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Naujieną korespondentas? 
labai džiaugiasi, kad jis bu-
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vęs pas Dr. Grinių pasimatyti 
ir pasikalbėti. Gerasis dakta
ras gražiai ir Įspūdingai pa
pasakojęs savo kelionės Įspū
džius. Sunku buvę gauti lei
dimą Amerikon atvažiuoti, o 
dar sunkiau buvę per plačią
sias jūras perplaukti. (N., ko
vo 24 d.).

★ ★ ★
Viskas, žinoma, tvarkoje, 

bet vieną svarbu dalyką D r. 
Grinius gražiai pamiršo. Nė 
žodžiu jis neprisiminė apie 
tai, kaip jam sekėsi karo me
tu Lietuvoje iš Hitlerio pensi
jos gyventi ir hitlerinėje val
džioj tarnauti. O mums, ame
rikiečiams. tatai labai Įdomu.

Mat, mes prieš hitlerinin
kus kariavome. Daugiau kaip 
trys šimtai tūkstančiu ameri
kiečių kraują praliejo ir gal
vas paguldė.

★ * ★
Kitą sykį ŠĮ svarbų savo gy

venimo lapą Dr. Grinius turė
tų mums parodyti, žingeidu, 
pavyzdžiui, būtų žinoti, kaip 
jis susikalbėjo su savo “demo
kratine” sąžine? Kaip jis jau
tėsi darbuotis valdžioje tų, 
kurie Lietuvos žmones masė
mis skerdė?

Pagaliau, kodėl jis, kaipo 
“demokratas,” amžina atsilsi 
Smetonos keliais per beržyną 
spruko Į Berlyną ?

Visi šitie klausimai prašyte 
prašosi atsakymo.

★ ★ ★
Jungtinės Tautos šiomis die

nomis iškilmingai apvaikščio
jo savo vieneriu metų sukak
ti. Gimė jos gan triukšmingai, 
žadėjo jos labai daug. Ypa
tingai mūsų vyriausybė sakėsi 
visas viltis taikos išlaikymui 
esanti sukrovus ant šios jau
nutės organizacijos pečių.

Bet dabar šioji vieneriu me
tų “pana” turi gailiai raudo
ti. Dėdė Samas paspyrė ją Į
šoną.

Dėdė Samas pareiškė, kad 
ji ištižus, susmukus ir bejėgė. 
Ji tokia silpna ir netikus, jog 
net tokios mažos šalelės, kaip 
Graikijos, negali sutvarkyti.

Paraguay Valdovas 
Šaukiasi Brazilijos 
Prieš Sukilėlius

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos spauda praneša, kad 
Paraguay’aus diktatorius- 
prezidentas Hig. Morinigo 
atsiuntė savo pasiuntinį M. 
D. Bordaną prašyti Brazi
lijos pagalbos prieš kairiuo
sius Paraguay’aus sukilė
lius.

(Argentinos laikraštis 
i Nacion rašo, kad sukilėliai, 
I vadovaujami armijos majo- 
' ro Cesario A. Aguirres, už- 
i ėmė derlingiausią, maistu 
turtingiausią ruožtą palei 
rubežių su Argentina. Tūk
stančiai žmonių iš Paragu
ay’aus sostinės Asuncion 
bando perbėgti į Argentiną. 
Sukilėliai veržiasi artyn 
Asuncion.) 

iSPĖJAMArKAD"žLUGS
BILIAI PRIEŠ 

| KOM. PARTIJĄ
Washington. — Jau keli

• kongresmanai, Neameriki- 
l nio Komiteto nariai pasisa- 
! kė prieš siūlymus uždrausti
■ Komunistų Partiją, ypač po
• valdžios agentų galvos Ed- 
I garo Hooverio raporto.
Hooveris abejojo, ar galima 
būtų tatai teisėtai padaryti. 
Komiteto narys kongr. Ni- 
xonas sakė, Aukščiausias 
Teismas neužgirtų tokio į- 
statymo.

Neamerikinis Kongresmanų Komitetas Neleido Komunistų Partijos Sekretoriui
Dennisui Išdėstyti, Kodėl Turi Būt Atmesti Siūlymai Uždraust Šią Partiją
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Dėl Washington*) Valdžios Apsileidimo 
Žuvę 120 Mainierių Centralia Kasykloj 

-----------------------------------------------------B_____________________ g----------------------------------------------------------- --- ------------------------------

Jugoslavai Paneigia 
Protestus dėl Laivu

Washington. — Amerika 
ir Anglija protestavo dėl 
to, kad Jugoslavija pasisa
vino 9 sužalotus Italijos lai
vus, kaip karinį grobį. Ju
goslavija atmetė protestus 
ir pareiškė, kad jinai teisė
tai pasiėmė tuos laivus.

Amerika Reikalauja Sau 
Oro Teisią už Paramą 
Graikijai ir Turkijai

Washington. — Jung tin. 
Valstijos turi išgauti pla
čias oro teises Graikijoje ir 
Turkijoj mainais už prez. 
Trumano siūlomą $400,000,- 
000 paramą tų kraštų val
džiom “prieš bolševizmą”, 
sakė republikonas senator. 
Owen Brewster.

Republikonas senatorius, | 
Malone tvirtino; kad Tru
mano planas ieško karinių 
teisių Graikijoj, Turkijoj ir • 
Viduriniuose Rytuose.

Manila. — Filipinų sena
tas užgyre sutartį, duodan
čią Jungtinėms Valstijoms 
karines bazes Filipinuose.

ORAS. — Būsią lietaus 
ar sniego.

Senatas Įsakė Ištirti Nelaimės 
Priežastį,; Kaltina Vidaus 
Reikalų Sekretorių Kragų

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas vienbalsiu 
nutarimu isakė pilnai ištir
ti, dėl kokių priežasčių įvy
ko baisioji eksplozija Cent- 
ralijos, 111., angliakasykloje, 
kur žuvę 121- darbininkas.

Senatorius Styles Bridges 
dėl to atvirai kaltino vidaus 
reikalų sekretorių Krugą, 
kuris yra valdinis adminis
tratorius visų minkštųjų 
angliakasyklų, kurios tebė
ra perimtos į valdžios ran
kas. Centralijos kasykla y- 
ra viena iš tų, kurios paves
tos Krugo globai.

Sen. Bridges nurodė, kaip 
vidaus reikalų sekretorius 
Kingas nebandė pataisyti 
p a v o j i n gų gyvybei 
sąlygų toje kasykloje, nors 
jis žinojo apie gręsusius 
pavojus. Bridges todėl už- 
reiškė:

“Tas pasipūtėlis biuro
kratas, vidaus reikalu de- 
partmento galva, yra tiesio
giniai atsakingas už šią ne
laimę !”

Čia senatorius Bridges 
paro.dė valdinio Kasyklų 
Biuro raportą iš 1946 m. 
lapkričio mėnesio su apra
šymais sprogimų pavoją to
je kasykloje. “Tai didelė gė

da, kad šalies valdžia lei
džia taip atvirai laužyti tai
sykles dėlei gyvybės apsau
gos!” sušuko sen. Bridges.

Senatas taip pat vienbal
siai paskyrė $5,000 tam 
skandalui ištirti.

Centralia, Ill. — Iš Cen
tralia Anglies kompanijos 
kasyklos num. 5 išimta jau 
17 negyvų mainierių, žuvu
sių per dujų sprogimą kovo 
25 d. Bijoma, kad žuvo ir 
104 likusieji kasykloje mai- 
nieriai.

Illinojaus valstijos kasyk
lų inspektorius Driscoll O. 
Scanlan šio mėnesio 18 ir 19 
d. sykiu su federalės val
džios kasyklų inspektorium 
aplankė tą kasyklą; ir Scan- 
lanas pasiuntė raportą Wa- 
sbingtono valdžiai apie pa
vojingas kasykloje sąlygas, 
būtent:

Kasykla blogai vėdinama; 
kasyklos “lubos” kai kur 
griūva; pilna šiukšlių ir 
gręsia sprogimas dėl dujų 
susikaupimo. Savo raporte 
Scanlanas ragino šalies val
džią pašalinti tuos pavojus.

Mainierių vadai kaltina ir 
Illinois valstijos republiko- 
nu valdžia, c

Iš Kasyklos Išimta 33 
Mainierių Lavonai

Centralia, Ill. — Iš kasy
klos po eksplozijos čia išim
ta jau 33 žuvusių mainierių 
lavonai; 27 angliakasiai gy
vi išgelbėti. Kasykloje pa
laidoti tebėra bent 82 mai- 
nieriai; menama, kad visi 
jie negyvi.

Pats Hooveris Nepa
taria Uždraust 
Komunistų Partiją

Washington. — Valdžios 
seklių galva J. Edgar Hoo
ver plūdo komunistus, ap
šaukdamas juos “Rusijos a- 
gentais, penktąja kolona, 
diversionistais” ir kitaip. 
Jis, kalbėdamas Neameriki- 

i niam Komitetui, tačiau “la- 
■ bai abejojo, ar būtų išmin- 
I tinga įstatymais uždrausti” 
Komunistų Partiją. Hoo- 

i veris siūlė “tiktai” varžyti, 
; sekioti ir “aikštėn iškelti ” 
. komunistus.

‘ DAR 13 UŽMUŠTA
i INDIJOS RIAUŠĖSE

Kalkutta, Indija. — Riau
šėse tarp mahometonų ir 
indusų trečiadieni buvo už
mušta 13 žmonių ir sužeista

Neginkluot Graikų 
Karalių! Užreiške 
La Guardia

Washington. — Buvęs 
New Yorko miesto majoras 
F. H. La Guardia ragino se
natą atmesti Trumano pla
ną, kuris reikalauja $400,- 
000,000 Graikijos ir Turki
jos valdovams. Tai būtų ka
rinė parama jiems, sakė I^a 
Guardia ir pareiškė, jog 
karališkoji Graikijos val
džia rymo tiktai ant ginklų. 
La Guardia siūlė pervesti 
Graikiją į Jungt. Tautų 
globą kaip “bankrotą”, o 
Graikijos žmones šelpti iŠ 
siūlomo bendrojo $350,000,- 
000 pašalpų fondo. Kas lie
čia Turkiją, tai ji neverta 
jokios paramos, įkirto La 
Guardia.

SOVIETAI ATMETA
AMERIKOS SIŪLYMĄ 

iDEL AUSTRIJOS I
Maskva. — Sovietų už

sienio reikalų ministras Mo
lotovas atmetė Amerikos 

! valstybės sekretoriaus Mar- 
shallo siūlymą ištirti ir nu
spręsti, ar Sovietai turi tei
sę imti sau į karinius atly- 

i ginimus buvusius Vokietijos 
j piliečių turtus rytinėje Aus
trijoje. Molotovas sakė, ta
tai nuspręsta Potsdamo 
konferencijoj.

Mes eisime ir ginkluosime 
Graikiją ir Turkiją. Be jokios 
sarmatos ir be jokio sąžinės 
graužimo mes spjauname ant 
Jungtinių Tautu seimo nuta
rimo pradėti visuotinu mastu 
nusiginklavimą.

Iš 400 milijonu doleriu 
Graikijai ir Turkijai teikia
mos paskolos, 62 procentai eis 
jų militariniams reikalams.

Tegul kitos šalys šneka 
apie nusiginklavimą, mes ne 
tik patys pasiliksime .nuo ko
jų iki galvos apsiginklavę, bet 
dar apginkluosime ir kitas ša
lis, kurios sutiks šokti pagal 
mūsų muziką.

★ ★ ★
Lietuviu Literatūros Drau

gijos Moterų Komitetas išlei
do gražią knygelę ’Salomėja 
Nėris.” Joje apibūdinamas žy
miosios lietuvių tautos poetės 
gyvenimas ir kūryba.

Šią knygelę reikėtų greitai 
ir plačiai paskleisti. Mūj’i 
Draugijos kuopos turėtų tuo
jau siųsti užsakymus. Moterys 
sako, be užsakymų knygelės 
nesiuntinėsiančios niekam. 
Kaina tiktai 25 centai.

Dar turime vieną nevierną 
Tamošių. Man laišką rašo 
koks ten Vyt. Beleckas. Tai, 
berods, bus pabėgėlis.

Jis netikįs, kad montel- 
liečiai norėjo surengti deba
tus Lietuvos reikalais, bet iš 
tarybininkų pusės neatsirado 
d e batonų.

Beleckas sako: “Esu tikras, 
kad lietuviška visuomenė pa
rems debatų surengimą ir lau
kiame tik viešo sutikimo ir su-

Washington. — Kongreso 
Komitetas Neamerikiniams 
Judėjimams Tyrinėti nelei
do Komunistų Partijos se
kretoriui Eugene’ui Denni
sui pareiškimą padaryti. 
Dennis buvo pasiruošęs iš
dėstyti, kodėl reikia atmes
ti sumanymus, siūlančius į- 
statymais uždrausti Ameri
kos Komunistų Partiją.

Kai tik Dennis buvo pri
saikdintas, tuojau vyriau
sias kvotėjas Robertas 
Striplingas pareikalavo, kad 
Dennis pasakytų, ar jis čia 
vartoja tikrąjį savo vardą. 
Komunistų vadas Dennis 
atsakė, jog tas klausimas 
nieko bendra neturi su 
svarstomuoju dalyku.

“Aš čia atvykau pasiprie
šinti Rankino Biliui (suma
nymui) HR1884 ir Sheppar- 
do Biliui HR2122, kuriuos 
šis komitetas nagrinėja, — 
pareiškė Dennis. — Čia aš 
ginsiu neatimamąją ameri
kiečių teisę būti komunis
tais. Vistiek ar mano var
das būtų Smith ar Jones ar 
Cohen, aš niekuomet’nesu
tepiau Jungtinių Valstijų 
garbės; aš nieko blogo ne

tikimo ir susitarimo iš A. 
Bimbos pusės.”

Jeigu. Beleckas mums neti
ki, kad Montellos tarybinin- 
kai nesurado debatoriaus, te
gul pas juos pasiteirauja. Ne
suprantu, kam jis mane tur- 
bavdja.

padariau, tik rėmiau Ame
rikos žmonių reikalus.”

Dėl šių Denniso žodžių 
užsirūstino J. Parnell Tho
mas, Neamerikinio Komite
to pirmininkas. Sekė status 
penkių minučių pasikalbėji
mas tarp Denniso, iš vienos 
pusės, ir Thomaso, Striplin- 
go ir kitų komiteto narių, iš 
antros pusės. Dennisui buvo 

1 prikišta, kad jis'praeityje 
yra vartojęs skirtingus var
dus.

Po to pirmininkas Parnell 
Thomas nedavė Dennisui 
kalbėti ir piktai liepė kvotė
jui Striplingui įteikt Denni
sui subpoena, tai yra, ofi
ciali įsakymą vėl ątvykti į 
'Neamerikinio Komiteto po
sėdi balandžio 9 d.

Penki uniformuoti polici
ninkai tuomet apniko Den- 
nisą, vienas pagriebė jam už 
rankos, ir Striplingas bruko 
Dennisui subpoena. Dennis 
nubraukė ją šalin, ir subpo
ena nukrito ant grindų? 
Tuomet Dennis tapo išves
tas laukan.

Subpoena (įsakymas atei
ti bal. 9 d.) buvo išrašyta 
dviem vardais: “Eugene 
Dennis, kitaip Francis Eu
gene Waldron.” Striplingas 
tvirtino, jog paskutinis xvar
das yra tikrasis Denniso 
vardas, ir sakė, jog Dennis 
gimęs Seattle mieste, Wa
shington!) valstijoj.

