Rickis, O. Ru- 
džinskienė, Ed. Haiko, Martin 
Johnson, Morta Johnson, Mi- 
lušauskienė, Saliokienė, Mrs. 
<Sc Mr. B. Lukas, Vasilius, J. 
M. Margaitis, Mrs. & Mr. T. 
Lukas ir Mrs. Rickis.

Visiems aukavusiems taria- 
me^širdingai ačiū! AČiu ir 
tVms, kurie pirmiau tam gra-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

‘WIMOIIIIIUIIUIIM

žiam tikslui aukavo, arba ki
tai prisidėjo su pagalba Liet, 
taip prisidėjo su pagalba Liet.

Per tris metus skyriaus val
dyba ir komiteto nariai yra 
įdėję į tą darbą labai daug 
valandų. Ir už tą darbą nei 
vienas negavo nei cento mo
kėti — viską aukavo. Labai 
ačiū Laisvės Chorui už sutei
kimą drapanoms vietos. Lietu
vos žmonės niekados nepa
mirš jiems suteiktos mūsų pa
galbos.

Walter Brazauskas
LPTK Hartfordo • 
Skyriaus Sekretor.

Du Baisūs Įvykiai
Vieno šeštadienio vakarą— 

kovo 1, šių 1947-tų metų, va
žiavo iš Lawrence namo 26 
metų amžiaus vaikinas, karo 
veteranas —1 sergeant Mario 
Grimolizzi su jauna 17 metų 
mergina Maureen Gilday. Ir 
jau visai arti prie pat Lowel- 
lio miesto, ant' First Street, 
jiedu apsistojo ir tuo momen
tu prišoko prie jų mašinos du 
jauni vyrukai užpuolikai — 
abu po 20 metų amžiaus.

Tai buvo Michael Coggins 
ir Ralph Dupont. Jie su re
volveriais grąsindami privertė 
mašinos savininką su mergi
na eiti į užpakalį, o patys sė
do priešakyn prie rato ir ban
dė važiuoti. Bet mašina vė
liausio fasono ir užpuolikai 
nežinojo, kaip ja- pradėti va-

žiuoti.
Jie vertė mašinos savininką 

parodyti jiems, kaip pradėti 
leisti mašiną. Gi Grimolizzi 
bandė susitaikinti, siūlydamas 
jiems savo piniginę ir tam pa
našiai. Bet banditai, matyt, 
turėjo tik vieną tikslą ir at
sakė pirmajam: “Taip, mes 
paimsime tavo piniginę ir kar
tu tavo gyvastį, bet pirmiau 
mos duosime jums abiem tru
putį yaido.’’

Grimolizzi, matydamas, kad 
dalykai blogi, jis būk tai 
siekdamas į priekį parodyti 
banditams, kurį knypkį pa
spausti, — tąja proga pasi
naudodamas, griebė’jųjų gal
vas ir abiejų trenkė vieną j ki
tą. Tuomi manė juos

Kita Labai Skaudi Rykštė
Pirmadienį, kovo 17 dieną, 

apie 9 vai. ryte, Lowellio ar
timam priemiestyje, vadina
mame Tewksbury, eksploda- 
vo aliejinis pečius, nuo to užsi
liepsnojo William Farrell na
mas.

To pasekmėje sudegė jau
nos šeimos visi penki maži 
vaikučiai: jauniausias buvo 
1-nų metų amžiaus ir taip iki 
vyriausio 5-kių metų. Tai bu
vo keturi berniukai 
mergaitė. Tai labai 
liūdna scena!

Šiurpulingiausias
pasirodė ugnį užgesinus: su
naikintas kambarys, kuriame 
vaikučiai miegojo ir jame 
'penkių nelaimingųjų apdegę 
kūneliai!

Nauji išradimai reikalingi 
civilizacijos kėlimui, bet jie 
turėtų būti tik tuomet užgirti, 
kuomet 
saugumu 
gyvybei.

Aš noriu klausti Laisvės Re
dakcijos, ar jau visi lietuviški 
laikraščiai bankrutuoja, kaip 
kad Susivienijimo Rymo Kata
likų organas. Garsas? Aną va
karą nuėjau į susirinkimą; tai 
kunigų pasekėjos verkia, kad 
jau kelinta savaitė negauna 
laikraščio. Sako, kad mokestis 
dubeltavai pakėlė, reikia mo
kėti, o nei laikraščio nelei
džia. Kunigai vis prašo, kad 
prirašyti daugiau jaunų žmo
nių prie Susivienijimo, bet tas 
negalima padaryti, net seni 
nariai meta .

