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Juo gilyn į girą, juo dau
giau randi medžių, sako žmo
nės. Juo ilgiau neamerikinis 
komitetas Washingtone posė
džiavo, juo daugiau jis paro
dė, kad jam rūpi 
konizmo gynimas, 
žeidimas.

Tik prisiminkit
neamerikinio komiteto

• (McDowell jo pavardė) iškil
mingai pareiškia:

—Karolis Marksas buvo bo
mas! . . .

Karolis Marksas — vienas 
šviesiausiųjų mąstytojų, ko
kius žmonija yra ligi šiol pa
sauliui davusi.

Jo veikalai ir po šiai dienai 
visame civilizuotame pasauly
je studijuojami dideliu susido
mėjimu. Studijuoja juos ne tik 
marksistai, bet ir jų priešai.

Bet kas tam kongresmanui ? 
Ką jis žino apie Marksą?!. . .

Marksas ir marksizmas jam 
rūpi Amerikos žmonių akyse 
pažeminti, sukaneveikti. Na, 
tai jis ir kovoja, kaip Kicho
tas pries vėjo malūno spar
nus ?. ..

Neamerikiniam komi tetub 
rūpi su purvais sumaišyti vi
sa tai, kas neskanu monopo
listiniam kapitalui ir jo gynė
jams.

Komitetas pasikviečia tal
kon republikoną Michigano 
gubernatorių p. Sigler’į. Pa
starasis užpuola automobili
ninkų unijos vadus, — tokius 
vyrus, kaip R. J. Thomas, Ri- 
chtf’d Leonard ir George Ad- 
des.

Gubernatorius ir komiteto 
nariai žino, kad šitie vyrai iš
augino didžiulę automobilių 
dirbėjų uniją, kad jie pasiau
kojusiai kovoja už darbinin
kų interesus — algų pakėlimą, 
darbo sąlygų pagerinimą.

Šitie ponai žino, kad Leo
nard ir Addes nepatinka Ge
neral Motors kompanijai, ne
patinka Fordui, todėl — da- 
vai juos pulti, pulti iš kon
gresinio komiteto tribūno!

Ar galima tuomet kaltinti 
New Yorko miesto tarybos 
narį Peter Cacchione, atsisa
kiusį liudyti.

Jis atvirai ir nedvejojančiai 
pasakė:

—Maniau dalyvauti komi
teto posėdyje ir, kaipo komu
nistas, Ii ūdyti, bet pamatęs 
komiteto veiklą — neameriki- 
nę veiklą, nekonstitucinę 
klą — atsisakau!...

veik-

stoja 
nele- 
Wm.

Naujienų redaktorius 
griežtai už kompartijos 
galizavimą. Jam net 
Green’as perkairus? Ir jis tur
būt pradės rėkti, kad Mark
sas — bomas.

P. Grigaitis, nepaisydamas 
Francijos socialistų vado Blu- 
mo įspėjimų, gretina komunis
tinį judėjimą su nacizmu!

Tebekartoja j fe ITearsto 
melą. Tebemulkina savo pa
sekėjus, klampydamas juos vis 
giliau fašistinėsna pelkėsna.

Tačiau Tolstojus kadaise 
pasakė: 
są, nors

i Tolstojus
Šviesa pasiliks švie- 

aklas jos ir nemato!

šiuos 
vės salėje 
kuopų atstovų suvažiavimas.

Jis gyvas, gražus. Valdyba 
patelkė pranešimus apie orga
nizacijos būklę. Eina diskusi
jos.

Atstovų dalyvauja arti pus
antro šimto,—dauguma, atro
do, bus moterys.

Tai dar sykį paliudija, ko
kią didelę rolę vaidina lietu
vė amerikietė mūsų kultūri
niame gyvenime!