Dennis paskui pareiškė

Su Priekaištu, kad Dennis Vartojęs Skirtingus Vardus, 
Kongresinis Komitetas Stengiasi Užgniaužt nuo Amerikos 

Žmonių Žinias apie Komunistų Politiką, Sako Dennis
laikraštininkams, kad jis 
atsisakė priimti subpoena. 
Girdi', “aš tvirtinu, kad pats 
šis komitetas yra priešingas 
Amerikos Konstitucijai pa
daras.”-

Kvotėjas Striplingas įta
rė, kad Dennis skirtingais 
vardais išgavęs pasportus 
kelionėms į užsienį.

Dėl to Dennis pareiškė, 
jog tas priekaištas yra tik
tai sąmokslas užčiaupti 
Komunistų Partijos atsto
vui burną, neleisti jam su
pažindint Amerikos žmones 
su tikrąja komunistų politi
ka.

Pasikalbėjime su 30 ko
respondentų Willard vieš
butyje, Dennis netiesiogi
niai paaiškino apie skirtin
gą vardą. Jis pranešė, jog 
pusantrų metų veikė Chini- 
joj po japonų įsiveržimo į 
Mandžuriją, darbavosi Chi- 
nijos žmonių naudai ir A- 
merikos labui tokiose sąly
gose, kur net jo gyvybei 
gręsė pavojus iš japonų ir 
Chiang Kai-sheko pusės. 
Dennis nurodė kliūtis, ku
rios statomos komunistui iš
vykti į užsienį, ir prisipaži
no, kad jie “ne visai forma
liais būdais nukeliavo į Chi- 
niją ir iš ten sugrįžo.”

Dennis pastebėjo, kad ša

lies Konstitucija leidžia 
žmogui pakeisti savo vardą. 
Kartu jis priminė, jog pa
ties J. Parnellio Thomaso, 
Neamerikinio Komiteto pir
mininko, tikrasis vardas vra 
Feeney.

Sako, Pats Komitetas 
Neteisėtas

“Tas komitetas veikia 
kaip diversionistas ir sten
giasi apeiti Jungtinių Vals
tijų Konstituciją, — sakė* 
Dennis. — Aš taipgi norė
čiau paklausti p. Thomasą 
apie jo ryšius su New Jer
sey Standard Žibalo Kom
panija.”

To komiteto veikla yra 
priešinga k o n stituciniam 
Teisių Biliui, tęsė Dennis, 
nurodydamas tokius daly
kus :

Kongresas niekuomet nė
ra tinkamai nustatęs šio ko
miteto teisių.

Komunistų Partija nėra 
neamerikinis judėjimas, tai
gi Komitetas dėl Neameri- 
kinių Judėjimų neturi tei
sės prieš ją veikti.

Bent vienas šio komiteto 
narys, John E. Rankinas, y- 
ra neva išrinktas per apga
vystę ir suktybę, kaip kon- 
gresmanas nuo Mississippi 
valstijos. Tuose rinkimuose 
dalyvavo tiktai 7 nuošimčiai

valstijos piliečių. Kitiems 
93-ms nuošimčiams baltųjų 
ir negrų piliečių buvo atim
ta balsavimo teisė, taigi su
laužytas 14-tas Jungtinių 
Valstijų konstitucijos patai
symas dėl pilietinės lygybės 
rinkimuose.

Komunistai Nesiūlo Prie
varta Pakeisti Valdžią 
Amerikos Komunistų Par

tija nesiūlė ir nesiūlo prie
varta nuversti 
valdžią, sakė Dennis, pri-1 
durdamas:

“Per 28 metus mūsų par
tijos gyvavimo dar niekuo
met neįrodyta, kad bent 
vienas amerikinis komunis
tas būtų siekęs per sąmoks
lą, jėgą ai* prievartą nuver
sti Jungt. Valstijų valdžią.”

Dennis pripažino, jog ko
munistai siekia socializmo, 
kaip galutinojo tikslo, bet 
komunistai pasitiki, jog “at
eis diena, kuomet daugumas 
amerikiečių nuspręs laisvu 
savo pasirinkimu įvesti so
cializmą, sutinkamai su pa- ‘ 
matiniais savo reikalais.”

Dennis padavė ištraukas 
ir iš Komunistų Partijos 
konstitucijos, kuri įsako 
“tuojaus išmesti iš Partijos 
visus tokius, kurie darytų 
sąmokslus ar veiktų ardy
mui, silpninimui ar nuverti
mui bet kurių Amerikos de-1 
mokratijos įstaigų.” Jis pa
galinus užreiške?

“Mes su pasitikėjimu šau
kiame visus patrijotinius a-

merikiečius atremti šį pro
fašistinį sąmokslą, kuris 
(pasimojimais prieš Komu
nistų .Partiją) gręsia sunai
kint Teisių Bilių ir Jungti
nių Tautų organizaciją.”

NIEKAS NENORI KARO, 
SAKO EISENHOWER

Washington. — Generolas 
Dwight D. Eisenhower sakė

šios šalies' Spaudos Kliubo pokilyje, 
j. i jog dabartiniu laiku “nie- 

• kas nenori tyčia iššaukti 
karą.” Jis pridūrė, kad Ru
sija turi daugiau kariuome
nės ir skaitlingesnes oro jė
gas, negu Amerika, bet ru
sai, girdi, “didžiai gerbia” 
karinę ir pramoninę Jungt. 
Valstijų galybę. Gen. < Ei
senhower ragino šią šalį vi
suomet turėt gana ginkluo
tų jėgų.

t

DAR BUS PALAIKOMA 
DRAFTO MAŠINERIJA

Washington. — Senatas 
! vienbalsiai nutarė dar tris 
; mėnesius, iki birželio 30 d., 
palaikyti verstino kariuo
menėn ėmimo raštines mieš
tuose ir apskrityse, nors 
verstino rekrutavimo įsta
tymo laikas išsibaigia atei- į 
nantį pirmadienį. Tai būsią 
“apdrauda” prieš kokį pa- . •> 
saulinį krizį, pareiškė sena
torius Chan Gurney, sena- 
to ginkluotų jėgų komiteto - į 
pirmininkas.
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Brooklyn, N. Y., six months .......................... $4.00
Canada and Brazil, per year ........................ $8.00
Canada and Brazil, six months ........  .. $4.00
Foreign countries, per year ......................  $9.00
Foreign countries, six months ...................... $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at ,the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Nepasitvirtinusios Slaptybes
Amerikos spaudoje paskutiniais laikais buvo leidžia

mi įvairiausi gandai apie Roosevelto, Stalino ir Churchil- 
lo konferencijas ir sutartis didžiojo karo metu. Buvo 
plačiai pasakojama, kad Teherane, Jaltoj ir Potsdame bu-

nes svarbos įvykius.
Anglija yra didžiausia 

kolonijų savininkė. Pati ji 
užima 94,279 ketvirtaines 
mylias, jos kolonijos 150 
kartų didesnės, nes su jo
mis Anglijos imperijos plo
tai sudaro 13,332,054 ketvir
taines mylias, neskaitant tų 
šalių, kurios, kaip Graikija, 
yra jos “globoj”. Anglija tu
ri 47,000,000 gyventojų, o 
su kolonijomis net 557,000,- 
000!

Bet Anglija bėdoj. Kolo
nijų vergai kyla — Palesti
noj, Indijoj, Afrikoj ir ki-

vo prikepta visokių slaptų sutarčių, kurios dabar, kaip tu r. Vasario menesį Londo- 
l'nl'c hoiciicj olzmtin 1/onn ont Amnrilzfte ^7oln74AC Ir o Iri n I • 1  -i-i 1 • koks baisus akmuo, kabo ant Amerikos valdžios kaklo. 
Buvo garsiai reikalaujama, kad tos “slaptos” sutartys bū
tų paskelbtos visam svietui matyti ir jomis baisėtis.

Tai dabar tos sutartys ir tapo paskelbtos. Skaityto
jai sušilę ieško tų tariamųjų slaptybių. Deja, jiems tenka 
skaudžiai nusivilti. Dar kartą jie turi jaustis komerci
nės spaudos apgauti ir suvedžioti.

Paskelbtuose Teherano, Jaltos ir Potsdamo konfe
rencijų dokumentuose nėra jokių stebuklų, jokių baisių 
slaptų sutarčių. Viskas apie jas jau seniai žinoma. Visos 
jos dalimis jau seniai paskelbtos.

Tose konferencijose buvo daugiausia kalbamasi ir 
tariamasi apie karo eigą ir jo vedimą. Todėl aišku, kad 
įvairūs tuo reikalu susitarimai tarpe Amerikos, Anglijos 
ir Tarybų Sąjungos buvo ir turėjo būti slapti. Karas pa
sibaigė ir jų slaptybė išnyko. Paskelbimas tų sutarčių 
neatidengė jokių slaptybių, ką taip uoliai ir taip įnirtu
siai pranašavo reakcinė spauda.

Paskelbtieji dokumentai tačiau iškelia viršun\vieną 

 

be galo svarbų dalyką, atseit tą, kad karo metu tarjpe tų 

 

trijų didžiųjų talkininkų viešpatavo vienybė ir susitari

 

mas. Tiktai tosios vienybės keliu ir pagalba buvo laimė

 

tas karas prieš Vokietiją ir Italiją. Be tokios vienybės 
karo laimėjimas būtų buvęs neįmanomas.

Toji vienybė buvo pasiekta susitarimais ir nusileidi
mais. Nei viena šalis negavo visko, ką norėjo gaut. Kiek
viena turėjo skaitytis su kitų šalių norais ir interesais.

Kaip gaila jr baisu, kad dabar tosios vienybės nebesi
mato! Ji tapo sugriauta. Ją sugriovė mūsų netikusi po
litika. Kai Rooseveltas numirė, kai Washingtone pasikei
tė vadovybė, tartum tyčia buvo viskas daroma, kad di
džiųjų talkininkų vienybę sugriauti. Tuojaus pakilo bal
sai, kad mūsų politika linkui Tarybų žemės turi būti 
aštri ir kieta. O spaudoje pasiliejo dar niekados negirdė
tas kurstymas. Santykiai pasidarė įtempti. Ir juo toliau, 
tuo prasčiau. Jau garsiai kalbama apie naują karą!

Tuo tarpu pasaulis išsiilgęs taikos. Paprasti žmonės ne
benori karo. Karas atsibodo visiems. Karo žaizdas žmo
nija jaus šimtmečiais. Prie naujo karo kurstyti gali 
tiktai paskutiniai išsigimėliai.

Kiekvienas protingas žmogus šiandien žino, jog taikos 
išlaikymas neįmanomas be didžiųjų valstybių susitarimo 
ir vienybės.

ne įvyko 11-kos jos kolonijų 
Komunistų Partijų suvažia
vimas, kuris reikalauja 
liaudims laisvės. Anglijos 
valdonai sako, kad, jeigu 
Jungtinės Valstijos nezduos 
jiems pagalbos, tai bus 
“bankrūtas”. Koresponden
tas Sydney Gampell iš Lon
dono šaukia: “Jeigu Brita
nija pakriks, tai užviešpa
taus pasaulyj didžiausias 
krizis!”

Keista, kad “marių kara
lienė”, nuolatos gaudama 
bilionus dolerių iš Amerikos 
“paskolų”, jau “bankrūtija.” 
Ta pati Anglija gali Palesti
noj užlaikyti 100,000 armi- 
ią, Indijoj — 250,000 armi
ją žmonių smaugimui, bet 
jau jai bus “kaput”, jeigu 
Amerika nepaims užlaiky
mo jos 50,000 armijos Grai-

Gamtos Siautėjimas
Europos žmones skaudžiai plakė šaltoji žiema. Nebu

vo šalies, kuri nebūtų nukentėjus nuo nesvietiškų šalčių 
ir audrų.

Dabar išaušo pavasaris ir atėjo naujos bėdos. Toji 
pati gamta vėl skaudžiai plaka Europos kraštus. Patvino 
upės, išsiliejo iš savo krantų. Laukai nuplauti, tūkstan
čiai žmonių neteko pastogės.

Šis gamtos siautėjimas ypatingai skaudus tuose 
kraštuose, kuriuos dar taip neseniai nusiaubė hitlerinė 
pavietrė.

William Green Kaipo Liudytojas Kongrese
Labai daug ką nustebino Amerikos Darbo Federaci

jos prezidentas William Green. Kai buvo sužinota, kad 
jis pakviestas pareikšti savo ir Federacijos nuomonę 
Kongreso komisijai reikale bilių uždaryti Komunistų 
Partiją, beveik niekas neabejojo, kokią giesmę jis užgie
dos. Juk brolis Green žinomas, kaipo nuolatinis “akėto- 
jas” komunistų. Nėra pasakęs jis prakalbos, kurioje ne
būtų pagąsdinęs Amerikos raudonuoju baubu. Todėl Ne- 
amerikinių Judėjimų Komisija — Rankin, Thomas ir visa 
toji reakcinė grupė — nė minutei neabejojo, kad šis 
Green galėtų jiems iškirsti šposą. Jie pilnai tikėjosi iš 
Green išgirsti, kad ir Green ir jo vadovaujama sęptynių 
milijonų organizuotų darbininkų Federacija šimtu pro
centų stoja už įneštuosius bilius komunistams atimti de
mokratines teises.

Nesunku įsivaizduoti, kaip nustebinti ir pritrenkti 
tie vyrai buvo, kai išgirdo, kad William Green griežtai 
priešingas įstatymams prieš komunistus, kad Amerikos 
Darbo Federacija atmeta ir pasmerkia tuos bilius. Griež
tai ir atkartotinai Green pabrėžė tą biliams opoziciją.

Nereikia, aišku, suprasti, kad Green atsivertė prie 
komunizmo. Atėjęs į komisijos posėdį jis padarė ilgą 
pareiškimą. Tame pareiškime jis dar kartą pasmerkė ir 
prakeikė komunistus ir komunizmą. Dar kartą jis pasi
gyrė, kiek daug ir kaip ilgai jis kovojąs su komunistų

priešingas įstatymais uždrausti Kbmunistų 'Partiją, ko
munistams atimti demokratines teises. Viena, jis manąs,

Jos parlamente laiboris- 
tai John Paton ir Konni Zi- 
lliacus kaltina, kad valdžia 
užlaiko 1,000,000 armiją, tas 
sudaro stoką industrijoje 
darbininkų. Jie sako, kad 
Anglijos valdonai ruošiasi 
karui prieš Sovietus. Angli
ją baudžia “Dievas”. Perei
ta žiema buvo baisūs šal- l- L
čiai, iš tos priežasties 1,000,- 
000 avių, viena dešimta dalis 
visų, užšalo, nemažai reikė
jo papjauti ir galvijų, nes 
negalėjo pristatyti pašaro. 
Pavasarį ją kankino upių iš
siliejimai.

Francija yra pirma kolo- 
nialė valstybė po Anglijos. 
Ji užima 212,659 ketvirtai
nes mylias ir turi 39,009,000 
gyventojų, o jos kolonijos 
4,703,560 ketv. mylias ir tu
ri 75,000,000 gyventojų. 
Daugiausia jos kolonijų yra 
Afrikoj. Šiuomi kartu Indo- 
Chinuose, kurie užima 286,- 
000 ketv. mylias ir turi z24,- 
000,000 gyventojų, yra žmo
nių sukilimas. Jndo-Chinai 
yra Azijoj, prie' Chinijos.

Franci jos užsienio politi
ka yra “ant tvoros”. Jos 
valdininkai nori eiti išvien 
'su anglišku bloku, bet liau
dies spaudžiami j ieško kelių 
nesusipykti ir su Tarybų 
Sąjunga.

Franci jos Komunistų Par-

daug ginklų ir amunicijos. 
Komunistai reikalauja val
džios, kad suvaldytų fašis
tus.

Vokietijos klausimas yra 
sprendžiamas Keturių Di
džiųjų užsienio ministrų 
konferencijoj Maskvoj. Bet 
Vokietijoj reakcininkai ne
snaudžia. Kovo 21 d. jie už
mušė komunistų vadą Rhei- 
nold Hub, Amerikos zonoj, 
kuris rūpinosi atauklėjimu 
vokiečių nuo hitlerizmo. R. 
Hub buvo energingas žmo
gus, tik 41 metų amžiaus.