SEIMININKE
Mylinti vaikus. Paprastas virimas. Guolis 
ant vietos. Atskiras kambarys. Su Paliudi
jimais. $150 Į mėnesį. MANSFIELD 6-3478.
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MAŠINŲ OPERATORES
Milling, drilling, presų darbas. 

Penkių dienų savaitė. Patogi vieta.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(74)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMATIŠKŲ
Sriubų Mašinų Operatoriai.
Naktiniai šiftai. Viršlaikiai.

Turi mokėti nusistatyti savo darbui.
UNDERWOOD CORPORATION

581 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

(74)

apsvai-

vienati-

ir viena 
baisi ir

vaizdas

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bučernė ir Groserne. 

Daugelių metų įgyvendintas čia tas 
biznis. Parsiduoda už prieinamą 
kainą. Kreipkitės tuojau. Vladas 
Daukšys, Royal Market, 741 Middle 
Neck Rd., Great Neck, L. I., N. Y.

(68-70)

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus W 
sudarau su ame-7' | 
rikoniškais. Rei- - Į 
kalui esant ir rj 
padidinu tokio ||| 
dydžio, kokio pa-Wlii 
geidaujama. Tai- w 
pogi atmaliavoju N 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore 5-6191

Stone Avė.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Tai buvo, žinoma, 
nis drąsus ir rįžtingas 
b’andymas išsigelbėti, 
gailėtinai nepavyko!

Jie susikibo mašinoje į sun
kią kovą: 1 prieš 2 ir gin
kluotus! Vienas banditų,, smo
gė užpultajam galvon revol
verio kotu, bet nenukirto. 
Tuomet paleido mirtiną šūvį 
į Grimolizzį, kuris žuvo vie
toje, nelygioje, bet narsingoje 
kovoje!

Banditai, išsigandę savo 
biauraus darbo ir paleisto šū
vio miesto pakraštyje, palikę 
baisia sceną 
sc, kur nors 
pakrantėje.

Mergina, 
nos, pradėjo 
pagalbos. Iš
mašinos atbėgęs žmogus rado 
baisų reginį! Tas žmogus sa
ko, jog jis matęs tuos vyru
kus prisiartinančius prie ką 
tik .sustojusios mašinos, bot 
negalėjęs suprasti, kas maši
noje darėsi.

Tik kuomet pamatęs tuos 
pačius vyrukus pasišalinan
čius ir tuojaus užgirdęs riks
mą, suprato, kad kas nors

Bet ap-

dingo krūmuo- 
Merrimack upės

Jie pakėlė nariam mokestį, 
pasikėlė viršininkai, algas, kad 
galėtų gerus laikus turėti ko
teliuose. žinoma, todėl ir ne
auga organizacija. Pereitą 
sphlių mėnesį Garsas rašė, 
kad anais metais organizacija 
neteko 1,000 narių.

Daug narių nepatenkinti, 
nes mokestis kelia, bet kada 
reikia išmokėti pomirtinę, tai 
j ieško priekabių, klausinėja, 
ar tos giminės turi dokumen
tus, ar jie yra dori. Taigi, ka
da kunigas kalbina jaunuolius 
įstoti, tai jie atsako, kad 
riau į “inšiuriną“ įsirašys, 
gu į Susivienijimą.

Kada kalbina, tai visus 
giai, o kaip jau prikalbina,
eini į susirinkimą, tai negrą- Vilniaus pramonės kombinato 
žiai vieni kitus vadina. Įneša 
visokius srovinius pasidalini
mus. Tas organizacijai kenkia.

W. K. Narys.

DIE MAKERS
Atviros vietos kompetentiškiems 

vyrams.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(74)

rybą garbei, pasiekė gražių 
gamybos laimėjimų. Prieškari
nis fabriko pajėgumas viršytas 
du su puse karto.