žodžius rašant, Lais- 
vyksta ALDLD

Pirmoji knygos paroda, vy
kusi Piliečių Kliubo salėje, pa
darė nepaprastai gilaus įspū
džio kiekviename, joje apsi-
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PUIKIAI PAVYKO DEMOKR. LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS
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Kruvina Kova tarp 
Anglų ir Deportuo
jamų 1,600 Žydų

Haifa, Palestina. — Kari
niai anglų laivai užklupo 
prekinį Moledeth laivą, ku- 
riuom 1,600 europinių bena-

Palestiną. Anglų kariai va
rė juos į savo laivus depor- 
tuot į belaisvių žardžius 
Cyprus saloje. Žydai ugnin
gai priešinosi. Įvyko smar
kios, kruvinos kautynės, ku
riose sužeista daug žydų ir 
anglų. Pagaliaus, žydai tapo 
suvaryti į du anglų laivus 
ir nuplukdyti į Cyprus sa
lą.

Kuomet anglai taip puolė 
šiuos žydus, tai žydai tero
ristai susprogdino anglų ži- ‘ 
balo vamzdžiai ir jo sande-1 
liūs. Tais vamzdžiais anglai 
traukė sau žibalą iš Irako į 
Haifa, Palestinos uostą. 
Kuomet .siautėjo kova taj'p 
anglų ir deportuojamų žy
dų, tuo pačiu laiku pleškė
jo galingi žibalo gaisrai, 
kurių liepsnos .raičiojosi ir 
ant pakrantinio jūros van
dens.

Žydai teroristai užmušė 
dar vieną anglų oficierių ir 
vieną policininką.

KITI KILIAI PRIEŠ 
KOMUNISTŲ PARTIJA

Washington. — United 
Press praneša, jog kongreso 
Neamerikinių Veiksmų Ko
mitetas jau nereikalaus į- 
statymais uždraust Komu
nistų Partiją. Raudonėdžiai 
komiteto nariai, vietoj to, 
dabar gamina kongresui su
manymus, siūlančius pri
verst kiekviena komunistą 
užsiregistruoti kaip “sveti
mo krašto agentą,” kontro
liuoti Komunistų Partijos 
pajamas ir išlaidas ir t.t.

SOCIALISTAI - KOMUNI
STAI BERLYNO UNIJŲ 
ATSTOVYBĖJE

Berlin. — Į Berlyno dar
bo unijų vadovybę tapo iš
rinkti 37 Socialistinės Vie
nybės Partijos nariai (ko
munistai - socialistai). Viso 
ta vadovybė susideda iš 45 
asmenų, v

Suvažiavime Dalyvąvo 322 Delegatai;
Su Sveikinimais Suplaukė $2,227 Aukų

NUTARTA ORGANIZUOT KOLONIJOSE DEMOKRATINIO VEIKIMO KOMITETUS, KURIE
BENDRADARBIAUTŲ SU CENTRU; ST EIGT LIET. BALSUOTOJŲ KLIUBUS

Brooklyn, N. Y. — Tre
čiasis Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Suvažiavi
mas čia sekmadienį pavyko 
visais atžvilgiais. Jis buvo 
skaitlingas delegatais,. gau
singas sveikinimų aukomis, 
brandus diskusijomis ir tik
slus pagamintais ateičiai 
planais.
/' Suvažiavime dalyvavo 322 
'delegatai nuo 162-jų orga- 
įnizacijų, kuopų, kliubų, cho
rų ir kt. Buvo atstovas net 
nuo lietuvių šv. Marijos ba
žnyčios iš Philadelphijos — 
Petras Pilėnas; būrelis ka-, 
nadiečių; grupės delegatų iš 
Chicagos, Michigano, Ohio,

<Pennsylvąnijos, Massachu
setts, Connecticut, ir kt., ne
skaitant atstovų nuo dauge
lio organizacijų’ New Yor
ko ir New Jersey apylinkių. 
Turėjome ir San Francisco, 
Calif., demokratinių lietu
vių atstovę — Ksaverą Ka-. 
rosienę, pasižymėjusią te- 
naitinių darbo unijų veikė
ją. Brazilietis Jokubka buvo 

/broliškas Pietų Amerikos 
' lietuvių delegatas.

Su sveikinimais suvažia
vimui suplaukė $2,227.25 au
kų.

Suvažiavimas į v y k o 
Grand Paradise salėje. Jį“' 
atidarė Rojus Mizara, De
mokratinių Lietuvių centro 
pirmininkas. Čia jau Stasys 
Kuzmickas įspūdingai su
dainavo tautinius Amerikos 
ir Lietuvos himnus.