Sovietą? sulaikė anglų 
traukinį, kuris važiavo iš 
Berlyno, neva vežąs anglų 
kareivius. Rado viename va
gone 25 civilius vokiečius, 
jų tarpe žymius nacius, ku
rie norėjo iš Berlyno pabėg
ti į Anglijos kontroliuojamą 
zoną.

Lenkija dabar užima 119,- 
800 ketvirtainių mylių ir 
turi 33,000,000 gyventojų. 
Jos liaudis energingai atbu- 
davoja šalį. Reakcininkai į- 
puolė į nusiminimą po to, 
kaip jie skaudžiai buvo bal
savimuose sumušti. Bet 
Lenkijos liaudis rūpinasi, 
kad vis dažniau prieš jų 
šalį išstoja Anglijos ir Ame
rikos diplomatai, užtardami 
vokiečių ekspansiją. Bet 
Lenkijos liaudis pasiryžus 
atremti visų pasikėsinimus.

Lenkija ir Čechoslovakija 
pasirašė 20 metų solida
rumo ir bendro veikimo su
tartį, kas sutvirtina abi ša
lis.

Anglija vietoj buvusio 
ambasadoriaus Cavendish- 
Bertinck, kurį lenkai kalti
no šnipavime, prisiuntė ki
tą ambasadorių Sir D. S. 
Gainer. Lenkija į Jungtines 
Valstijas savo ambasado
riumi prisiuntė Juzefą Wi- 
niewicz.

Lenkija pasirašė su Tary
bų Sąjunga sutartį, pagal 
kurią Sovietai paskolins 
Lenkijai $29,000,000 vertės 
aukso. Mat, Lenkijos auksą 
yra užgrobus Anglija, o tas 
kenkia lenkų prekybai su 
užsieniais.

Bulgarija užima 42,808 
ketv. mylias ir turi 7,000,- 
000 gyventojų. Tai Balkanų 
pussalio valstybė. Bulgarija 
atmetė graikų fašistų pri
metimus, būk bulgarai' kur
sto ir remia Graikijoje par
tizanų sukilimus. Bulgarija 
sako, kad jeigu Graikijoj 
būtų liaudies valdžia, tai ten 
nebūtų sukilimų, šalis jau 
įūtų atsigavus nuo karo ir 
nebūtų taikai pavojaus.

Vengrija užima 35,000 
ketv. mylių ir turi apie 9,- 
000,000 gyventojų. Susektas 
fašistų suokalbis nuversti 
dabartinę respublikos val
džią. Areštuota visa eilė 
parlamento narių. Sovietų 
Sąjungos armijos komanda

kad mūsų demokratijai nereikia bijoti eiti į lenktynes su 
komunizmu. Antra, toks įstatymas reikštų hitlerizmą. 
Trečia, tuo įstatymu pasinaudotų visoki reakciniai niek
šai ir terorizuotų savo politinius oponentus. Nuo jų tektų 
ir pačiam Greenui! O tokių niekšų, sakė Green, Amerikoj 
turime labai daug!

Į Green argumentus ir pasiteisinimus nėra reikalo gi
lintis. Svarbu, kad Amerikos Darbo Federacija pridėjo 
savo galingą balsą prie vis garsėjančio protestų balso 
prieš įneštuosius bilius. čia motyvai nesvarbu. Svarbu, 
kad net toks Green numato pavojų sukeltoje isterijoje ir 
siūlomuose įstatymuose. Svarbu, kad šis faktas aiškiai 
parodo, jog reakcijonieriams nebus lengva apsidirbti su 
darbininkų judėjimu. Jie turi suprasti, kad organizuoti 

‘ darbininkai nebus apgauti. Darbo unijos žino, kad šian
dien bus po žeme, nuvaryta Komunistų Partija, rytoj ten 
turės važiuoti darbo, unijos. Juk tuo kelių ėjo Mussoliriis, 

įtaka darbo unijose. Nežiūrint to, jis esąs griežčiausiai Hitleris, Smetona ir visi fašistiniai žmogėdros. Organi-
zuoti darbininkai tai dar nepamiršo. Tai nepamiršo ir
William Green. ,

P. Sviridovas protesto ne
priėmė. Jis sakė, kad Ame
rikos pasiūlymas būtų kiši
masis į Vengrijos vidaus 
reikalus. Vengrijos valdžia 
priešakyj su premjeru Fe- 
renec Nagy taip pat nepri
ėmė Amerikos protesto. 
Vengrijos premjero pagelbi- 
ninkas M -'a t y a s rei
kalauja griežtai kovoti 
prieš fašistus, kurie nori 
atgaivinti seną reakcijos 
tvarką.

Jugoslavija turi apie 100,- 
000 ketvirt. mylių ir 19,000,- 
000 gyventojų. Labai nu
kentėjo karo laiku. Jos liau
dis vedė griežtą nepertrau
kiamą partizanų karą prieš 
Hitlerį ir Mussolinį.

* Jugoslavija prašė Ameri
koj grūdų, bet jai atsaky
ta. Ji reikalauja, k$d nuo 
Austrijos jai būtų grąžinta 
dalis Karintijos provincijos, 
kur didžiuma gyvena jugo
slavai.

Egipte, kuris užima 386,- 
000 ketvirtainių mylių ir 
turi apie 20,000,000 gyven
tojų, stovi apie 100,000 Ang
lijos armija. Egiptiečiai rei
kalauja, kad ji išsikrausty
tų, bet britai apie tai neno
ri nei galvoti. Mat, tai svar
bus kraštas. Per jo žemę y- 
ra prakastas Suezo Kanalas, 
kurio anglai turi didžiumą 
Šerų ir todėl tą kanalą val
do.

Graikija yra pati pietinė 
Balkanų valstybė. Ji užima 
54,092 ketv. mylias ir turi 
apie 7,000,000 gyventojų. 
Šalyj eina liaudies karas 
prieš reakciją. Pirmiau val
donai skelbė, būk tik šiauri
nėj dalyj, prie. Albanijos, 
Jugoslavijos ir Bulgarijos 
sienų partizanai veikia. Bet 
dabar graikų valdžia pas
kelbė karo stovį ir Laconia 
srityj, tai yra net ant Pelo- 
ponnesų pussalio, kuris yra 
pačioj Graikijos pietinėje 
dalyj. Anglija jau sukišo 
ten virš $700,000,000, o iš 
Jungt. Valstijų pasiųsta 
virš $300,000,000 pagalbos, 
bet viešpataujanti klasė da
bar yra blogesnėj padėtyje, 
kaip buvo pirmiau. Joki iš 
užsienio receptai padėties 
neišriš tol, kol liaudis bus 
ginklų pagalba smaugiama.

Kovo viduryj iŠ užkam
pio nužudytas graikų komu
nistų vadas Jean Zevgros, 
kuris buvo tik 40 metų. Tru
mano planas suteikti Grai
kijai dar $250,000,000 pa
galbos^ daugiausiai ginklais, 
tai bus tik pradžia oficialio 
atsistojimo dabartinės val
džios pusėj.

Turkija yra užgrobus ar
mėnų, ' gruzinų ir kurdų 
tautų žemių plotus ir todėl 
jos teritorija sudaro 2i96,- 
190 ketv. mylių ir yra iki 
18,000,000 gyventojų. Val
džia reakcinė. Pavergimui 
kitų tautų, slopinimui tur
kų liaudies ir pataikauda
ma užsienio imperializmui 
Turkija laiko apie 1,000,000 
armiją.

Bet tas nepadaro ją ga
linga, priešingai*— ta ar

onija baigia Turkiją suėsti! 
Joki receptai “išgelbėti” ją 
nebus sėkmingi. Turkiją ėda 
jos pačios vėžys. Ji yra or
ganiškai silpnesnė valstybė 
už bile kurią kitą jos dy
džio. «

Irane vėl prasideda suki
limai, nes ši valstybė yra 
panaši Turkijai. Ji užima 
628,000 ketvirtainių mylių 
ir turi 15,000,000 gyventojų. 
Jos gyventojus sudaro ira- 
niečia (persai), azerbaidžą-

Clevelando raiteliai policmanai. velka UERMW 
(CIO) unijos vice-prezidentą Joe Krės iš pikietninku 
eilės; Anderson Co, darbininkai išėjo streikan dėl pa
kėlimo algų, tai policija “daboja tvarką.”

niečiai, kurdai, indusai ir 
kitoki.

Šalis labai atsilikus. Že
mės ūky j viešpatauja fak
tiškas baudžiavizmas. Ang
lijos imperialistai valdo pie
tinę dalį. Amerikos genero
las H. N. Schwarzkopf išla
vino armijos dalinius, kurie 
pasmaugė liaud. demokra
tinę tvarką Azerbaidžane. 
Bet nauji sukilimai praside- 
deda kurdų ir indusų ap
gyventose provincijose.

Indijai prižadėjo Anglija 
“nepriklausomybę”. Tai tik 
bandymas pakeisti formą 
britų viešpatavimo. Indija 
yra Anglijos karūnos dei
mantas — britai visada sa
ko. ’Ir argi jie paleistų to
kį deimantą?

Indija užima 1,575,100 
ketv. mylių ir turi apie 350,- 
000,000 gyventojų. Gyvento
jus sudaro indusai, musul- 
manai ir kiti. Šalis turtinga, 
bet turtais naudojasi šimtai 
visokių princų, dešimtys 
tūkstančių feodalų ir Angli
ja. Liaudis badauja. Sukili
mai nesiliauja. Indija savo 
plotu ir gyventojais yra pir
ma'šalis palei Chiniją di
džiuliame Azijos žemyne.

Filipinų (Philippine) sa
los užima 115,600 ketvirtai
nių mylių ir turi 16,000,000 
gyventojų. Ten salų mažų ir 
didelių yra net keli tūkstan

čiai. Seniau buvo Ispanijos 
kolonija, nuo 1898 m. —A- 
merikos, o 1946 metais su
teikta “nepriklausomybė.”

Bet ta “nepriklausomybė” 
tik gražiai skamba. Wall 
stryto imperialistai padarė 
su Filipinais tokią prekybos 
sutartį, pagal kurią “nepri
klausomybė” niekais paver
čiama. Dabar Jungtim Val
stijų valdžia padarė kitą 
militarę sutartį, pagal kurią 
Filipinų salose bus įsteigta 
karo laivyno, orlaivyno ir 
armijos bazes. Sutartis pa
daryta ant 99 metų.

Paragvajuj (Paraguay), 
Pietų Amerikoj prasidėjo 
nauja revoliucija. Sukilimas 
vedamas prieš diktatorių 
(prezidentą) Higinio Mori- 
nigo. Sukilimas plečiasi, ne
paisant, kad Morinigo karo 
orlaiviai bombarduoja suki
lėlius. Sukilėliai jau užėmė 
kelis svarbius miestus. Jie 
reikalauja laisvių visoms 
tautoms.

Paragvajus užima 177,600 
ketvirtainių mylių ir turi 
apie 1,100,000 gyventojų. 
Pirma Antro pasaulinio ka
ro Paragvajų rėmė Anglijos 
imperialistai, o Boliviją— 
Wall stryto, taip, kad ten 
per kelis metus tarpe tų 
valstybių ėjo karas už Ča- 
ko žibalo šaltinius.

D. M. šolomskas.

Kas Ką Rašo ir Sako
IR WM. L. SHIRER ’ 
PALEISTAS!

žymus Amerikos žurnali
stas ir radijo komentato
rius, Wm. L. Shirer, praei
tą sekmadienį pranešė savo 
klausytojams:

“Sekamą sekmadienį aš 
atliksiu paskutinį šioje pro
gramoje transliavimą. Man 
buvo pranešta, jog esu pa
leidžiamas iš šitų pareigų.”

Shirer’is — vienas libera
lų radijo komentatorių, ži
nių aiškintojų. Jo komenta
rai būdavo pateikiami (pas
taruoju laiku) 5:45 v. v. 
kiekvieną sekmadienį iš Co
lumbia Broadcasting Syste- 
mos (radijo tinklo). Dabar 
jis pavaromas iš tų pareigų 
— pavaromas dėl to, kad 

jis aiškindavęs žinias ne 
taip, kaip troško reakcinin
kai.

Wm. L. Shirer prieš karą 
ir tūlą laiką karo metu buvo 
korespondentu Berlyne. Iš 
ten grįžęs, jis parašė popu
liarią knygą “Berlyno Die
nynas”, kurioje buvo išdės
tyta nacių klastos.

Ręr 10 metų jis'translia-

vrt per CBS (pirmiau iš 
Berlyno, vėliau iš Ameri
kos). Jis kai kada rašo į 
Herald - Tribune straips
nius. Pasirodo, kad Tribune 
savininkai jį dar vis tole
ruoja, bet CBS bosai jau nu
sitarė Shirerį atstatyti už 
tai, kad jis atsisako pūsti 
į raudonbaubių dūdą!

Progresyviškesnieji ra
dijo koifientatoriai vienas 
po kito šluojami laukan iš 
radijo. Viskas pagal rau
donbaubių komandą.

Kada Amerikos žmonės 
tuo reikalu, tars savo žo-

ATMESTAS KALTINI
MAS PRIEŠ ALBANIJĄ

Lake Success, N. Y. —So
vietų atstovas Gromyko at
metė - vetavo anglų-ameri- 
konų kaltinimą Albanijai, 
kad jinai esanti atsakinga 
už minas, kurios apardė tfu 
karinius anglų laivus tarp 
Korfu salos Hr Albanijos 
krantų.

-----------------------2-ras puslapis 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Penktadienis, Kovo 28, 1947

'1



JWW MHMBRWWWVįHRKB| ■p,11 11 y 1 F*

,,f

PITTSBURGHO ŽINIOS
1 Atgimsta Lietuvos Lengvoji

Pramone
3-čias puslapis.......................— ■■
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Penktadienis, Kovo 28, 1947

4* M—n—■—H—R—ai—H—M—-*■

Kada Jie Teisingai Kalba? Pittsburgh© Spirgučiai
kanas per 
kų lapus 
paveikslą 
pas Bakaną šimutis ir visa ta- 
rybininkų traicė yra aukš
čiausias idealas ir jis juos ke
lia į padanges, kaipo Lietuvos 
atpirkėjus. Man atrodo keis
tai, kada pažiūriu į prieš ke
lis metus atgal rašytas kores
pondencijas apie tą patį ši
mutį per Bakaną. štai kelios 
ištraukos iš Keleivio: “...Ši
mutis prastas kalbėtojas... jis 
ne tik neturi iškalbos. . . vi
sai nesinori tikėti, kad čia gir
di kalbant laikraščio redakto
rių.” Toliau B. rašo: “šimutis 
visai užmiršo apie popiežių;’’ 
po tuo antgalviu B. raižo kai
lį šimučiui ir klerikalams už 
šunuodegiavimą lenkams. Po 
antgalviu: “Tai švento Kazi
miero Kaulai” Bakanas rašo: 
“. . .Tai ve kas svarbu — su
puvę Kazimiero kaulai, bet 
užmiršo p. šimutis, kad tas 
Kazimieras buvo lenkų kara- 
liūkštis ir prie to dar nenor-

Dar toliau:
“.. .Bet tokie Šimučiai ir kiti 
medalikuoti ‘kavalieriai’ de
mokratijos bijosi. Jie žavisi 
Hitlerio, Mussolinio ir Japo
nijos pavyzdžiais. . .”

Tai taip Bakanas keli me
tai atgal žiūrėjo į Šimutį, — 
kaip priešą demokratijos, prie
šą Lietuvos. Dabar klausimas: 
Ar Šimutis virto
pardavėjo — atpirkėju, 
Bakanas iš “demokrato” 
klerikališku fanatiku ?