Kolektyvas įsipareigojo prieš 
terminą perduoti eksploataci
jon dar vieną lydymo krosnį.

jie aprūpinti pilnu 
žmonių sveikatai ir

J. M. Karsouas.

ge- 
ne-

ly-
nu-

ANTRŲJŲ PENKMEČIO 
METŲ SĄSKAITON

VILNIUS. — Pusantro milL 
jono rublių vertės produkcijos 
viršum metinio plano išleido

kolektyvas. Išleistoji viršum- 
planinė produkcija susideda iš 
trikotažo dirbinių, odos, ga: 
lanterijos, vyriškų ir moteriš
kų kostiumų, avalynės.

Žinios iš Lietuvos
“STUMBRAS“ ĮVYKDĖ 
METINĮ PLANĄ

paki- 
odos 

kolektyvas 
metinį planą 20
Pagaminta papil-

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę 

strėnų gėlos
• Prisidėk prie milionų tų, kurie 
prisiekauja Johnson’s NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
Įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šį plastėti, tai lyg nau
doti kaitinamąją paduškaitę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaką, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTĖTUS 
saugo nuo užsi šaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. JĮ gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visoso vaistinėse.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

rėkti ir šaukti 
toliau stovinčios t

ŠIAULIAI Gamybinis 
limas apėmė’ “Stumbro’ 
fabriką. Įmonės 
jau viršijo 
nuošimčių,
domai šimtai tūkstančių kvad
ratinių decimetrų jachtos.

Rinkimus į LTSR Aukščiau
siąją Tarybą stumbriečiai pa
siryžę sutikti naujomis dova
nomis, paspartindami darbo 
tempus ir dar labiau viršyda
mi metinę gamybinę progra
ma, c

davimas. Lapkričio mėn. 6 d. 
Pajavonio valsčiaus darbo 
valstiečiai suorganizavo rau
donąją gurguolę su duoniniais 
grūdais valstybei ir atvežė į 
supirkimo punktą. 2 tonas grū
dų. Lapkričio 7 d. Pilviškių 
valsčiaus darbo valstiečiai taip 
pat suorganizavo raudonąją 
gurguolę ir atvežė į vietos ko
operatyvą 2.5 tonos duoninių 
grūdų. Gurguolės dalyviai ap
sirūpino įvairiomis pramoninė
mis prekėmis, skirtomis už 
parduotus valstybei grūdus.

Dabai' daugelis darbininkų 
i stojo stachanovinėn sargybon 
artėjančių rinkimų į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą 
garbei.

DIRBA SPARTUOLIŠKAI

KLAIPĖDA. — Laivų re
monto dirbtuvių kolektyvas 
jau atliko savo metinį užda
vinį ir pradėjo vykdyti antrą
jį metinį planą. Jūros preky
biniam uostui atstatyti kranai, 
jų tarpe — 2 didelio pajėgu
mo. Metinis planas jau viršy
tas
dėl garbingo rinkimų į Lietu
vos TSR Aukščiausiąją Tary
bą dienos sutikimo, darbinin
kai įsipareigojo iki sausio 1 
dienos atstatyti dar vieną kra- 
n'a. v

80 nuoš. Lenktyniaudami

PRIEŠKARINIS LYGIS 
ŽYMIAI VIRŠYTAS

GAUSIAI PARDUODA 
GRŪDUS

VILKAVIŠKIS. — Apskri
ties valsčiuose kas kart didėja 
duoninių grūdų valstybei par-1

‘UKMERGĖ. — “Vienybės“ 
žemės ūkio mašinų fabriko ko- 
IdktyvAs, įsijungęs į socialisti
nes lenktynes 'rinkimų į Lie
tuvos TSR- Aukščiausiąją Ta-
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Editors of the Foreign Language Press in New York
City Unite to Support Red Cross 1947 Fund

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

James M. Cecil, Chairman ft the Red Cross 1947 Fund of Greater New York, was on hand to greet the 
editors of New York’s national papers last week when they met at a reception called by Andrew j. 
Valuchek, Foreign Language Chairman of the' campaign’s Public Information Committee, to discuss the 
way in which editorial and news columns can be most effectively used to assure the support of many 
national groups residing in the city. Speakers on the occasion were Sigmund Gottlober, leader of four 
previous Red Cross foreign press campaigns, this year honorary chairman; Colonel John J. Bennett, 

(Deputy Mayor of New York; and Mr. Cecil, who told why New York must raise $6,153,600 towards a 
national Cross goal of $60,000,000 during March. t

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

'< :4 - jįr ‘ c ■' ' \ '*•<.. • . < , -. . . ,r-/- ‘ \ ** • .**,‘ *• v’y,. i.) 4 <-• x $