Suvažiavimo pirmininku 
buvo išrinkta Ks. Karosie- 
'nė, vice-pirmininku J. Žeb- 
,rys iš Clevelando; sekreto
rium — Stasys Jasilionis iš 
Binghmatono, N. Y., jo pa
dėjėja Julia Skeberdytė, 
Vilnies redakcijos narė, iš 
Chicagos. Karosienė ir Žeb- 
rys pavyzdingai vadovavū 
suvažiavimui.

Pirmininko raportas
Demokratinio Centro Ko

miteto pirmininkas Rojus 
Mizara, Laisv. redaktorius, 
padarė išsamų pranešimą. 
Jis peržvelgė įvykius nuo 
Antrojo Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo iki šiol,( 
atžymėjo įvykusias griežtas

politines atmainas tarp tų 
dviejų suvažiavimų ir pa
siūlė planus artimosios at
eities veikimui. Vadovauja
masis Antrojo Suvažiavimo 
obalsis buvo — “laimėti tai
ką.” O Trečiajam Suvažia
vimui tenka tas obalsis pa
pildyti nauju šūkiu — “ne 
tik taiką laimėti, bet ir de
mokratines žmonių teises 
apginti”, kaip pabrėžė Mi
zara. Čia jis priminė, kaip 
atominės diplomatijos grū
mojimai eina koja kojon su 
prez. Trumano ir kongreso 
vedama namine reakcija — 
prieš darbo unijas, prieš pa
žangesnes politines mažumų 
partijas ir prieš pilietines 
teises bendrai. O su valdi
niais reakcininkais, iš kailio 
nerdamiesi, bendradarbiau
ja smetonininkai, buvusieji 
nacių burdingieriai ir išti
sas fašistuojančių Amerikos 
lietuvių abazas.

Kovai prieš, valdinės re
akcijos siautėjimą ir atspir
čiai prieš lietuviškų fašistu 
nerštimą, Mizara siūlė ypač 
dvi priemones — visose lie
tuvių kolonijose organizuoti 
bendro demokratinio veiki
mo komitetus ir balsuotojų 
kliubus.

Antrojo Suvažiavimo ta
rimus tikriau įvykdyti kliu
dė tokios priežastys — ne
buvo vietinių komitetų, ku
rie bendradarbiautų su cen
tru. O vajus dėl medžiagi
nės paramos Lietuvos žmo
nėms žymia dalim trukdė 
tokių demokratiniaL-politi- 
nių komitetų steigimąsi ir 
jų veiklą. Be to, pusė cent
ro komiteto narių buvo toli
mųjų kolonijij gyventojai, 
kurie menkai tagalėjo padė
ti centralinei įstaigai Broo
klyne, N. Y. Taigi faktinai; 
visas darbas teko Brook- 
lyno apylinkės atstovams.

Todėl Mizara patarė nau
ją centro komitetą rinkti iš 
vienos apylinkės žmonių, 
kad kiekvienas jos 
galėtų savo pareigas 
ti.

davė platų pranešimą 
dabartines politines ir 
nomines sąlygas. Tai buvo 
geras referatas tais klausi
mais. Baigdamas, Gasiūnas 
pranešė, jog Demokratinių 
Lietuvių Centro ižde yra 
$2,719,19 (neskaitant pini
gų, kurie atėjo dabartiniam 
suvažiavimui).

Visi .raportai buvo vien-j 
balsiai priimti.

. Delegatų Diskusijos
Delegatų diskusijos atvi

ros, rimtos ir draugiškos.

apie 
eko-

narys 
atlik-

Z Centro sekretorė 
kienė patiekė trumpą 
nikinio veikimo raportą. Iž
dininkas Jonas Gasiūnas

Petri- 
tech-

pareiškė savo mintis dėl de
mokratijos ir taikos išlai
kymui darbo, negu dviejuo
se pirmesniuose suvažiavi
muose.

Visi kreipė didžiausio dė
mesio Į Amerikos lietuvių 
jaunimo telkimą kovai tais 
reikalais. Buvo nurodymų,, 
kaip per angliškąją lietuvių 
spaudą ir organizaciniais 
žingsniais galima būtų į- 
traukt lietuvius jaunuolius 
į darbą del taikos ir demo
kratinės pažangos.