Aišku, kad šimutis
buvo taip ir pasilieka priešas 
Lietuvos demokratiškos val
džios, bet Bakanas, kuris nie
kados neturėjo rimto nusista
tymo ir visados buvo pastum
dėliu, dabar gavo “džiabą” 
pas tarybinius klerikalus, to
dėl dėl jų ir loja. Tai iš to
kių barškalų susideda Pitts
burgho tarybininkai!

k 1 er ik ai ų -tary bin i n - 
visokių bjaurybių 
maliavoja. Dabar

Už praeitus fiskalinius me
tus Pittsburgho distrikto še- 

darbdavių 
atmokėti 

iš federa-

šios didžiosios 
kompanijos gavo 
“permokėtų taksų” 
lės valdžios sekančiai: Alumi
num Co. of America, $42,- 
055,037; Westinghouse Elec
tric Corp., $2,352,012; The 
National Steel Co., $3,762,- 
763; Great Lake Steel $2,- 
047,980; Pittsburgh Steel, $3r 
463,037 ir Gulf Oil Co. gavo 
$3,331,226. 
darbdavių 
po mažiau, 
lės valdžios

Kitos Pittsburgh o 
kompanijos gavo 
Tai graži federa- 
“dovana.” 
* * *

Pittsburgh© turime vyrą ir 
moterį, kurie turi paprotį 
daug kalbėti ir rašyti. Jų kal
ba ir rašymas visados siekia 
ką nors apšmeižti, apmeluoti 
ir save išsireklamuoti. Tas vy
ras ir ta moteris man yra ge
rai žinomi nuo pat pradžios 
jų atvykiiĄp į Pittsburghą. 
Tiktai keli metai atgal jie 
skaitėsi pirmeiviais ir dalyva
vo pirmeivių žmonių veikime. 
Dabar jie važiuoja klerikališ- 
kame vežimėlyje; sėdėdami 
klerikališkame vežime, jie mė
to visokį šmeižtų-melagysčių 
purvą ant pirmeiviškų draugi
jų ir progresyviškų žmonių. 
Matomai, pas juos yra labai 
trumpa atmintis, nes jie pa
miršo tai, ką tik keli metai 
atgal kalbėjo-raše.

Kalbėsime pirmiausia apie 
moterį — Količienę. Količienė 
paskutiniais laikais pradėjo 
kabinėtis prie LDS viršininkų, 
o labiausiai prie tos organiza
cijos organo Tiesos. Už tai, 
kad Tiesos redakcija nepatal
pino kokios tai jos parašytos mainus proto. . . 
korespondencijos, kuri buvo 
patalpinta atžagareivių la
puose. Dabar viename Pitts
burgho klerikališkame lape 
Količienė meta visą prakeiki
mą ant LDS veikėjų, kurie tą 
organizaciją vadovauja, kurie 
darbavosi suvienijimui APLA 
su LDS. Suvienijimas tų dvie
jų organizacijų buvo atliktas 
apie 10 metų atgal ir kiekvie
nas normalus asmuo pilnai su
pranta, kad suvienijimas or
ganizacijų yra naudingas 
žingsnis prie progreso, prie 
geresnio susipratimo if geres
nės ateities, bet Količienė tuos 
visus veikėjus išvadina apga
vikais, Maskvos agentais ir 
tam panašiai.

Perskaičius tokį jovalą, pa
rašytą moters, kuri pati stojo 
už suvienijimą tų dviejų orga
nizacijų, atrodo labai keistai, 
kada asmuo pats save persi- 
stato užuomaršos rolėje.. .

Toliau Količienė turi pa
protį visur vadinti Tarybinę 
Rusijos v a 1 d žią “Rusijos 
žmogžudžiais.” N e a b e joju, 
kad Količienė atsimena, kad 
dabartinė Rusijos valdžia jau 
gyvuoja trisdešimti metai ir 
prie jos pati Količienė turėjo 
progos gyventi (taip jinai pa
ti sako) po pirmojo pasauli
nio karo. Kiek vėliau, atvyku
si į šią šalį, ’ji prisidėjo prie 
progresyvių Amerikos lietuvių 
veikimo; dalyvavo jų suva
žiavimuose ir susirinkimuose, 
kur buvo jos paveikslas ir 
straipsniai patalpinti tų suva
žiavimų darbų brošiūrėlėse, 
kaipo veikiančios ypatos. 
Amerikos progresyviai lietu
viai pilnai pritarė Rusijos ta
rybinei valdžiai, reiškia, ir 
Količienė buvo tos valdžios 
pritarėja ir šalininkė.

Po 1940 metų viskas kitaip 
apsivertė pas Količienę: kas 
buvo pirm to laiko jos gerbia
ma ir įvertinta, dabar ant to 
viso ji’ meta šmeižtų purvus... 
Kodėl toksai pasikeitimas ir 
veidmainystė pas Količienę 
įvyko, sunku pasakyti, bet gal 
jai yra daug parankiau su 
“parapijonais,” kaipo karčia- 
mos savininkei, nes iš jų “biz
nio” daugiau; todėl dabar ir 
varo konkurenciją su “davat
komis,” kad “arčiau Dievo” 
dasigavus. Progresyviams 
to skriaudos nėra...

Dabar biskutį apie 
“garsų” vyrą: Tarybininkai 
turi “nenuilstantį” Balaną, 
kuris jiems atlieka visą pec- 
keliojimo darbą. Bakanas sa
ve skaitosi socialistu, bet da
bar visi lietuviški socialistai
nuėjo pas klerikalus vergau- skiepą, sako, kad į tą “kon- 
ti, dirbdami jų klerikališkam 
taryMfihkų fondui; todėl ir 
Bakanas dabar dirba išsijuo
sęs tam fondui, kuriame yra 
patsai didysis čyfas šimutis. 
Kas tik neaukoja ar pasiprie
šina aukoti į, tą fondą, to Ba-

Duquesne Light Co. planuo
ja padidint elektros našumą, 
įdedant dar vieną generatorių 
60,000 kilovatų spėkos į Phil
lips Power Station. Dabar 
minėtos kompanijos 5 elektros 
dirbtuvės (Power Stations) 
Phillips, Colfax, Bleed, Stan- 

, wix ir Brunots Island turi 
624,000 kilovatų spėką. Ka
da praeitais metais elektros 
darbininkai streikavo, tai visi 
politikieriai buvo už kompa
niją prieš streikierius. 
kompanija neturėjo
darbininkams algoms pakelti, 
dabar savo dirbtuvėms didin
ti pinigų turi.

H: ik

Tada 
pinigų

rinkę tik tris savo atstovus, 
bet Krikščionių Demokratų 
Partija, vadovaujama to pa
ties kunigo Krupavičiaus, bu
vo už Tautininkų. Partijos nu
garos. Kada Grinius atsisakė 
nuo Lietuvos prezidentystės, 
tai Lietuvos seime, kitų parti
jų atstovus išvaikius, 3 Tauti
ninkų Partijos atstovai (įskai
tant Smetoną) ir Krikščionių 
Demokratų Partijos atstovai, 
pasilikę, sulošė komediją, iš
rinkdami Smetoną Lietuvos 
prezidentu ir suteikdami jam 
neribotą galią. Tuo laiku ku
nigui Krupavičiui, bendrai su 
tautininkais, pasisekė Lietuvos 
žmoniu išrinktą valdžia nu
versti; jis panašiai ir dabar 
norėtų Lietuvą “išlaisvinti.” 
Bet tegu to nelaukia kunigas 
Krupavičius ir visi lietuviški 
“kųpčiai.” Tas jau praėjo. 
Lietuvoj jau tie laikai negrįš, 
kada kunigas su ponu bau
džiauninką-mainė ant šunio.

*
Lietuviški kupčiai ir iš Lie

tuvos pabėgėliai savo spaudoj 
veikia 

po karo 
kai kur 
daiktas,

iš

iš Lietuvos 
ar 

virto

kaip

PittąJjurgho “Lietuvių ži
nios” ir kiti pinigautoji) laik
raščiai, įskaitant SLA organą 
Tėvynę, talpina visokius me
lus, šmeižtus prieš Lietuvą ir 
jos tvarką. Paskutiniu laiku 
telpa atsišaukimai kokio tai 
“Variausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto,” po kuriuo pa
sirašo M. Krupavičius. Tas 
pats Krupavičius 1926 m. irgi 
“laisvino” Lietuvą. Jis buvo 
vyriausias režisorius ir bosas 
tautininkų sumokslo akto nu
vertime Lietuvos žmonių iš
rinktos valdžios. 1926 m. Lie
tuvoje tautininkai buvo silp
ni, į Lietuvos seimą buvo iš-

rašo, kad Lietuvoj 
daug partizanų. Kad 
Lietuvoj “partizanų” 
pasirodo, tai galimas
nes Smetonos likučiai dirbti 
nenori. Rodos, Pittsburgho ka
ras labai nepalietė, o žiūrėk, 
kiek čia tų “partizanų” po 
karo randasi. Beveik kiekvie
nos dienos laikraštyj rasi, kad 
tai šian. tai ten 
užpuolė moterį, 
gus, įlindo 
taip toliau, 
tos rūšies 
daugybė.

‘partizanas” 
atėmė pini- 

naktį per langą ir 
ir t. p. Amerikoje 
“partizanų” irgi

Iš Tikrų Įvykių
Nepasitenkinę

Pittsburgho lietuvių kunigų 
draugija, laikytame savo su
sirinkime, vasario 27 d., š. m., 
pareiškė savo nepasitikėjimą 
ALT pareigūnais Chicagoje 
dėl siuntinėjimo “bedieviškų” 
kalbėtojų ‘ laike tarybininkų 
vajaus, štai kaip jie sako: 
“. . . Katalikiškai nusistačiusi 
visuomenė, gi atsiųsti kalbėto
jai toli gražu netinka jų dva
siai. ..” Nors Grigaitis, Stilso- 
nas, Michelsonas ir kiti buvę 
laisvamaniai dabar kalba 
Dievo maldą visuose tarybi
ninkų susirinkimuose sykiu su 
klerikalais, kad daugiau dole
rių sumeškeriojus į tarybinin
kų fondą, bet lietuvių kunigų 
draugijos pareiškia jais nepa
sitenkinimą ir nepageidauja 
jų už kalbėtojus; o kas bus su 
tais buvusiais “bedieviais,” 
kai doleriai sustos plaukę į 
tarybininkų kišenius? Tada 
tai bus užtikrintas įspyrimas 
į bedieviškas sėdynes. . .

Tarybininkai Sabotažuoja 
BALF

Tarybininkų šulai,
lenda į Pittsburgho lietuvių 
draugijų iždus pasipinigavi
mui, kad turėti pasisekimą, 
tai turėjo pasikviesti į talką 
k 1 e r i k alus. Tarybininkams 
kai kuriose draugijose pasise
kė neblogai. BALF šulai, ma
tydami, kad iš kai kurių 
draugijų galima lengvai pasi
pinigauti, paėmė planą tary
bininkų : šaukdami draugijų 
“konferenciją” į bažnytinį

tas delegatas važiuos 
“konferenciją” be do-

40 Kp. Nepavyko

» * * Jjs

Nors dabartinės Lietuvos 
priešai išgalvoja visokiu melų, 
šmeižia visokiais būdais Lie
tuvos tvarką, bet tuo pačiu 
laiku Lietuva stebėtinai sku
botai atsibudavoja iš karo 
griuvėsiu. Skaitant praneši
mus iš Lietuvos, matai ir 
džiaugiesi, kaip Lietuva elek
trifikuojama, kaip Lietuvos 
pramonė ir ūkis kyla, kaip 
mokyklose Lietuvos jaunuo
liai, Lietuvos ateities žiedas 
mokslinasi. To viso Lietuvos 
progreso jokie lietuviški1 “kup- 
čiai” nesulaikys. Tiesa, jiems 
pasiseka iš suklaidintų žmo
nių pinigų 
kišenių .

pasirinkti j savo

kurie

Penkių mėty plano pabaigoje Lietuvos rūbu ir baty gamini
mo pramonė padarys tris sykius daugiau, negu prieškari
niais laikais; vienas fabrikas “Liny Audiniai” pabaigoje 
penkmečio išaus tiek drobės, kiek prieš karą neišausdavo 

visi Lietuvos linu audiniu fabrikai kartu paėmus
Lengvosios Pramonės Mi

nisterijos tekstilės įmonės 
didžiąja dalimi randasi 
Kaune ir Klaipėdoje, o odos 
- avalynės — Vilniuje ir 
Šiauliuose.

Vokiškieji fašistiniai gro
bikai' daugumą įmonių su
naikino ir apiplėšė, o įren
gimus išvežė. Išvadavus Lie
tuvą nuo okupantų, lengvo
ji pramonė pradėjo atsikur
ti. Per trumpą laiką buvo 
pilnai atstatyti siuvimo fa
brikai, kurie pasiekė prieš
karinį produkcijos lygį. 
Kauno apylinkėse buvo at
statytas ne tik siuvimo fa
brikas “Dobilas”, bet ir žy
miai praplėstas, nustačius 
jame naują įrengimą. $šio 
fabriko darbininkų kolekty
vas išmoko gaminti ir 14 
fasonų vyriškų ir moteriškų 
drabužių. *

Dideli rekonstrukcijos 
darbai atlikti fabrike “Dan
ga”. Čia žymiai praplėsti 
pagrindiniai cechai ir pasta
tyti nauji įrengimai. Vil
niuje pradėta stambiausio 
respublikoje siuvimo fabri
ko “Lelija” stątyba. Tiktai 
pagrindiniame ceche dirbs 
400 galingų siuvamųjų ma
šinų. Fabrikas bus paleistas 
1948 metais.

Penkmečio pabaigoje Lie
tuvos siuvimo fabrikai padi
dins produkciją, lyginant su 
prieškariniu periodu, 3,5 
karto.

Pittsburgh, Pa

Vilnonių audinių pramo
nės darbininkai įveda eks
ploatacijon naujus įrengi
mus ir nuolat didina audi
nių išleidimą. Atstatomojo 
“Drobės” fabriko kolekty
vas prieš terminą atidavė 
eksploatacijon verpimo ce
chą ir dabar sėkmingai at
stato didelį audimo cecho 
korpusą ir sandėlių patal
pas.

Kauno pricmiestvje palei
stas darban vilnoniu audi
niu fabrikas “Lima”. “Ga
mybos” fabriko tekstilinin
kai, laisvu nuo darbo va
landų laiku iš vokiškųjų 
grobik. susprogdintų įrengi
mų surinko ir atremontavo 
4 audimo stakles.

Vilnoniu audiniu pramo
nės darbininkai iki penkme
čio pabaigos pilnai atstatvs 
sugriautus fabrikus, pasta
tvs juose naudus įrengimus 
ir kasmet išleis apie pusan
tro milijono metrų vilnonių 
audinių.

Įvedimas eksploatacijon 
atstatytųjų fabrikų ir pas
tatymas papildomų įrengi
mu leido respublikos teksti
lininkams padidinti 1946 
metais produkcijos išleidi
mą, palyginti su 1945 me
tais, aštuonis kartus.

Gerai dirba atstatomojo 
stambiausio Lietuvoje med
vilnės kombinato “Triny
čiai” tekstilininkai. Darbi
ninkai, keldami gamybinį 
kombinato pajėgumą, sėk- 
ningai atstato sugriautus 
korpusus ir montuoja įren
gimus.

Naujai atstatytoje trečio
jo korpuso milžiniškoje pa
talpoje vyksta audimo stak- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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PITTSBURGH IR APYLINKĖS 
LIETUVIU BIZNIU ĮSTAIGOS

vienas kitas delegatas išrink
tas, bet 
į BALF 
lerių.

SLA
SLA 40 kp. turėjo suren

gus kortų lošimo vakarą (ko
vo 9 d.). Kortų lošėjų pribu- 
lius ir pasekmingus parengi
mus. Dabar 40 kuopoje pra
dėjus gaspadoriauti tarybinin
kams, tuojau kuopos iždą iš
tuštino savo propagandai; 
nariu ose nepasitenkinimas; 
vo apie 20 asabų. Kadaise 
SLA 40 kuopa turėdavo dide- 
kuopos parengimai ir susirin
kimai neskaitlingi ir be ūpo.