RETAS GILIUKIS 
“POKERY”

Lošiant “pokerį”, viduti
niai pasitaiko tik vieną sy
kį per 649,740 dalybų kazy- 
rėse gauti “royal flush”, ar
ba vienos “mosties” penkias 
kazyres, kur paeiliui būtų 
tūzas,, karalius, pana, kir
vukas ir dešimtakė.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Rengiame labai puikų koncertą. 
Kovo 26 d., po 735 Fairmount Ave. 
šiame koncerte dainuos pagarsėjf 
Chicagos dainininkai. Taipgi kalbės 
L. Prūseika. Pradžia 7:30 v. v. Įžan
ga veltui. Laukiame svečių. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkes dalyvau
ti. — Kom. (68-69)

. SCHENECTADY? N. Y.
Leonas Prūseika, dienraščio Vil

nies redaktorius, važiuodamas per 
mūsų miestą j Brooklyn© Suvažiavi
mus sustos pas mus kovo 27 d. Jis 
sutinka ir prakalbą pasakyt. Žino
ma, tas įvyks vakare, (vieta? — 
Adm.) Tad nepatingėkite atsilanky
ti ir išgirsti jo prakalbos. Jūs žino
te, kad drg. Prūseika visados i taš
ką pataiko. Prašome pranešti savo 
draugams, pažįstamiems, kad daly
vautų prakalbose. — A. Gudzin.

(69-70)



•' . k-;'į'!

MIRKNowYoilo^/WtfZIiilos
Atleidinėjimai iš Darbo I 
Skaudžiai Palietė 
Veteranus

kad labai 
atl e i d i ne
atleistųjų 
veteranai

NetV York o miesto CIO su
rinkti daviniai rodo, 
padaugėjo masiniai 
jimaį iš darbo. Iš 
labiausia nukenčia
ir negrai. Ir vienų ir kitų di
džiuma buvo pradiniai dar
buose, mažiausia apmokami. 
Ir naują darbą gauti sunkiau 
ir ištekliai menki pragyveni
mui, beieškant kito darbo.

Negrams dar pastoja i dar
bus kelią ir diskriminacija.

Valdinės- darbų ieškojimo 
agentūros patvirtina, kad ran
dasi vis daugiau 
darbo, vis mažiau 
darbo. Gi nedarbo 
raštinėse daugėja 
nedarbo apdraudos.

CIO artimoje ateityje šauks 
konferenciją išdirbti planus 
kovai prieš tikrąjį ir prieš 
dirbtinąjį nedarbą.

ieškančių 
pasiūlymų 
apdraudos 

prašymai
Robert Walker, Heine Cronyn, Tom Drake scenoje iš 

filmos “The Beginning or The End.”

Tikimės Svečių iš Visų 
Mūsų ŠMies Kraštų ir 
Iš Užmbežio

Suvažiavimai įvyks jau šią 
savaitę, pradedant penktadie
niu, 28-ta, baigiant sekmadie
niu, 30-ta, sekamai:

Moterų — penktadieni, Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė. 
Toj pat salėje vakare atidary
mas knygos parodos.

Literatūros Draugijos 
■šeštadienį,, Pilie 
vakare jaunimo reh 
liūs Imperial 
Broadway.

Demokratinis — sekmadie
nį, Grand Paradise Ballroom.

Suvažiavimuose ir greta jų 
ruošiamoje lietuviškos knygos 
parodoje, taipgi šeštadienio 
vakarą įvyksiančiame jauni
mo baliuje, dalyvaus daug to
limų svečių: delegatai ir jų 
palydovai. Įdomu ir smagu 
bus su jais pasimatyti, jų 
kalbas, o kai kurių ir dainas 
girdėti.

Tarpe dainuojančiųjų at
vyksta abiejų paskilbusiųjų 
-Chicagos duetų narės: Agotė
lė Kenstavičienė su Konstan
cija Abekiene ir Konstancija 
Stanevičienė su Anele Dočkie- 
ne. Buvo girdėta, kad atvyks
tąs ir Povilas Stogis.