Centras Rytuose
Organizacinė komisija pa-' 

skyrė du kalbėtojus, kurių i 
vienas išdėstytų, kodėl De-1 
mokratinių Lietuvių Cent
ras turėtų būt rytuose, o ki
tas nurodytų, kodėl Centras 
turėtų būti perkeltas į Chi- 
cagą. Už rytus kalbėjo jau
nuolis Vincas Stanys iš Ro- 
chesterio, N. Y., o už Chica- 
gą — J. Bekampis.

Nutarta palaikyt centrą 
Brooklyne ir i komitetą iš
rinkta šie:
, Dr. J. J. Kaškiaučius, ad
vokatas Keistutis Michelso- 
nas, Dr. Petras Gustaitis, 
D. M. šolomskas, J. Gasiū
nas, B. Bonkus, V. Čepulis, 
J. Ormanas, A. Bimba, R. 
Mizara, Eva Mizariene, Ka
tarina Petrikienė ir Onutė 
Stelmokaite,

Rezoliucijos
Suvažiavimas vienbalsiai 

priėmė organizacinės komi
sijos pasiūlytus veikimo 
planus, sveikinimo rezoliu
ciją Pietinės Amerikos lie
tuviams, rezoliuciją kong
reso nariams ir spaudai de-

400,000 Angliakasiu 
Nedirba, Liūdėdami 
Dėl 111 Žuvusiųjų
Gailisi Numarintųjų Centralijos Angliakasykloje ir 
Protestuoja prieš Kriminalinį Valdžios Apsileidimą

)Vashington. — 400,000 
mainierių neis darban į 
minkštąsias angliakasyklas 
per šešias dienas, pradedant 
nuo šio antradienio. Tai bus 
liūdesio ir protesto dienom 
dėl to, kad per valdžios ap- 

i sileidimą žuvo 111 jų drau- 
i gų dujų-dulkių eksplozijoj, 
j įvykusioj praeitą antradie
nį Centrūlijos, III., kasyklo
je num. 5.

Visose angliakasyklų sri
tyse bus sušaukti masiniai 
susirinkimai gedulingai pa
minėt Centralijos nelaimės 
aukas ir protestuot prieš 
kriminalinį valdžios nesirū
pinimą mainierių gyvybė
mis.

Manierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis, dėl to 
skelbdamas ^avaitės strei
ką, užreiškė, kad tai vidaus 
reikalų sekretorius Julius 
A. Krug’as “nužudė tuos 
Centralijos angliakasius.” 
Tuomi Krugą kaltino ir se-

Įspėjimai Apie Pavojus
Patys valdiškieji kasyklų

INDIJOS RIAUŠĖSE
UŽMUŠTA 99

mirtinas riaušes tarp indu- 
sų ir mahometonų Bombay 
ir Kalkuttos didmiesčiuose 
tapo užmušta dar 99 ir su
žeista 543 žmonės iš abiejų

do šimtus šūvių į riaušinin
kus. Taigi ir nuo anglų 
kulku nemažai riaušininku 
krito.

lei demokratinių teisių ir 
taikos ir rezoliuciją dėlei 
pabėgėlių grįžimo į Lietuvą. 
Kruvina kova tarp anglų 
ir deportuojamų žydų

Raportai, rezoliucijos, ko
misijų sąstatai ir protokolas 
bus įtalpinti kituose Lais
vės numeriuose.

Vakarinės sesijos ir kon
certo aprašymą skaitykite 
vietinėse žiniose.

Rep.

inspektoriai jau pernai lap
krityje pranešė Krugui, kad 
Centralijos kasykla num. 5 
laužo 52 taisykles dėlei gy
vybės apsaugos.

Apie savaitę pirm eksplo
zijos, valstijinis Illinojaus 
kasyklų inspektorius Dris
coll O. Scanlon surado eilę 
pavojingų sąlygų num. 5 ka
sykloje, surašė pavojus gy
vybei, nurodė reikalingus 
pataisymus ir tą surašą pri
lipdė prie kasyklos vartų. 
Tokį dokumentą jis nu
siuntė ir vidaus reikalų 
departmentui Washingtone.