Ką Jie Apgaudinėja?
Vasario 16 d., po didelio 

triukšmo ir maldų, tarybinin
kai priėmė kelias rezoliuci
jas, padavė po tomis rezoliuci
jomis vienam pečkuriui 
kriaučių i pasirašyti (kurie 
glų kalbos nesupranta! ir 
siuntė tas rezoliucijas šios
lies valdžios įstaigoms. Viena 
iš tų rezoliucijų buvo pasiusta 
prezidentui Trumanui. Tru- 
manui' tarybininkai prižadėjo 
kovo 10 dieną pasnikaiiti ir 
melstis, nes tą dieną prasidė
jo 4 Didžiųjų valstybių atsto
vų suvažiavimas Maskvoje. 
Tarybininkai mano įtikinti, 
kad Trumanas skaitys jų re
zoliuciją ir tikės, kad čia, 
Pittsburgho, yra tokių bepro
čių, kurie kovo 10 dieną ba
daus, kada Maskvoje prasidės 
valstijų atstovų konferenci
ją? Komedija!....

ir 
an-

ša-

* *
Aš laukiu ir tu, broli ir se

se. lietuvi, lauki, kada Lietu
va susitvarkys, apsivalys nuo 
smetoninio brudo ir karo 
griuvėsių, ir pasakys mums: 
“Lietuvos vaikai, kurie norite 
pamatyti savo sena tėvynę, 
parvažiuokite ir pasižiūrėkite, 
kaip mes gražiai susitvarkėm 
ir kaip mes gražiai gyvenam.” 
Jei gyvenimo sąlygos leis, aš 
ir tu, broli ir sese, važiuosim 
Lietuvos pažiūrėti. Mums mie
las tas kraštas, kur mūsų mo
tinėlė į mumis, kūdikiais 
esant, pirmą lietuvišką žode
lį tarė; mums miela pamatyti 
tie laukai, tie takeliai, 
maži bėgiojome. Tačiau, 
da nuvažiuosime, jie mūsų 
klaus: ar daug mes jiems
dėjome jų varguose, prisikel
ti iš karo griuvėsių ? Tiesa, 
daug Amerikos lietuvių galės 
didžiuotis, kad jie dirbo, au
kojo drabužius, aukojo pini
gus Vilniaus Medikaliam In
stitutui ir visaip rėmė Lietu
vos suvargusius žmones. Bet 
kaip jūs pasakysit, kurie re
miate lietuviškus pabėgėlius, 
Hitlerio tarnus, ir lietuviškus 
“kupčius,” kurie nori Lietuvą 
nuo Lietuvos darbo žmonių 
“nupirkti,” kurie bando kenk
ti Lietuvos pažangai, Lietuvos 
atsibudavojimui ? Ar gražu 
jums bus pažiūrėti tada į Lie
tuvos žmonių veidą?!

J. Kantrybė.

kur 
ka- 
pa- 
pa-

Gerų Pasekmių
Nors ir ne per daugiausia 

yra išrinktų delegatų iš Pitts
burgh© į Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą,

ferenciją” turi suvažiuoti de
legatai su daug dolerių. Kai 
tik toki atsišaukimai buvo 
perskaityti Lietuvių Piliečių 
ir Lietuvių Mokslo draugijų
susirinkimuose, tai tarybiniu-1 New yorke, bet vis vien apie 
kai išėjo prieš, nors ir buvo pustuzinis delegatų mus atsto-

vaus.
Geriausio 

suvažiavimo 
kimo!

jiems ir visiems 
atstovams pasise-

Dolerių, dolerių, dolerių 
vardan Lietuvos nupirkimo, 
vardan Lietuvos žmonių nuo 
karo nukentėjusių, vardan 
Lietuvos alkanų vaikučių, var
dan to ir vardan to, šaukia 
visokį grašiagaudos ALT, 
Amerikos misijonieriai ir pa
bėgėliai iš Lietuvos. Paskuti
niu laiku, pasipinigavę iš su
klaidintų žmonių vardan Lie- į 
tuvos nupirkimo, dabar veda! 
BALF kampaniją, būk tai pa
bėgėliams šelpti.
negelbsti Lietuvos žmonių nuo 
karo nukentėjusių, kodėl vis
kas pabėgėliams, o Lietuvos 
gyventojams nieko?

Kas tie pabėgėliai? Pabė
gėliai iš Lietuvos didžiumoje 
yra buvę Hitlerio talkininkai, 
nacių bendradarbiai ir Lietu
vos žmoniu žudikai. Hitlerio 
armijai įsiveržus į Lietuvą bir
želio 22 d., 1941 m. jie ben
drai stojo su naciais ir karia
vo prieš Raudonąją Armiją ir 
talkininkus (jie buvo slaptai 
prirengti ir vokiečių apgink-, 
luoti). Kad taip tikrai buvo, 
patvirtina vienas iš jų pabė
gėlis, koks tai Budginas. ku
ris, prašydamas pinigų Tėvy
nės num. 47-tame ir Lietuvių 
žinios numeryje 50-tame 1946 į 
m., rašę: “Sukilimas prieš bol
ševikus 1941 m., birželio 22 
d. pareikalavo keleto tūks
tančių karštų patrijotų gyvy
bių.”

Budginas pripažįsta, kad 
lietuviški* fašistai (kuriuos jis 
vadina karštais patrijotais) 
pirmoje karo dienoje jau iš
stojo ir savo krūtinėmis pri
dengė vokiečių nacius, kad 
naciai, vėliau atsisukę į vaka
rų frontą galėtų kiečiau pasi
statyti prieš Amerikos ir Ang
lijos armijas ir kad būtų jiems 
lengviau užmušti Amerikos 
kareivį, jaunuolį. Daug buvo 
užmuštų ir lietuvių Amerikos 
kareivių, gal nacių paleista 
kulka, o gal tų pabėgėlių na-, 
cių talkininkų. Kada Raudo- Į 
noji Armija, su pagalba tal
kininkų, sumušė nacius, kada 
naciai bėgo iš Lietuvos, sykiu 
bėgo ir lietuviški naciu talki
ninkai. Dabar tie pabėgėliai, 
nacių talkininkai, dangstosi 
įvairiais vardais ir reikalauja I 
aukų iš tavęs, broli ar sese, I 
lietuvi, už tai, kad jie, bend
rai kariaudami ir visaip talki- Į 
ninkaudami naciams, pagelbė
jo tavo giminę, tavo artimą 
Lietuvoje nužudyti, kad jie, 
tiesioginai ar netiesioginiai, 
pagelbėjo Amerikos armijoj 
lietuvį jaunuolį sužeisti ar už
mušti. Lietuviai, pittsburghie- 
čiai, dabokite savo kišenius ir 
draugijų iždus, neduokite 
tiems Lietuvos šašams nei cen
to!

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuvės Savininkas

1314 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Butler St.

Pittsburgh, Pa.
Tel. SC. 9008

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8923

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav.
100 Anderson St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 9852

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.

Charles Lalushes 
TAVERN 

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa. 

HE. 9683

MUSE CAFE 
Savukaitiene, sav; 

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa.

FELIX CAFE 
Įvairūs gėrimai ir valgiai 

Felix Gutauskas, sav. 
2210 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 9210.

J. Miliauskas. ‘Į&’

D. P. LEKAVIČIUS
Batų ir Raktų

Taisymo Dirbtuvė
1215 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa.

JOE KIZIKAS
Restaurant

Visokį Valgiai ir Gėrimai
1100 Carson St. S. S.

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)
129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9303

BEAVER AVENUE
Fish & Poultry Market

Stasys Orda, sav.
1204 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa.

MELNIS CAFE 
K. Melnis, sav.
351 Pittsburgh St., 

Springdale, Pa.

METROPOLITAN 
Restaurant

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir 

visokį įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St.
Pittsburgh, Pa., 

Tel. CE. 9474

■x Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatiniu Lietuvių Tavernas. 
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, 'Pa.
Phone 9636

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9585 
—i_____________________ __ —-

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JR.

Laidotuvių Direktorius
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
1328 NO. FRANKLIN ST., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2200
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Atgimsta Lietu vos Leng
voji Pramone

! St. Petersburg. Fla. ----- -——--------- 4-taš pualapid 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Penktadienis, Kovo 28, 1947

(Tąsa)

Jis angažavo pačius geriausius, pačius 
mandagiausius, kurie galėjo liūdėti, 
verkti drauge su nuliūdusiais palikuo
nimis.

Iš tarnautojų išsiskyrė sudžiūvęs kir
pėjas ir nabašninkų barzdaskutys, kuris 
ėjo visų trijų- skyrių — balzamavimo, 
aprengimo ir skutimo pareigas. Tai bu- . 
bo makaronininkas, italas Pumpuči, 
anksčiau skutęs pas kitą graborių. Savo 
praktikoje jis turėjo kelis tūkstančius 
nabašninkų ir nė vienam sklisdamas ne
įpjovė. Turėjo jis įpratimą kalbėtis dir
bant su nabašninkais itališkai ir girti 
jiems gimtąją Florenciją. Barzdaskutys 
buvo gimęs ir augęs kirpt ir skųst, ir 
Frankas jį labai vertino, sakydamas, kad 
su taip sutvarkyta barzda kiekvienas 
drąsiai gali stoti prie dangaus vartų.

Savo personalui Frankas susitarė al
gas mokėti žiūrint į kostumierių užima
mą vietą, jų visuomeninę padėtį ir palai
dojimo kainas. Franko vidaus reikalų 
ministerio pareigas laikinai ėjo Kolum
bijos universiteto studentas Anis Rūkas, 
gabus chirurgas ir nabašninkų vidurių 
žinovas, kuris vasaros atostogų proga 
turėjo pakeisti italą ir jį išmokyti šito 
amato. Trečiasis buvo vežėjas—užsienių 
reikalų ministeris, kuris karietoje eks
portuodavo kūnus į amžiną kelionę. Tai 
buvo senyvas žmogutis, bet taip pat ne be 
kvalifikacijų: su grabais važiuodamas 
paprastoje karietoje galėjo lenktyniuoti 
su automobiliais.

ir, rodos, šyptelėjęs, pasuko tiesiog į ofi-

tūriškai, vienas kitą pagerb
dami ir draugiškai sugyvena. 
Labai pageidaujama, kad tas 
ir toliau taip būtų. Vienas tau
tininkų nusistatymo žmogus 
sakė, kad jis labai mylėtų ma
tyti tokį draugiškumą visur, 
ne vien St. Petersburge, bet 
visoj Amerikoj.

Brangūs lietuviai, paduoki- 
me mes vienas kitam ranką, 
būkime draugais laisvės, my
lėkime demokratiją, neklau
sykime tų, kurie deda visas 
pastangas kurstymui vienų 
prieš kitus Amerikoj ir sėja 
neapykantą linkui Lietuvos, 
kurie trokšta naujo karo, nau
jų pasaulyje nelaimių.

Eva Simans.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
lių įrengimas, čia dirbs 500 
audimo staklių, jos išaus 
kasmet 5 milijonus metrų 
medvilninių audinių.

Sparčiais tempais vyksta 
verpimo cecho atstatymas. 
Čia. jau dirba 25 tūkstan
čiai verpsčių, o iki penkme
čio pabaigos jų skaičius pa
didės keleriopai. Cechas 
kasmet duos apie 2,000 
tonų aukštos kokybės ver
palų, o prieš karą Lietuvoje 
nebuvo gaminama nei vie
nas kilogramas verpalų.

Dideli atstatomieji ir re
konstrukcijos darbai veda
mi linų audinių fabrikuose.

Stambiausio respublikoje 
linų audinių fabriko “Linų 
Audiniai” kolektyvas prieš 
terminą atstatė verpimo ce
chą. Dabar sėkmingai atku
riami audimo, dažymo ir ki
ti cechai, kuriuose buvo pa
statyti naujausieji įrengi
mai. Penkmečio pabaigoje 
fabrikas išaus tiek drobės, 
kiek prieš karą neišausdavo 
visi Lietuvos linų audinių 
fabrikai kartu paėmus.

Svarbiausia mūsų pramo
nės šakos statyba vyksta 
Biržuose, linų audinių fab
rike “Siūlas”. Jau atstatyta 
ir įstojo rikiuotėn pirmoji 
fabriko eilė, pradėta gamin
ti 4 naujos drobės rūšys. 
Kada fabriko statyba bus 
užbaigta, tai jame bus iki 
13 tūkstančių verpsčių ir 
400 audimo staklių.

Penkmečio pabaigoje Lie
tuvos linų audinių fabrikai 
išaus iki 4,5 milijono metrų 
drobės per metus.

Gerų rezultatų pasiekė 
respublikos batų įmonės.

Vilniaus batų fabrikas 
“Viktorija” ir Kauno “Li
tuanika” žymiai padidino 
modelinės vyriškos ir mote
riškos avalynės gamybą. 
Dabar po senovei pirmauja 
Šiaulių — Lietuvos odos- 
avalynės pramonės centro— 
fabrikai. Odos fabrikų “El
nias” ir “Stumbras” kolek
tyvai prieš terminą įvykdė 
programą.

Pažymėtinų laimėjimų 
darbe pasiekė Vilniaus odos 
kombinatas “Tigras”. Per
tvarkęs dubavimo ir mir
kymo - rauginimo cechus, 
kombinatas pradėjo gamin
ti tris kart daugiau odos, 
kaip anksčiau.

Dabar Odos - avalynės į-

monėse išsivystė veržlus 
darbas, numatytiems penk
mečio uždaviniams įvykdy
ti.

Šiaulių odos fabriko “El
nias” darbininkai per trum
pą laiką pastatė naują du- 
bavimo cechą, kuriame įren
gė didelio talpumo stati
nes, būgnus ir galingas ma
šinas. Minkštos odos sky
riuje vyksta daug reikalau
jančių darbo procesų me
chanizacija. “Elnias” taps 
viena didžiausių įmonių Pa
balti jos odos pramonėje. 
Penkmečio pabaigoje čia 
kas met bus pagaminama 
26 milijonai decimetrų 
chromo ir 800 tonų kietos 
odos.

Pastačius papildomus į- 
rengimus odos fabrike 
“Stumbras”, gamybinis pa
jėgumas padų ir pamušali- 
nei odai išleisti išaugs iki 
110 tonų per metus. Bai
giama antro galingo juchto 
cecho statyba.

Sėkmingai eina naujų į- 
rengimų rekonstrukcija ir 
montažas Kauno ir Vilniaus 
batų fabrikuose.

“Viktorijos” fabriko dar-, 
bininkai Vilniuje ir “Raudo
nosios Vėliavos” bei “Litua
nikos” Kaune, o taipgi ki
tose įmonėse, atremontavo 
38 avalynės mašinas, page
rino technologinį procesą ir 
išmoko gaminti naujas mo
delinės avalynės rūšis.

“Inkaro” fabrike pastaty
tas pilnai mechanizuotas 
guminės drobės cechas.

Penkmečio pabaigoje Lie
tuvos odos i avalynės įmo
nės išleis kasmet 40 milijo
nų decimetrų chromo, 1 mi
lijoną 200 tūkstančių kilo
gramų kietos odos ir 2 mi
lijonus 400 tūkstančių porų 
odinių ir guminių apavų.

Lietuvos lengvosios pra
monės darbuotojai atiduos 
visas jėgas, kad įvykdyti 
prieš terminą penkmečio 
planą, kad būtų audinių, 
trikotažo ir avalynės per
teklius mūsų respublikoje.

Teriošinas.