Chicagiečių delegacijoje at
vyksta ir pora dienraščio Vil
nies redakcijos narių - kalbė
tojų: Leonas Prūseika ir Juli
ja Skeberdyte. Bus dar keli 
iš Chicagos. Apie juos kitu 
kartu. Dalis chicagiečių dele
gacijos jau nuo praeitos sa
vaitės randasi kelyje. Jie ke
liauja sakydami prakalbas, 
koncertuodami —, Prūseika 
per Buffalo ir Rochester, Ske- 
berdytė ir dainininkai per 
Pittsburgh, Philadelphia.

Iš Pittsburgh© jau užtik
rintai atvvks Helen Kairienė 
ir erai kas daugiau.

Rochester — L. Bekešienė.
Iš Binghamton atvyksta 

graži delegacija: S. Jasilionis, 
A. Maldaikienė, A. Žemaitie
nė. N. Garnienė. O. Girnienė, 
J. K. Navalinskienė, J. VaicL 
kauskas.

Iš Scranton — E. Geležaus- 
kienė. M. Truikienė ir tikima
si daugiau.

Clevelandas, tolima koloni- 
j’a. taipgi atsiunčia turtingą 
delegaciją. Joje randasi D. 
Petrauskas. J. žebrys, M. Ma- 
čionienė. P. Rodžius, A. Ro
džius. A. Gendrėnienė, A. Pa- 
singienė, D. Mankauskienė.

Detroitas irgi turės gerą de
legaciją; bet dar neteko tikrai 
sužinoti, kurie detroitieČiai at
vyksta.

, Taipgi turėsime delegatų iš 
užrube^o.

Ir skaitlingos delegacijos 
atvyks iš Naujosios Anglijos, 
iš daugelio Pennsylvanijos

Kliube; 
amas ba- 

Palace, 790

JUOS teks pakalbėti kitu kar

Dalyvaukime Atidaryme Lietuviškos 
Knygos Minėjimo Parodos

Ateinantį penktadienį, 28 
d. kovo, įvyks oficialis atida
rymas knygų parodos, minėji
mui 400 metų išleidimo pir
mos lietuvių kalba knygos, 
paroda tęsis tris dienas, pra
sidės kovo 28 d. vakare ir tę
sis iki sekmadienio 
Amerikos Lietuvių 
Kliubo name, Union 
kampas Stagg Street, 
lyne.

Kaip jau visi žinome, tą 
dieną įvyks Demokratinių Lie
tuvių Moterų suvažiavimas, 
o sekamas kitas dvi dienas

Kaltina Merginos 
Nužudyme

vakaro, 
Piliečių

Avė.,

Literatūros Draugijos suvažia
vimas ir Demokratinių Lietu
vių suvažiavimas. Svečių turė
sime iš visų Amerikos kraštų, 
taipgi ir iš užsienio, — kaip 
tai, Kanados ir Pietų Ameri- 7 c.
kos. Atidarymo parodos bus 
proga susieiti su svečiais.

Parodos komitetas dirba 
jau virš mėnesio laiko, kad 
paroda būtų įdomi, 
nanti. Atidarymas
yal. vakaro, kaip jau minėta, 
28 d. kovo, penktadieni. Bus 
įvairi programa. Ateikite visi'

Komitetas.

pamoki

I WO Prašė Dewey o

Nakvynių Jau Gavome 
Nemažai, Bet Dar 
Daug Trūksta

Suėjusios į savo susirinki
mą moterys kliubietės praėL- 
tą ^ketvirtadienį sunešė pluoš
tą pažadėjimų nakvynių. Keli 
buvo gauti nuo gerų įmonių 
jau pirm to, daugiau gavome 
po to. O tūli susitarė tiesiog 
su delegatais, kurie užsisakė 
nakvynes patys pas savo gimi
nes, draugus, pažįstamus.

Taigi, bent iŠ anksto užpra
šiusioji nakvynes, rodos, bus 
patenkinti. Tačiau vis vien 
nakvynių dar daug trūksta. 
Kurie dar nepažadėjote, bot 
galėtumėt pernakvinti nors 
viena delegatą, prašome tuo- 
jau pranešti asmeniškai ar te
lefonu, pašaukę i Laisvės raš
tinę paduokite pavardę, ant
rašą, kiek priimsite. Raštinin
kės perduos nakvynių komi
sijai. Telefonas STagg 2-3878.

Jonas Mačinskas, sulaukęs 
57 m. amžiaus, mirė kovo 15 
d., Kings County ligoninėje, 
palaidotas kovo 19 d., Mt. 
Olivet kapinėse, šią žinią pra
nešė velionio giminaitis Jurgis 
Mikaila (Michaels).