Bet vidaus reikalų sekre
torius Krugas neparagino 
kompaniją daryt būtinuo
sius kasykloje pataisymus.

Centralijos mainierių va
dai sako, jeigu būtų buvę 
išleista tik $2,500 vėdinimui 
ir tulierųs kitiems pagerini
mams, tai tie 111 mainierių 
būtų išlikę gyvi.

Krugas yra adminstrato- 
rius minkštųjų angliakasyk- 
lų, kurios tebėra perimtos 
į valdžios rankas. Taigi 
Mainierių Unija labiausia ir 
kaltina jį už Centralijos 
tragediją.

K rūgo Raportas
Krugas ketina duoti kon

gresui pilną raportą apie 
sąlygas visose angliakasyk- 
lose. Jisai teisinsis.

“Taip pat apgailestauda
mas” žuvusių mainierių ir 
“reikšdamas užuojautą jų 
šeimom”, Krugas išdidžiai 
pareiškė, kad neis į ginčus 
su unija dėl to, kas yra at
sakingas už šią nelaimę. 
(Senatorius Styles Bridges 
vadino Krugą “pasipūtusiu 
biurokratu.”)

Centralijos, III., miesto 
majoras O. W. Wright pa
skelbė gailesčio dieną kovo 
31 d. dėl numarintų anglia
kasių ir įsakė uždaryt krau
tuves ir raštines tą dieną.

Nelaimėje žuvo ir myli
mas Mainierių Unijos vieti
nio . skyriaus pirmininkas 
Jacob Schmidt.

K

Trys Pažangiųjų Lietuvių Suvažiavimai Pagerbė Prez. Rooseveltą
Brooklyn, N. Y. — Demo

kratinių Amerikos Lietuvių 
Moterų, Darbininkų Litera 
tfiros Draugijos ir Trečiojo 
Demokratinių Amerik. Lie-

lankiusiame.
— Jei turėčiau laiko, paro

doje praleisčiau bent porą 
dieųą, — sako vienas. — Čia 
tiek turto, čia tiek mūsų kul
tūrinių įdomybių!. . .

Sutinku!
Paroda turininga, vykusiai, 

skoningai paruoša. Deja, ji 
per trumpai tebuvo atidary
ta!....

tuvių Suvažiavimai nutarė 
pagerbti velionio prezidento 
Franklino D. Roosevelto at
minimą ir nusiuntė puikų 
gyvų gėlių vainiką, kuris 
tapo uždėtas ant jo kapo 
Hyde Parke, N. Y., sekma
dienį.

Vainiką nuvežė visų tri
jų suvažiavimų pasiuntiniai 
— philadelphietė .Griciūnie- 
nė, moterh suvažiavimo at
stovė, Aukso žvaigždės mo
tina, kurios ’Sūnus žuvo 
kare ; Dominikas Šolomskas, 
Literatūros Draugijos sek-

Demokratiniai Lietuviai 
Uždėjo Vainiką ant 
Roosevelto Kapo
retorius ir jos suvažiavimo 
įgaliotinis, ir saržentas Po
vilas Venta, Trečiojo Demo
kratinio Lietuvių Suvažiavi
mo pasiuntinys, technikinis 
Laisvės darbininkas. Sykiu 
su šiais delegatais aplankė 
Roosevelto amžinojo poilsio 
vietą ir čikagietės daininin
kės, suvažiavmų dąlyvėš, 
Abekienė ir Kenstavičienė.

Vainiką ant Roosevelto

kapo uždėjo Povilas Venta. 
Tai buvo dar pirmutinė di
džiajam velioniui preziden
tui tokia pagarba nuo bet 
kokio lietuvių suvažiavimo.