Buvo įvairių 
katalikų, 
bet visi

Durys atsidarė. Frankas iš aukštuti
nio grabų sandėlio nubėgo žemyn laiptais 
sutikti savo pirmojo kostumierio. Prieš 
jį apytamsy stovėjo aukštas vyriokas. 
Tai buvo tikras klijentas, kuris nepaste
bimai linktelėjo ir prašneko angliškai, 
beveik neatidarydamas burnos. Atrodė, 
kad balsas ėjo ne iš to žmogaus, bet iš 
gretimo grabo.

Kaip Frankas turėjo kreiptis, ką jis 
turėjo sakyti? Verčiau jis būtų pasiun-’ 
tęs savo užsienių reikalų ministerį. Bet 
Frankas, pardavinėdamas, siūlydamas 
namus, verbuodamąs kareivius, buvo iš
mokęs girti peršamą prekę, kur reikia — 
šypsotis, kur reikia — liūdėti. Jeigu jis 
ir šypsojosi žmonėms, tai tik rodydamas 
gerą širdį, biznio sumetimais. Jis nieka
dos nesijuokė už dolerį, jeigu biznis ne
buvo vertas dolerib, o dažniausiai už pen
kiasdešimt centų, arba kvoterį. Gyveni
mo kartumas jį išmokė brangint šypse
ną, nors Franką fotografijose, kaip ir vi
sus amerikonus, butfo sunku užtikti nesi
šypsantį. Dažniau jis šypsotis pradėjo, 
kai burnoje atsirado keletą auksinių 
dantų. Tai buvo turtingumo ir rimtumo 
atestacija.

Pagaliau Frankas įsitaisė tokį ofisą ir 
įmonę, kur jis galėjo susilaikyt nuo tra
diciškos amerikoniškos šypsenos. Bet ne
trukus graborius įsitikino, kad būta 
mažo apsirikimo. Pirmas klijentas stovė
jo už trijų žingsnių nuo jo. Frankas bu
vo išskėtęs rankas, lyg senam pažįsta
mų!, ir, gal būt, dar valandėlė ir būtų 
pasakęs: — Šiur, nieko nėra geriat^kaip 
gerai padirbtas grabas. Atsigulkite į šitą 
ir pamatysite... Arba: — kuo galiu pa
tarnauti, mister? Kokio ilgio jums rei
kia?...

Frankas pamatė, kad klijentas tyliai 
juokėsi. Nekukčiojo, nesitampė, tačiau 
juokėsi ir Frankas nesumetė ką daryti.

Jie stovėjo jau ne kontoroje, bet gra
bų skyriuje. Misteris su perskeltais 
skvernais žengė dar keletą žingsnių ar
tyn, bet Frankas traukėsi, beveik su 
džiaugsmu, beveik su išgąsčiu ir liūde
siu. Širdis jo plasnojo, kaip paukštis ran
koje, norėdama ištrūkti.

Elektra buvo įžiebta. Vakaras atėjo. 
Grabai klausėsi. Klijentas sustojo ties 
vienu ir pradėjo barškinti į grabo šoną 
lazdele. Girdėt buvo negyvo daikto bal
sas:

— Mes turime keistą nabašninkų ir 
norėsime palaidoti, — surimtėjęs pasakė 
klijentas.

—Šiur. Visi miršta. Jurgis Vašingto
nas kietą galvą turėjo, ir tas vyras mirė. 
Skaudus reikalas. Kokio didumo jums 
reikia?

Nepažįstamas greitai apsidairė ir pri
ėjęs ranka palietė Franko alkūnę:

—Nežinau, mister, ar jūs tdkiomis 
laidotuvėmis užsiimate. Esu našlės Ki- 
kebeš ūkvedis ir reikalų vedėjas. Gal 
girdėjote?... Vakar padvėsė jos mylimas 
šunelis ir mano mistris pasiuntė paieš
kot jam tinkamą palaidojimą.

Kartais žmonių gyvenime esti neuž
mirštamų akimirkų. Gimsta planai, su
manymai, staiga kaip žaibai, kurie sta
tomi ir įgyvendinami ištisų šimtmečių 
ar epochų. Atradimas kramtomos gu
mos buvo didelis -.progreso laimėjimas 
Naujajame Pasauly, ir Amerikos moksli
ninkai tvirtino, kad toji guma, kuri pa
deda virškinimui, buvo žinoma jau seno
vės Aigipte. Beisbolą lošęs jau Sokratas. 
Frankas niekuomet nebuvo pagalvojęs 
apie seniai egzistuojančius daiktus, ku
rių atidengimas — buvo naujas laimėji
mas. Frankas niekuomet nebuvo pagal
vojęs apie tai, kad prie savo biznio galėjo 
atidaryti gražų, nedidelį laidojimo sky
rių šunims ir katėms, mylimoms ponių 
papūgoms ir Virdžinijos slėnių • lakštin
galoms. Jam nė karto anksčiau tokia 
mintis neįkrito į smegenis, nors prieš po
rą metų vos nebuvo gavęs darbo viename 
pamestų kačių pensijone, kuris stovėjo 
prie upės, penkių aukštų, dideliais erd
viais langais, mažučiais klombais, sodais, 
padailintas žaliais aksominiais gazonais.

(Bus daugiau) . v

Kovo 16 d. turėjome pikni- 
kėlį. Bet žmonių, tai buvo iš 
daugelio valstijų — Wiscon- 
sino, New Yorko, Pennsylva
nia, Indiana, Illinois, Michi
gan, Conn, ir kitų, tai, kaip ir 
plačios Amerikos lietuvių pik
nikas.

Susirinkę draugiškai pra
leido laiką, pasikalbėjo, pasi
keitė mintimis.
įsitikinimų: laisvų, 
tautininkų žmonių, 
užsilaikė mandagiai, visi jau
tė, kiek Lietuvai ir pasauliui 
karas padarė žalos. Daugelis 
prisiminė, kaip ilgėjosi, kaip 
nerimavo, kada jų vaikai bu
vo pašaukti į karo tarnybą ir 
kaip džiaugėsi, kada juos su
laukė sveikus grįžusius. Visi 
stebisi, kad vėl yra žmonių, 
kurie stoja už naują, dar bai
sesnį karą, kaip koki sutvėri
mai, ištroškę kraujo! Viena 
rųoteris, kalbėdama apie tas 
nelaimes, prisiminė, kaip jos 
du vaikučiai įlūžo ant ledo, 
pasinėrė po ledu ir žuvo.

Taip ir dalinomės mintimis, 
rodosi, lengviau, kada būrelis 
lietuvių susieina, pasikalba, 
pasidžiaugia linksmais įvy
kiais ir vienas kitam pasiskun
džia skausmais širdies. Nors 
vienas kitą pirmu kartu mato, 
bet jaučiasi, kaip ir kokie gi
minės, vienas kitam užjaučia 
nelaimėje. Kiti, žinoma, kal
bėjosi apie biznį, apie įdėji
mą ten pinigų, kur pelnin
giau, kur saugiau, ir 1.1.

St. Petersburgo lietuviai la
bai gražiai sugyvena ir elgia
si. Mes jau keturis piknikus 
turėjome, o dar taip neseniai 
Lietuvių Literatūros 'Draugijos 
kuopelę sutvėrėme. Pas mus 
susirenka visokio stovio lietu
vių — biednų* ir gan pasitu
rinčių, bet jie užsilaiko kul

u

Philadelphia, Pa
Kas Girdėti—Kas Regėti?
Mūsų lietuviškam gyvenime 

ir darbuotėj yra labai daug 
naujanybių. Ne tik mirimų, 
gimimų, susižeidimų, susibari- 
mų, nepasisekimų, bet ir pa
rengimų. Didelės svarbos da
lykų yra, tik reikia apie tai 
sužinoti.

Štai parengimai — žmonių 
sueiga, kiek ten galima suži
noti pasikalbant su artimais 
ir tolimais prieteliais. štai net 
suvažiavimai! Suvažiuos iš to
limiausių šalies kampų drau
gijų Atstovai! Tai miližiniška 
žinyčia! Mūsų miesto lietuvius 
atstovaus skaitlinga delegaci
ja — keletą kliubų, draugijų 
ir šventos Marijos parapiją. 
O betgi randasi užkietėjusių 
griešninkų, kurie paniekinan
čiai smerkia Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą. . .

M. S.Frank Kruk laukė savo pirmojo kli- 
jento. 

J*

Bruklinas buvo gražus po praėjusio 
lietaus.*! požemio kanalus krito ūžauda
mas ir skambėdamas vanduo. Viršum 
ofiso, ant ištemptos vielos, kur buvo sag
stomos vėliavos respublikos švenčių pro
ga, gimė lietaus lašas. Jis augo, pilnėjo, 
susiliejo su kitu lašu ir neišlaikęs, sutvis
kėjęs* saulės spinduly, kuris prasismelkė 
pro didelių namų terpeklį, krito. Lašas 
mirė. Atsirado nauji ir bėgo paskum 
viens kitą — parlamutro karoliai. Tai 
buvo didmiesčię ašaros, lyrika, kurios 
graboriaus akis nepastebėjo ir nesupra
to.

Frankas laukė klijento. Jis nėjo. Kuri 
valanda galėjo būti?

Graborius iš ofiso lango žiūrėjo į gat
vę. Praeiviai ir gyventojai, matyt, ne iš 
karto apsiprato su jo iškaba. Mažai kas 
sustojo ties grabais ir stebėjo judantį 
metalinį grabą, kuris vakaro prieblan
doje buvo kaip skrendantis 
Dažniau žmonės stoviniavo, 
ties gėlių langu ir vestuvių, 
prašmatnybėmis.

Kodėl neatėjo klijentas?
Bruklinas tviskėjo šviesomis, gyvybe, 

alsavo mirtimi ir bizniu. Didžiuliuose 
namuose, viešbučiuose, penkiasdešimta
me aukšte ir rūsiuose, ligoninėse ir pože
mio landynėse —dauginosi gyvybė, ver
žėsi nežinodama jokių užtvarų, kaip pa
vasario šilima, kaip amžinas gatves dun
dėjimas. Ten pat žmonės sirgo, kankino
si ir mirė. Tame mieste mirė kas valan-. 
da, minutė.

Kiekvienas įkurtuvių dieną užgeria 
būsimą savo pasisekimą, kiekvienas par
davėjas išėjęs su keptų kaštanų, pupų 
rečiu, apelsinais ir pieštukais, ar saliū- 
nininkas, siuvėjas, didelio magazino sa
vininkas, — kiekvienas laukia pirmojo 
klijento, kaip laukia paunvedžių pora sa
vo pirmojo vaisiaus. Paskum, kai šeima 
dauginasi,—antrieji ne su tokiu džiaug- ■ 
smu, dažnai su nusivylimu ir apgailesta
vimu sutinkami. Bet Frank Kruk laukė 
savo pirmojo klijento, labiau negu pir
mojo kūdikio. Jis turėjo atnešt laimę. 
Nesvarbu, koks bebūtų nabašninkas — 
liesas, storas, ilgas ar trumpas. Grabų 
buvo pagal ūgį ir skonį. '

Pagaliau...
Pagaliau Frankas pamatė po didele 

šiaudine skrybėle žmogų. Lengvas vėjas 
plaiskė jo ilgą kaklaryšį ir pakirpti pil
ko švarko skvernai vijojosi aplink blauz
das. Jis priėjo ir atsistojo prie šapo, at- 
sirėmėJazdute. Paskaitė Franko iškabą, 
skrybėlę atvertė aukštyn ant pakaušio

BEER & ALES

Peter Kapiskaa

BAR & GRILL 
t

Degtines, Vynai ir Alus

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

į

dirižablis, 
lūkuriavo 
krikštynų

Roma.— Steigiamasis Ita
lijos seimas panaujino su
tari į su popiežiaus Vatika
nu ; pripažino katalikų tiky
bą valstybine religija ir už
draudė perskyras.

Tel. EVergreen 4-8174

PALAIKYK JAUNYSTĘ!

s
« ft

Her«’» your.jolutlon to tho tiro ihort. 
•go. Everything you got in other tire* 
-PLUS tho famou* extra fifth ply, 
•xcluiivo with Norwalk-the only fac
tory brand 5-ply tire. Thi* extra pro

tection insures 25% more mileage- 
lafefy-longer wear. Nowaday* you 
want tho most tiro for your money... 
this is it!

PLY

Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Dekcn’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagel- 
bai, šis Cold Cream yra sudarytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa
vartojus per tūlą laiką, matysi dideli skir
tumą savo veidrodyje. Dekcn’s Cold Cream 
daro stebėtinai velvetinį ir malonų veidą. 
Grožis yra tavo laimė ir turtas. Dėl mo
teries gražumo ir jos veido skaistumo, ka
ralius atsižadėjo ir karališko trono. Įver
tink savo groži, vartodama Dekcn’s Cold 
Cream. Tuojaus dėk $1.00 j konvertą ir 
.siųsk šiuo antrašu, o aplaikysi didelę dėžę 
Dcken’s Cold Cream. Užtikrinam pasek
mes.

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

t

N
t

i TIRES

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT

Other Passenger Tires 
Have Only FOUR Plies

%

P. O. BOX 606, NEWARK, N. J.

||ĮĮII!BII||IB|III|WI

The Greatest Value Your Tire Ration Certificate aw buy

NORWALK 5^^

WITH A
C TH

'ii

Kreipkitės tuoj aus pas
ACME TIRE WORKS 

847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 
gaubite naujų 5 ply tajerų. E V. 7-3548

iiiiiiiin

Tamsios Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Rcumatiš- 

kuose skausmuose^ rankų ir kojų gėlimo .skausmuose. 
yfv Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 
r mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
^/SAMostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran- 
JTkZrgių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 

linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
N teisinga patarlė sako: kaš tepa, tas ir važiuoja, tai 

F) j jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
J Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

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

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų j 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
Tnūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli J vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne fa 
Adomo klaida.
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Tik vieną dieną! Sekma
dienį, Kovo 30! Newark 

Opera House!
Nuolat nuo 1 iki 11 P.M. 

Artkino perstatų 
Stalino dovanos filmą:

Iš LLD 136 Kuopos Veikimo
Vakarėlis, kuris

kovo 1 d., nepavyko, nes gal 
kenkė tam ir blogas oras, ir 
tokiu būdu, supirktų vakarė
liui reikmenų didesnė dalis 
liko nesunaudotų, o tai reiš
kė nuostoliai. Taip pat turiu _delė dalis supirktų reikmenų li- 
priminti, kad, nežiūrint blogo 
oro, parengimėlyje dalyvavo 
Giedraitienė, dr. Kaškiaučiaus

atsibuvo
rio čia nebuvo, bet kadangi 
daugelis jį pažįsta, tai tapo pri
imtas vienbalsiai.

Komisija apie vakarėlio pa
sekmes, O. Žilinskienė ir M. 
Kisielienė pranešė, kad paren- 
gimėlis nepasisekė taip, kad di-

(73)

(79)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

AUTOMATIŠKŲ 
Sriubų Mašinų Operatoriai. 
Naktiniai šiftai. Viršlaikiai. 

Turi mokėti nusistatyti savo darbui.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

a

Youngstown, Ohio

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

'<••a

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

J

PRANEŠIMAI
NORWOOD, MASS.

Paskaita pamatiniais sveikatos 
klausimais, įvyks 12 d. balandžio- 
April, Liet. Salėje, 13 St. George 
Avė. Pradžia 7 v. v. Paskaitą skai
tys mūsų gerb. dr. J. J. Kaškiau- 
čius iš Newark, N. J. Tad kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
išklausyti svarbios .naudingos pas
kaitos. — Rengėjai — LDS 3 kuopa.