Velionis paliko nuliūdime 
seserį Mary Mikailienę, gimi
naičius Georgo ir Eugeno (ne
phews), Lucy, Agatha (mo

Iš amato velionis buvo dai- 
lydė. Ilgą laiką turėjo savo 
krautuvę ant Union 
Brooklyne. Jis išbuvo 
nėjo virš motus laiko.

Mary Mikailienei ir
mai išreiškiamo užuojautą.

Rep.

1 ironi

jos še i-

LAISVES
PIKNIKAS

Bėgiu 6 Dieni] Lietuviai 
Sukėlę Virš $1,000 
Teisių Gynimui

ĮVYKS

PENKTADIENJ

LIEPOS

Šių Metu Gegužinė luri 
Nepaprastos Svarbos ir 
Turės Daug Grožės

Darbininkų šventės, Pirmos 
Gegužės minėjimui prisiruoš
ti, praeitą šęštadieni, Hotel 
Diplomat, New Yorke, įvyko 
masinė organizacijų konferen
cija. Joje buvo entuziastiškai 
pasisakyta už milžinišką ir 
reikšmingą gegužinės paradą, 
kadangi šiandieninė padėtis 
to reikalauja.

Lietuviai taipgi (artimiau
siojo ateityje) tarsimos, kaip 
mes goriausia išstosime gegu
žinėje. Tėmykite pranešimus 
Laisvėje ir pamatę kvietimą į 
konferenciją ar susirinkimą, 
dalyvaukite, čia išgirsite ra- 

■ portą iš viso miesto organ i z a- 
i cijų konferencijos ir prisidė-

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

Antradienis, Kovo 25, 1947

site sudaryme planų.
Apie gegužinės konferenci

ją ir kitus reikalus daugiau 
matysite sekamose laidose.

N. D.

Raudonasis Kryžiui Prašo 
Liuosnoriu Darbo

Mrs. Stanely F. Bond, new- 
yorkiečio Raudonojo Kryžiaus 
rankdarbių skyriaus vedėja 
atsišaukė mezgėjų, taipgi ran
komis ir mašina siuvėjų, ki»- 
rios-kurie paaukotų savo dar
bą tai Įstaigai. Skyrius esąs 
nusistatęs pagaminti tūkstan
čius svetorių veteranų ligoni
nėms iki rugsėjo 1-mos.

Mezgimui medžiagas ir in
strukcijas duoda skyriuje 401 
Fifth Ave. New Yorke.

Happy Days Restaurant
426 SOUTH 5TH STREET BROOKLYN, N. Y.

Po Nauju Managementu

ATIDARYMAS
Bei Pavaišinimo Pare Įvyks

BALANDŽIO 19 APRIL

Areštuotas Abraham Ringe, 
34 metų, gyvenąs 21-30 27 th 
St., Astorijoj. Jį kaltina pa
smaugus Normą Kotler, 22 
metų, kaimyno ir geriausio jo 
asmeniško draugo dukterį.

Ringe, vedęs ir tėvas 4 vai
kų, anot policijos, prisipaži
nęs žmogžudystėje. Jis sukę
sis naktį pirm žmogžudystės 
girtavęs,, o rytą, pamatęs Nor
mos motiną išeinant į darbą, 
pasibeldęs pas 'besiruošiančią 
į darbą merginą, žinodama 
esant tėvo draugu, ji Įleidu
si. Pradėjus jam prie jos gre
tintis su savotomis užgaido
mis, ji bandžiusi. šauktis pa
galbos. Tada ją pasmaugęs.

J. V. marinai yra dalimi 
jėgų ant visokios rūšies kari
niu laivu. & v

I WO. tarptautinė darbinin
kų pašai pino, prašė guberna
toriaus Dewey atmesti (veto) 
tris, iš aršiausių, seimelio pri
imtų, bilių. Dabai* tik guber
natoriaus veto gali juos at
mesti. Tais trimis yra:

Condon-Wadlin bilius, d rau
džius valdinių įstaigų darbi- 
n i n k a m s stre i k u ot i.

Young-Demo bilfois, sugrą
žinantis firmoms $J18,000,- 
000 iš bedarbių fondo.