Roosėveltų sodybos pa
reigūnas už tai padėkojo 
našlės Eleanoros. Roosevel- 
tienės vardu. Jis jai buvo 
iš anksto pranešęs apie šią 
demokratinių lietuvių misi
ją. Pareigūnas įrašė į kny
gą vardus visų trijų organi
zacijų, taip pareiškusių pa
garbą Roosevelto atmini
mui. Taigi ši pažangiųjų lie-

tuvių pasiuntinybė įeina į 
istorinius rekordus.
* Apie tą žygį s raportavo 
demokratiniam suvažiavi
mui P. Venta. Jis sū giliu 
jausmu pranešė, kaip mes 
“pareiškėme garbę mūsų 
vadui, kuris kariavo už 
mūsų reikalus.” Venta sakė: 
“O mes čia suvažiavome ap
ginti tas demokratines tei
ses, už kurias kovojo prez, 
Rooseveltas. Neleiskime re
akcijai sunaikint jo idėjas! 
Kovokime, kad Roosevelto 
idėjos būtų įvykdytos!”
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Planuojama Nauja 
“Paskola” Chiangui

Washington. — Sužinota, 
jog Amerikos valstybės de- 
partmentas panaujino de
rybas dėl 500 milionų dole
rių paskolos Chinijos valdo
vui Chiang Kai-shekui. Ta 
paskola planuojama duoti iš 
valdinio Eksporto-Importo 
Banko. Republikonas sena
torius Owen Brewster sakė, 
naujoji parama Chiang Kai- 
sheko valdžiai atitinka prez. 
Trumano siekimą — “viso
mis pusėmis aptvert ir ati- 
tvert komunizmą.” v
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Tiesa Nepasakyta, Baimė Neišblaškyta
, Kovo 28 dieną Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 

buvo “iškilminga” diena. Jos buvo jau seniai laukta. 
Nors toji tema visiškai nebuvo Tarybos darbų dienotvar
kėje, bet mūsų atstovas Warren R. Austin pasiėmė balsą 
ir pasakė ilgą prakalbą. Jis kalbėjo apie . prezidento 

i Trumano ir vyriausybės planus dėl “išgelbėjimo” Grai
kijos ir Turkijos. Savo kalboje jis turėjo išryškinti bei 
nušviesti tąjį Amerikos pasimojimą. Jis turėjo suramin
ti visas kitas Jungtinių Tautų Organizacijos nares, ko
dėl mūsų šalis, ši viena narė, pasiima ant savęs atsako
mybę “gelbėti iš pražūties” ne tik Graikiją, kuri skau- 
džai nukentėjo pereitame kare, bet Turkiją, kuri ka
ro metu nutuko ir pralobo?

Nuo to laiko, kai prezidentas Trumanas pasirodė 
Kongrese ir pareikalavo, kad būtų leista vyriausybei su- 

. • teikti Graikijai ir Turkijai keturių šimtų milijonų dole
rių paskola, Jungtinių Tautų organizacijoje kilo didžiau
sias nerimas. Generalinis sekretorius Lie ir kiti vadai 

f įpuolė į nusiminimą. Kas bus, jie klausė, jeigu kiekviena 
Jungtinių Tautų narė eis savu keliu, nepaisys organiza
cijos, pasiims teisę teikti ne tik ekonominę, bet ir milita- 
rinę pagalbą kitoms šalims? Tai reikš, jog Jungtinės 
Tautos nieko nereiškia. Tai reikš, kad visas tąikos rei
kalas atsiduria didžiausiam pavojuje.

Šis susirūpinimas taip pat plačiai kilo Amerikos žmo
nėse. Prasidėjo diskusij.os ir ginčai. Visas kraštas pra
dėjo dūsauti. Kur link mes einam? Kur link mus veda 
mūsų prezidentas?

Žmonių susirūpinimas pasidarė toks gilus ir platus, 
jog jis pradėjo veikti ir Kongreso narius. Prezidentas 
Trumanas reikalavo, kad jo pasiūlymai būtų užgirti ir 
priimti dar prieš balandžio pirmą dieną. Jeigu Ameri
kos doleriai nepradėsią Graikijon plaukti su ta diena, 
Graikijos jau nebebūsią! Tačiau dabar matome, kad tiek 
Atstovų Butas, tiek Senatas nepasiskubino prezidento 
reikalavimą išpildyti laiku. Pačiuose Kongreso nariuose 

Į kilo abejonių, ar teisingu keliu pasirinkta eiti?
Tai šitokioje situacijoje ponas Austinas pasiėmė ant 

savęs naštą įtikinti ne tik Amerikos žmones, bet visą pa
saulį, kad Jungtinės Valstijos tuomi žygiu neturi jokių 
agresyviškų tikslų, kad jos trokšta tiktai taikos ir lai
mės visam pasauliui !xTai, reikia pripažinti, labai sun
kus darbas. Negalima sakyti, kad ponui Austinui buvo 
garbė išaiškinti tai, kas neišaiškinama.