(71-72)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 k p. ir LLD 17 kp. kviečia 

vietinius ir iš apylinkės lietuvius iš
klausyti paskaitos — Paminėjimo 
400 m. sukakties nuo pirmos at
spausdintos lietuvių kalboj knygos. 
Prelegentas bus V. Maurukas. Bus 
ir kiti kalbėtojai. Būkite Mainierių 
Saloje, kampas Main ir Oak Sts., 
balandžio 20 d., 2 vai. dieną. Komi
sija: P. Eidukevičius ir J. Pačiaus- 
kas. (71-72)

DIE MAKERS
Atviros vietos kompetentiškiems 

vyrams.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(79)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSLowell, Mass.gražiai praleistas, bet vistiek 

dar neužbaigtas, ir nutarta 
baigti kovo 16 d., o tuo tarpu 
esame dėkingi drg. M. Kisie
lienei už jos turbaciją ir pasi
darbavimą dėl organizacijos.

Kovo 16 dieną įvyko drau
giškas parengimėlis tam pa
čiam tikslui — LLD centro fi
nansinei paramai, šis parengi
mėlis, ačiū beveik vis tų pačių 
draugų pasišventimui ir jų duo- 
snumui, puikiai pavyko. Apie 
stalus, prie užkandžių drau
gams susėdus, gaspadinės, bei 
komisijos narės Kisielienė ir 
Žilinskienė paprašė svečius už
sikąsti' ir pareikšti savo nuomo
nes apie šio parengimėlio tiks
lą. €

Kalbėjo šie draugai: M. žo
lynas, P. Ramoška, V. Žilins
kas, A. Kušlis, J. Marcinkevi
čius ir P. Maršonas. Viršminėti 
draugai beveik visi panaišai 
kalbėjo — už reikalingumą pa
remti mūsų organizacijos cent
rą finansiniai, nes pagal šių 
dienų brangumą ir tokį žemą 
duoklių mokestį, beveik nebus 
įmanoma išleisti knygas ateity
je, todėl aukaukime kiek kas iš
galime. Aukavusių vardai: A. 
Globičiusv? dolerius, P. Ramoš
kai 6 dūk, M. žolynas, Kušliai 
ir Žilinskai po 5 dol. G. Kairis, 
P. Maršonas ir J. Marcinkevi
čius po 2 dol., McPakštienė ir 
M. Kisielienė po 1 dol.

Viso suaukauta 36 dol. ir li
ko pelno už gėrimą $10.90, tai 
viso įėjo $46.90. Išėmus išlai
das $13.34, gryno pelno liko 
$33.56. Bet dar yra aukauta 
nuo pirmiau, per draugus: F. 
Bunkai 2 dol. ir čiurinskienė 
1 dol. ir iš kuopos iždo 10 dol. 
Tokiu būdu pasidaro $46.56. 
Tokiu būdu, mūsų kuopa beveik 
išpildo duotą jai kvotą dėl LLD 
centro parėmimo finansiniai.

Viršminėtuose vakarėliuose 
dalyvavo nuo 12 iki 13 narių ir 
tik šitie draugai bei draugės 
pasiryžusiai suka progreso ra
tą ; Shimkai tam pačiam rate, 
bet šį kartą jie negali veikliai 
dalyvauti, nes Shinikus po sun
kios operacijos guli lovoj ir dar 
negreit gales su mumi daly
vauti veikime, ■ vienok gražiai 
sveiksta. Visi linkime greičiau 
pasveikti!

Dabar pranešu, kad balan
džio 6 d. susirinkimas neįvyks, 
dėl priežasties velykines šven
tės. Taigi, susirinkimas įvyks 
balandžio 13 d., tai yra atve
lykio dienoj, ir po susirinkimo 
turėsime margučių parę, nes 
dar yra likusių gėrimų nuo 
praeitų parengimėlių. Tad pra
šome visus būti laiku, kai 2 vai. 
po piet, toj pačioj vietoj. Taip 
pat kviečiame dalyvauti ir pa
šalinius. V. W. Zelin!

Mūsų Trumpmenos
Kaip išrodo, tai iš mūsų 

kolonijos demokratinių lietu
vių suvažiavimuose dalyvaus 
net 3 delegatai: Uršulė Dau
girdienė, Zuzana Janauskienė 
ir Jonas Karsonas. Reiškia, 
dvi moterys ir vienas vyras. 
Tai bus puiki mūsų atstovybė!

Bus atstovauta viso 230 na
rių nuo šių organizacijų: Lie
tuvių Piliečių Socialis Kliu- 
bas, Liet. Literatūros Draugi
jos 44-ta kp., Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 110-ta 
kuopa ir Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinė Draugystė. 
Mes tarsime žodį ir už tuos 
demokratiniai nusistačiusius 
lietuvius, kurie dėl tam tikrų 
priežasčių nepriklauso prie 
šių organizacijų; vienok jie 
yra demokratijos mylėtojai ir 
pažangos rėmėjai. Tokių yra 
nemažai.

Reikia Merging
Lengvam Sustatymo Darbui

Taipgi:
Diktafono Operatorę

ko nesunaudotų, tai reiškė nuo
stolių. Bet komisijos narė M. 
Kisielienė raminančiai pareiš- 

sesutė iš Newark, N. J., kuo- kė, kad išvengti perdidelių nuo- 
met vietinių, kuopos narių tik 
maža dalis tebuvo savam pa- 
rengimėlyje — bijojo blogo 
oro.

Ant rytojaus, kovo 2 d. įvy
ko susirinkimas dar blogesnio 
oro eigoj ir tik tie patys susi
rinko, ką ir parengimėlyje 'bu
vo. Bet susirinkimas dalinai pa
vyko, nes, apart kuopos papras
tų reikalų, buvo darinkti dele
gatai į suvažiavimus, kurie 
įvyks pabaigoje šio mėnesio. 
Taip pat buvo diskusuota, kaip 
galima būtų sukelti finansinė

I mum skirta kvota centrui, ir
Maskva. — Sovietai pasi- kaip gauti naujų narių į kuopą, 

ruošę pervest Chinijai Man-' čia jau ant vietos N. Josman- 
džurijos uostą Daireną. ■ tienė perstatė naują narį, ku-

Dirigavo Frederick Ermler
NEWARK OPERA 

HOUSE 
Washington ir Court Sts. 

NEWARK, NEW JERSEY

Holandija padare sutartį 
su Indonezijos patrijotų va
dais; pripažino Indonezijos 

• Respubliką, bet tik kaip 
Holandijos valstybės dalį.

stolių, tai po susirinkimui aš 
kviečiu visus į mano stubą, kur 
galėsime užbaigti parengimėlį.

Pakvietimas visiems patiko 
ir patenkinančiai tokį puikų 
planą užgyrė. Bet drg. F. Bun- 
kus, pasiprašęs balso liūdnai 
kalba: Aš su savo drauge labai 
norėčiau su jumis būti pa
baigtuvėse, bet neturime ilgų 
guminių batų nei luotelio, o čia 
žemuma, tad gali prisieiti bris
ti ir plaukti. Bunkaus obalsis 
palietė daugumą draugų. Bet 
čia Žilinskas ir Josmantas pa
stebi nenusiminti, nes mes tu
rime “boges,” kurios kaip rau
donarmiečių tankus važiuoja ir 
plaukia, kuriomis jus visus į 
vietą pristatysime. Na,
užbaigta, visi latatai pas Kisie
lienę.

Kisielienė greitai prie

tai ir

Nuolatinis Darbas Siu Gera Alga 
Geros Darbo Sąlygos. Viršlaikiai.

Matykite Mr. Kelly Tarpe 8 ir 5

THE C. O. JELLIFF MFG. CORP 
Southport, Conn.

(73)

stalų 
primosimo ir kavutės virimo, o 
Žilinskienė gėrimus ir užkan
džius ant stalo. Vakarėlis tapo

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE

8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grabortus
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.

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
H Brooklyn, N. Y.
H . 4

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

4*

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

1 J. KAŠKIAŪČ1US, M. D.!

I
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Jau ilgokas laikas, kaip 
mūsų veikli draugė Uršulė 
Puskunigienė n e s v e i kauja. 
Kuomet ji buvo sveika, tai la
bai daug darbavosi visokiuose 
parengimuose. Paskutinis pa
rengimas, kuriame ji daug 
darbo pridėjo, tai buvo gruo
džio 29 dieną'— Namo ati
darymo iškilmėj. Nuo to lai
ko Uršulė pradėjo vis blogiau 
jaustis ir pagaliau nebegalėjo 
daugiau su mumis dalyvauti. 
Mes visi jos pasiilgome ir la
bai norėtumėm ją matyti sa
vo tarpe.

Girdėjau, kad draugė jau 
po biskį taisosi ir todėl vėlinu 
jai kuo greičiausiai sustiprėti 
ir stoti prie bendro veikimo.

Kiti mūsų progresyviai žmo
nės visi jaučiasi dar stiprūs ir 
rengiasi pasitikti besiartinan
čią gražią vasarėlę. Gi apie 
rudenį dar niekas nesvajoja. 
Vienok ir jis ateis, nors ir ne
pageidaujamas.

Kažin, ar mes, lowellieciai, 
neperilgai dar vis tik džiau
giamės įsigytu nuosavu na
mu ? įteik etų jau apsiprasti su 
apystovom ir imtis visuome
niško veikimo.

Kliubo reikalai eina savu 
ruoštu, o kitos organizacijos 
privalo imtis realio darbo.

Mūsų vajai turi būti stu
miami pirmyn. Turime gerų 
atsišaukimų, kuriuos būtinai 
reikia kuo plačiausia paskleis- 

’ti. Tai vis kova prieš lietuviš
ką fašistinę reakciją.

J. M. Karbonas.

Montello, Mass

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus jiatenkintl.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Washington. — Keli kon- 
gresmanai, Neamerikinio 
Komiteto nariąi sakė, kad 
jie nebalsuos uždraust Ko
munistu Partiją, o tik su- 
varžyt jos veiklą.

Pirmos Apskrities marš-

ff
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REIKALINGOS PATYRUSIOS 
EDIPHONE OPERATORES 

Pradines Algos 
$148 iki $165 į Mėnesį 
5 DIENŲ SAVAITE

Linksmo darbo sąlygos moderniniame Centre esančiame 
ofise, didelės Hartford Kompanijos.

Dėl Pasitarimų
ŠAUKITE: HARTFORD 2-0033

MAŠINŲ OPERATORES 
Milling, drilling, presų darbas. 

Penkių dienų savaitė. Patogi vieta.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.
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kalboje pajudino 
politinio gyveni- 

Nurodė kapitalis- 
imperialistų pra-

F. w. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

{domi Jono Gašlūno Prakalba
Š. m. kovo 15 d., Lietuvių 

Tautiško Namo svetainėje 
įvyko Liet. Darb. Susivieniji
mo
ruto keliu rengiamos prakal
bos. Kalbėjo centro pirminin
kas Jonas Gasiūnas iš ’Brook
lyn, N. Y. Tvarkos vedėju 
buvo vietinės kuopos pirmi
ninkas A. Sauka.

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

Pasitaikius šeštadienio va
karui ir kitiems parengimams, 
žmonių susirinko ne labai 
daug; vienok tie, kurie buvo 
atėję pasiklausyti prakalbų, 
nei kiek nesigailėjo. Drg. J. 
Gasiūnas pasakė šių dienų 
klausimais labai rimtą prakal
bą. Jis savo 
stambius iš 
mo įvykius, 
tinių šalių
gaištingus žmonijai pasimoji- 
mus. Analitiškai išdėstė Su
vienytų Valstijų užrubežio po
litinį nusistatymą ir prisiminė 
mūsų šalies kongreso propo- 
nuojamas Graikijai ir Turki
jai paskolas ir S 
slepiasi. Nuyasl 
nierius, kurie,’ į 
amerikoniško p a t r i j otizmo, 
siekiasi įstatymais suvaržyti 
darbo žmonių laisvę ir gyve
nimo teises.

Aiškindamas pasauline situ
aciją, neaplenkė ir Lietuvos. 
Paminėdamas karo sunaikin
tos Lietuvos žmonių sunkią 
padėtį, nurodė, kaip tūli lie
tuviai pabėgėliai, atvykę į šią 
šalį iš Vokietijos arba iš Šve
dijos, visokiais būdais bando 
pakenkti mūsų senos tėvynės 
atbudavojimui. Tie blogos va
lios žmonės, esą, tiksliai 
skleidžia tarpe Amerikos lie
tuvių sufabrikuotus melus 
apie Lietuvą ir, tuom pačiu 
laiku, vilioja iš -žmonių pini
gus neva Lietuvos “išlaisvini
mui.”

Baigdamas savo kalbą dig. 
Gasiūnas nuosekliai išaiškino 
šios organizacijos nuveiktus 
darbus. Išskaitliavo, kiek per 
tuos keliolika metų nariams iš
mokėta pašalpomis pinigų ir 
kaip dabar susivienijimas sto
vi finansiniai. Sulyg jo rapor
to pasirodo, kad ši lietuvių 
fraternalė organizacija ran
dasi geriausiame stovyje. Anot 
jo, ji išaugo į galingą susivie
nijimą ir dabar turi po savo 
sparnu daugiau jaunimo, ne
gu bile kitas susivienijimas.

Po prakalbos buvo paduota’ 
keletas klausimų, į kuriuos 
kalbėtojas tinkamai .atsakinė
jo.

Pačioje pabaigoje tapo pri
duota rezoliucija, kurią per
skaičius, vienbalsiai likosi pri
imta. Tai buvo protesto rezo
liucija, pasmerkianti prezi
dento Trumano neseniai saky
toje jo kalboje S. V. Kongre
so sumanymą, reikalaujantį 
Graikijai ir Turkijai finansi
nės ir militarinės pagalbos. 
Taipgi pasmerkianti Darbo 
Sekretoriaus reikalavimą kas 
link panaikinimo ' Komunistu 
Partijos. Prie to, rezoliucija 
reikalavo, kad visi kongresui 
priduoti biliai, kurio varžo 
darbo unijų laisvę.ir persekio
ja darbininkus, būtų kongre
so atmesti.

' X. Kareivis.

kas'po jomis 
lyavo reakcio- 
po priedanga

PAPRASTI DARBININKAIx 
Patyrfrnas Nereikalingas 

6 Dienų Savaitė— 
7:30 iki 4 :30 

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės Tuojaus 

BETH ISRAEL CEMETERY 
ROUTE 25 

WOODBRIDGE, N. J.
’ (73)

LDS 9 kuopa rengia šokius, 
šeštadienį, balandžio 12 d., 7 
vai. vakare, Croatian Hali, 
199 Lowellville Road, Strut
hers priemiestyje. Bus gera 
muzika — Jolly Jesters. Įžan
ga 60 centų. Kviečiame visus 
atsilankyti.

Privažiavimui automobiliais 
imkite iš Youngstown Poland 
Ave. kelią iki Struthers, pri
važiavę galą sukite į dešinę, 
tuojau po kairei ir už pusės 
mylios po dešinei bus svetai
nė. Busais važiuojant, tai im
kite Struthers busą iki galo 
linijos, už pusės bloko bus ir 
svetainė. Kviečiame atsilanky
ti ne vien mūsų miesto, bet 
Akron, Clevelando ir farme- 
rius lietuvius.

Renginio Komisija.

Steven Augustine & Frank Sanko * /
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu t o k i o į 
dydžio, kokio pa AM 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampas Broadway irKampas Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Lln»

JONAS STOKES
S12 Marion St., Brooklyn;

Tcl. GLenmore 5-6191

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas laukėsi 
Maskvos balete ir sakė, jog 
tai “puikus baletas.”
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Visiems Draugams Prašymas 
Skubiu ir Svarbiu Reikalų
Penktadicnj, šeštadieni ir 

sekmadienį, kovo 28. 29 ir 30 
dienomis įvyksta Moterų, Lie* 
tuviu Literatūros Draugijos ir 
Trečias Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimai, Brooklyne.