Wilson-Pakula bilius, drau
džiantis užsirašiusiems partijų 
balsuotojais nominuoti nepri
klausomus ar' kitų parti jų kan
didatus.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje

Peoples Radio Foundation, remiama devynių CIO 
unijų ir daugelio kitų masinių oragnizacijų, padavė 
prašymą gauti leidimą operuoti FM (frequency modu
lation) fetotį New Yorke. Ta stotis tarnautu liaudžiai, o 
ne didžiojo biznio skelbimams. Čia matomieji prakti- 

normuoti nrnrrramn l< *»*!•» blitll ffaiifn Ii
|......... W

kairės: Beryl Firestone, Pearl Sugurinau ir Gordon 
Heath. *

Nuo beteisės, belaisvės, var
go į demokratinę Ameriką at
bėgę lietuviai ateiviai, darbi
ninkų judėjimo veteranai, su
pranta demokratijos svarbą.- 

■Ir nieko nesigaili demokrati
jos išsaugojimui.

Prieš keletą dienų matėme 
spaudoje Lietuvių Komunistų 
Kliubo ko/espondento prane
šimą, kad kliubas nusitaręs 
sukelti dvyliką šimtų dolerių 
bėgiu apie poros savaičių. Įdo
mu buvo, kaip jie tai įvykdys, 
atrodė labai daug.

Praeito sekmadienio vaka
rą sutikto kliubiečių iždinin
kei paklausiau, kaip einasi?

—Gerai, — atsakė iždinin
kas. — Pirmomis šešiomis 
dienomis, besibaigiančiomis su 
šia diena, sukėlėme $1,088.

—Kaip tai padarėte? Juk 
tai didelis pinigas.

—Patys komunistai pradė
jome, tūlas nuo1 šeimos su šim
tine, trejetą kitų su penkde- 
šimke, dar kiti su keturiom 
dvidešimt penkiais ir 1.1. Pri
sidėjo gerieji mūsų rėmėjai. 
Pavyzdžiui, vienas retai girdi
mas tariant žodį, bet tankiai 
matomas pramogose ir susi
rinkimuose, kuklus draugas- 
rėmėjas davė virš šimtinę. Ki
ti irgi stambių ir smulkių da
vė. Didžiuma patys tas aukas 
sunešė, iš kitų mūsų nariai 
parinko darbe, nuėję į namus, 
susirinkimuose, ar laiškučiu 
paprašė.

—Bet kvotos neišpildėte, ar 
ne ?

•‘—Kvotą išpildysime, gar
bingai užbaigsime, — atsakė 
iždininkas drąsiai. — Jeigu 
jau persiritome per tūkstan
tinę, tai tuos likusius virš 
šimto dar suneš draugai ir 
draugės, kurie tomis pirmomis 
dienomis nespėjo prisidėti. . 
Tiesa, paskutiniai sunkiausia, 
kadangi jau praretėjo nepriš 
sidėjusių būrys.' Tačiau pa
žangioji visuomenė niekad ne
apleido mūsų už vis svarbiau
sių reikalų, kiekvienas šiek 
tiek išgalintis prisideda ir da
bar. %

Iždininkas išsireiškė, jog 
jie norėtų gauti kiek galima 
daugiausia pirm trečiadienio 
vakaro) kad galėtų užbaigti. 
Jie, kaip ir visi žmonės, norė
tų ramiai, be rūpesčių, maty
tis su svečiais, kurie jau ket
virtadienį- pradės pribūti į ma- 

'sinių organizacijų suvažiavi
mus. Rep.

NORITE NAMU ANT 
VANDENS?

' Armijos
sas pasiūlė
prieplaukoje esančias gyvena
mas valtis.
tris armijos barakų bildingus
Queens apskrityje.

Inžinierių Korp iš
pardavimui dvi

Taipgi parduoda

Pare Prasidės 7:30 vai. vakaro

Happy Days Restaurante Pares įvyksta kiekvie
ną šeštadienį. Prašome užeiti pasilinksminti.

JUOZAS LUGAUSKAS, Savininkas.

Fourth of July

Clinton Parke
Maspeth, L. L, N. Y

I IM IM IM IM IM IM IM IM IMĮMĮMĮM

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialūs Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystS 
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.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR& GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

5*J

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

BULOVAI
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tol.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

N o

CAMM1DOC
• »2y»

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

Matthew A 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

DEAN
19 . . . $2479

PATKJOA
17 . I2479

MATKM3

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St.Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarai*.