Atvyksta daug draugų ir 
draugių iš kitu miestų. Suva
žiavimų komisija nakvynių 
visai mažai teturi. Negalime 
delegatus ir delegates palikti 
svetainėje arba ant gatvės 
nakvoti. Būtinai turime pasi
spausti ir priimti po vieną, du, 
tris, kiek tik galima delega
tu. Patys gal kiek ir pavarg- 
sime, bet juk ir delegatai 
vargsta, važiuodami į suvažia
vimus ir išlaidų turi.

Prašome padėti. Būtu ge
rai, kad penktadienio ir šešta
dienio popietį arba vakare

atvyk turn ėte į Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubą, pama
tytumėte lietuviškų knygų 
parodą, susitiktumėte su de
legatais, o paskui, kiek gali
ma, pasiimtumėte pernakvin
ti.

Sekmadienį, kovo 30, De
mokratinių Am. Liet. Suvažia
vimas įvyksta Grand Paradise 
salėje, 318 Grand St. Prašo
me dalyvauti ir taip pat pasi
imti delegatų pernakvinimui.

Galite mums pranešti, kiek 
galėtumėte delegatu pernak
vinti, telefonu: STagg 2-3878, 
arba ant įdedamos atvirutės. 
Pasitikime, kad mūsų prašy
mą išpildvsite.

Draugiškai,
S. Sasna,
R. Mizara,
D. M. Šolomskas.

Kliubietės Ruošia 
Viešniom Vakarienę; 
Pagerbė Saviškę

Moterų Apšvietos Kliubo 
paskiausiame susirinkime pa
siruošta galutini planai suva
žiavimams, kurie čia praside
da 28-tą ir tęsis 29 ir 30-tą. 
Ypatingai susirūpinta delega
čių į Moterų Suvažiavimą pri
ėmimu — nakvynėmis ir kit
kuo. Nakvynių draugės paža
dėjo geroką skaičių. Negalė
jusios būti susirinkime, kitos 
draugės atsiuntė savo praneši
mus laiškais. Dar kitos papra- 
šinėjo nakvynių pas kitus 
žmones.

Kitu punktu buvo viešnių 
priėmimas. Pirmesniuose susi
rinkimuose planuota viešnių 
priėmimui pagaminti šilta va
karienę. šiame susirinkime 
valdyba pasiūlė pakaitą — 
duoti bufeto užkandį, taip ir 
bus delegatės pavaišintos Mo
terų Suvažiavimo vakarą, 28- 
tą, užsibaigus suvažiavimo se
sijoms, 6 iki 8 vakaro. O pas

kui viešnios ir gaspadinės 
kartu trauks į Knygos Paro
dos atidarymą.

Netikėta Arbatėlė
Atlikus būtiniausius reika

lus. valdyba pasiūlė anksti su
sirinkimą baigti. Sako, — ten 
prie stalo kiti reikalai. Grupė 
draugių atbėgo talkon jau 
pirmiau pradėjusioms čia sta
lą dengti. Mūsų darbščiosios 
Mary Zeakas, Ona Čepulienė, 
Anna Višniauskienė ir kitos 
stojo į talka ir bematant dar
bas buvo užbaigtas, o ant sta
lo radosi sandvičių, pyragas, 
arbatėlės ir net vyno. įprastu 
būdu, d. Zeakas vis dar no
rėjo visoms patarnauti. įpils- 
tyti. padavinėti arbatą, bet ki
tos draugėg/Husiunte prie sta
lo sėstis, sakydamos — nors 
kartą ir pati pasėdėk.

Vos spėjo draugė atsisėsti, 
Ona Depsienė atneša iš kur 
tai didoką dėžę ir Įteikia 
draugei Zeakas. Pasako, kad 
tai čia jos vedybinė dovana 
nuo draugiu kliubiečių ir kad 
ši arbatėlė — mums visoms 
pasivaišinti, bet jai pagerbti. 
Marytė nuraudo, kaip tikra

jailtiamartė. Juk jau tūlas lai
kas praėjo nuo vedybų, kas gi 
čia galėjo ir boatsiminti. O* at
siminta.

Faktinai, drauges nuo pat 
pradžių ruošėsi nuvažiuoti jos 
pačios namuose suruošti įkur
tu vę, bet visokie susirinkimai, 
pramogos neužleido liuoso pa
togaus vakaro. Galop, nusi- 
sprendė panaudoti susirinki
mą, nors namie būtų buvę ge
riau, kadangi visa šeima būtų 
buvusi kartų.

Maryte visiems pažįstama 
po pirmesne pavarde Wilson, 
susivedė su Piju Zeakas bene 
pačioje pradžioje šių metų ir 
įsikūrė gyventi Fast New Yor
ke. Tačiau specialė jąi aty- 
da nuo draugių no būtinai dėl 
susivedimo, vedybos — tik 
proga. Marytė labai daug dir
ba Motorų Kliubui šeiminin- 
kystėse, o pernai motais buvo 
kliubo pirmininke — labai ge
ra. gaspadoriška pirmininko. 
Ji labai daug gelbėjo Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to drabužių centro prie taisy
mo ir pakavimo drabužių. 
Kartu su savo jaunametėmis 
dukrelėmis daug talkina Lais
vės pramogose. Tankiai pa
tarnauja Motorų Kliubo atsto
ve svarbiose konferencijose ir 
parneša glaudų. įdomu rapor
tą. Ir daug kitų darbu-daibe- 
lių jinai atlieka darbininkiš
koms organizacijoms.

Draugams Zeakams linki
me ilgų ir laimingų metų!

Kliubietč.

Dau? Prasikalstą 
Trafiko Taisyklėms

Pirmą klieną policijos kam
panijos prieš pėstininkus, ku
rie neprisilaiko trafiko šviesų, 
policija išdalino 1,038 lape
lius. Reiškia, tik viena diena 
buvo tiek prasižengusių tra
fiko taisyklėms vien tiktai to
se vietose, kur buvo pastatyta 
policija. O kiek buvo ten, kur 
nestovėjo policija?

BIZNIERIAI, SKELBKITfiS 
LAISVĖJ
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Šiandien Prasideda Seimai 
ir Jų Iškilmes

Štai, trumpoje sutraukoje, šių dienų suvažiavimai ir 
su jais susijusios masines iškilmes:

Penktadieni, 28-tą
Moterų Suvažiavimas 9 vai. ryto, Piliečių Kliubo sa

lėjo, 280 Union Avė., Brooklyne.
Bendra delegačių vakariene 6 iki 8 vai. vakaro.

Knygos Parodos atidarymas 8 vai. vakaro, Pik Kliubo 
salėjo. Įžanga nemokama.

šeštadienį, 29-tą
Literatūros Draugijos Suvažiavimas 9 vai. ryto, Pil. 

Kliubo salėje.
LDS jaunimo ruošiamas balius, jaunimui ir senimui, 

8:30 vai. vakare, Imperial Palaeo, 790 Broadway, netoli 
Flushing Ave., Brooklyne. Tikietas $1.

Sekmadienį, 30-tą
Trečias Demokratinių Amerikos Lietuvių Suvažiavi

mas 9 vai. ryto, Grand Paradise Ballroom, 318 Grand St., 
Brooklyne. Masine užbaigtuvių sesija 7:30 vai. vak. Įžan
ga nemokama.

Nebus Raganų Gaudy
mo New Yorko Įstaigo
se, Sako O’Dwyer

Majoras O’Dwyer pasakęs, 
kad jis nenori jokių raganų 
gaudymo ablavų tarp miestą- 
vų įstaigų darbininkų, kaip 
patyrė angliškas darbininkų 
dienraštis Daily Worker.

Laikraštis buvęs pasiuntęs 
pas majorą savo atstovą po to, 
kaip pamate laikraščiuose vi
sokių spėliojimų, būk majo
ras seksiąs Trumano vadovau
jamas atakas ant darbininkų, 
ypatingai jų vadovybės. At
stovas kalbėjosi su artimais 
prie majoro žymiais žmonėmis 
ir gavo tą nuomonę.

Būrys Viešnią iš 
Chicagos ir Kitur

Ketvirtadienio priešpietį at
vyko didžiuma Chicagos mote
rų delegacijos:

Konstancija Stanevičienė ir
Anelė Dočkichė, paskubu

sios duetistes;

Marijona K etų r ak i o n ė 
Aldona Povelonis 
Mildred Chcsna 
Martha Plečkaitiene 
Natalija Vaičiulis.
Bilo valandą buvo tikimasi 

kitų keturių, keliavusių su 
k o n c e r t a is-p ra k a 1 b o m is P i tt s- 
burghe, Philadelphijoj:

Julijos Skeberdytės 
O n os J o k u b a u sk i ones 
Agotėlės Kenstavičienės ir 
Konstancijos Abekienės, ki

tų garsiųjų dainininkių.
Iš Rochester atvyko Leoka

dija Bekešienė, atstovauti ke
lias tenykščius lietuvių drau
gijas visuose suvažiavimuose.

Šiandien tikimasi kelių do- 
setkų tolimų viešnių ir svečių.

Raudonojo Kryžiaus 
Vajus Atsilikęs

Raudonajam Kryžiui sukel
ti fondą vajus didžiajame 
New Yorke šiemet atsilikęs,' 
kaip buvo raportuota apskri
čių ir organizacijų bei indus
trijų pirmininkų sueigoje pra
eitą antradieni, Hotel Com
modore.

Iš Sveikatos Kultūros 
Draugijos Prelekcijos

Kovo 16-tą, Brooklyne, įvy
ko SKD surengta daktaro J. 
J. Kaškiaučiaus prelekcija 
apie sveikatą, su muzikos 
programa.

Vyturėlis, stygų orkestrą, 
po vadovybe Ed Sidncy-ži- 
džiūno atidarė susirinkimą, 
sugrojo kelis kavalkus malo
niai skambančios, klasiškos 
muzikos. Vyturėlis dar nese
niai yra gimęs, o savo jaunys
tės dienose pasiekė aukšto iš
silavinimo muzikos srityje. 
Tas stygų skambėjimas ap
gaubia visus svetainėje, už
viešpatavo tyla. Tas parodė, 
kad mūsų žmonės moka mu
ziką įvertinti.

J. W. Thomsonas, draugijos 
pirmininkas, pažymėjęs šios 
prelekcijos tikslą, perstatė dr. 
.1. J. Kaškiaučių. Nors buvo 
apie valandą suvėluota, bet 
žmonės kantriai laukė ir kaip 
tik daktaras pasirodė ant es
trados, pasigirdo didis delnų 
plojimas.

Daktaras pirmiausiai atžy
mėjo padėties blogėjimą mūsų 
šalyje. Po to apibūdino visas 
darbininkų organizacijas, pa
žymėdamas, kad mūsų užduo
tis yra stoti į organizacijas, 
šviestis ir veikti už geresnį, ry
tojų. Svarbiausia lietuvių ap
švietos srityje, sakė daktaras, 
yra Literatūros Draugija, Mo
terų Apšvietos Kliubas. Svei
katos srityje Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas, kuris 
moka pašalpą atsitikus nelai
mei, taipgi Sveikatos Kultūros 
Draugija, kuri daug darbuo
jasi švietime sveikatos klau
simu.

Prelegentas paskui atėjo 
prie temos, kaip buvo garsin
ta, apie kraujo apytaką mūsų 
kūne, aukštą ir žemą jo spau
dimą. Kraujas yra svarbiau
sias žmogaus gyvybės siūlas.

---- - ■ —- -------- 6-tas puslapis 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Penktadienis, Kovo 28, 1947

žmonės už interesu olai klausė
si, o prelegentas taip nuosek
liai aiškino apie visą tai, kas 
tai kraujo apytakai veikti 
gelbsti, o kas kenkia.

Po trumpos pertraukos, pre
legentas atsakinėjo į klausi
mus ir kožnas klausėjas atro
dė patenkintas atsakymu. 
Klausimų buvo daug, viso
kiausiu ne vien tik kalbėtuo
ju klausiniu.

Bcsisk irstant, publika kal
bėjosi apie tai, kad taip daug 
žmonių sueina į dr. Kaškiau
čiaus prolekcijas. Vienas sa
ko, kad daktaras labai pagar
sėjęs. Antras sako, turbūt to
dėl, kad žmonės sensta ir 
daugiau serga. O aš norėčiau 
pasakyti, kad nė už jokius pi
nigus kitur negausi tiek daug 
pamokinimo, kiek dr. Kar
kiančius duoda savo protek
cijose sveikatos srityje. Labai 
apgailėtina, kad Laisves sve
tainė permaža sutalpinti visus 
norinčius girdėti jo prolekci
jas.

Aukų lėšoms padegti su
rinkta $35.25.

Per Thomsonienę ir Mažo- 
lionę $17.45. Aukojo po $1: S. 
Vaitkiene, Budris, J. Meškie- 
nė, K. Galiūnas, J. Bartašius, 
Al Skirmont, A. Malinauskas, 
B. Zaruba, Chimkus, Stasiū
nas, W. Lukminas. F. Budro- 
niai 75c. Po 50c: Gogienė, 
Margulienė, Kasmočienė, .L 
Vilkimas, A. Depsas.

Per Gražienę ir M u re i ką 
$17.80. Po $1 : O. Reinhardt’- 
ionė, K. Ruskis, .1. Radauskas, 
V. Vaičiulis, D. Mažilis, P. 
Zurba, Petrulis, J. Lazauskas, 
P. Babarskas, P. Petrauskas, 
Sasna, Yurkštas.

Varde S. K. D-jos, tariame 
ačiū visiems aukotojams.

A. Mureika.
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MASINIS MITINGAS IR KONCERTAS
Rengia Demokratinių Amerikos Lietuvių Centras

Sekmadieni, Kovo-March 30
Grand Paradise Hall

318 GRAND ST., kamp. Havemeyer St., BROOKLYN, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakaro

Vajaus tik vienai savaitei iš 
virš keturių belikus, buvo su
kelta tiktai 45 nuošimčiai vi
sos kvotos. Visam didžiajam 
New Yorkui, įskaitant Brook- 
lyną, kvota buvo $6,153,600, 
o sukelta dar tik $2,760,096.

Skaitlinės “nelabai džiugi
nančios,” sakė James M. Ce
cil, to vajaus vedėjas.

Mrs. Isana, Queens gyven
toja, apsiskundė teisme, kad 
gyvulių globos draugijai pa
gavus palaidą bėgiojantį jų 
šuniuką, Isana vaikai, 14. ir 
4 metų berniukai, paliovė 
valgyti ir miegoti. Teisėjas 
įsakė šunį grąžinti, bet įspė
jo, kad dalykas ne visuomet 
taip gerai baigsis, jeigu leis 
palaidą.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

&
■

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., kuris kartu su Aido Choru dainuos šiame mitinge.

Svečiai kalbėtojai iš Pietų Amerikos, Kanados, ir kiti svečiai.
Dainuos bendrai — Brooklyno AIDO CHORAS, SIETYNO CHORAS, iš Newark, N. J., vado

vaujami chorvedžių Geo. Kazakevičiaus ir Walter Žuko.
Iš Chicagos bus garsiosios dainininkės Abe kienė ir Kenstavičiene; Dočkienė ir Stanevičienė.

Jos dainuos duetus.
*

• Tai bus daugybės svečių sueiga, nes daug bus suvažiavusių delegatų į 3-čiąjį Demokratinių 
Amerikos Lietuvių suvažiavimą. Bus svarbių prakalbų ir gražus koncertas. Dalyvaukite visi.

RENGeJAI

mA

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po: 

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

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

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į t^Xre 

Penktadieniais Uždaryta

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

Po Nauju Management u

ATIDARYMAS
Bei Pavaišinimo Pare Įvyks

BALANDŽIO 19 APRIL
Pare Prasidės 7:30 vai. vakaro

Happy Days Restaurants Pares įvykstą kiekvie
ną šeštadienį. Prašome užeiti pasilinksminti.

JUOZAS' LUGAUSKAS, Savininkas.

BULOVAI

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

• » .
.................... - ■ •■ wa-'—JniMMi t y—   ' '■"*'.ti1 '■ iniMi te.n,'r'<1

I