Todėl jis nieko naujo nepasakė. Jis tiktai pakarto
jo prezidento Trumano prakalbą, pasakytą bendrajai 

Į i* Kongreso sesijai prieš trejetą savaičių. Nieko jis nenu- 
švietė, nieko neišryškino. Negalimo jis negalėjo pada- 

I * , ryti. Jokių stebuklų nepajėgė parodyti. Nieko jis nesura
mino.

i f Savo prakalbą Austin papuošė gražiomis frazėmis,
tiesa, bet dalykų nepakeitė. Dar kartą jis, vardu mūsų 
vyriausybės, gailiai nusiverkė už Graikijos ir Turkijos 
fašistinius režimus, kad jiems blogai ir riestai, bet nieko 

L neįtikino, jog mūsų vyriausybės pasirinktasis kelias ge
ras, teisingas ir naudingas pasaulio taikos reikalui.

Ponas Austin pasakė, kad Graikijai ir Turkijai gru- 
| moja netekimas “nepriklausomybių”. Iš kur? Vyriau- 
I' * šiai iš vidaus. Ypatingai Graikijoj, girdi, “ginkluoti bū

riai” grūmoja Graikijos valdžiai. Tei reiškia, kad mes 
kišimes į Graikijos vidujinius reikalus, remsime pinigais 

• ir ginklais fašistinę Saldžią prieš Graikijos liaudį. Tai 
faktas, kurio niekas negali paslėpti. Tai mato kiek- 

< vienas, kuris turi akis.
•į Pagaliau ko gi vertas pono Austino argumentas,
f . kad šis mūsų pasimotas žygis siekia tik gerovės pačioms 

Jungtinėms Tautoins. Jungtinės Tautos negalinčios sku- 
f ' bintis Graikijai ir Turkijai pagalbon. Kodėl negali? Ko-1 

dėl penkiosdešimt tautų negali, o gali vienos Jungtinės 
Valstijos, kurios yra viena iš tų tautų? Šis mūsų atsto
vo argumentas yra ne tik be galo silpnas, bet ir veid- 

/i. g mainingas. Jeigu Jungtinėms Tautoms nebus duota dar
bo, tai ką jos dirbs? Kaip jos sustiprės? Kaip jos gaus 
pasaulio pasitikėjimą? Kaip jos įrodys, kad jos gali-pa- 

- Šaulyje taiką išlaikyti?
Ponas Austin nepasakė tiesos. Bet tiesos paslėpti ne

galima.1 Ją jau visas svietas žino. O toji tiesa yra, kad 
mūsų vyriausybė pasimojo vesti mūsų šalį į imperialisti- 

i į nes avantiūras. Graikija ir Turkija tiktai pradžia. Tą 
I V niato. Bandoma mūsų ekonomine, finansine ir mili- 

tarine galybe pasiekti tai, ką bandė pasiekti hitlerinė Vo;
. a SI kietija. Bandoma užviešpatauti visam pasaulyje.
’ Klysta tie amerikiečiai, kurie vaizduojasi, kad šis

kelias atneš pralobimą ir laimę Amerikai. Šitoji politika 
f veda prie naujų, baisių susikirtimų. O tuose susikirti- 
!> muose nebeišliksime ir mes taip saugiai, kaip išlikome 

paskutiniais dviem karais. K vaila įsivaizduoti, kad tik
tai mes turime atominę bombą ir kitus pragariškus karo 

į įrankius ir jais nušluosime visus, kurie išdrįs mūsų ag- 
u k resijai pasipriešinti. Juk kaip tik taip svajojo ir Hitle- 
I ris. Juk kaip tik tą jis žadėjo fašistinės propagandos už- 
f . nuodytai vokiečių tautai. ;

Šis kelias baisus ir pavojingas — pavojingas visam 
r pasauliui, pavojingas mums, Amerikos žmonėms, nema- 
į žiau, kaip ir žmonėms kitų kraštų.

Ii

Jauniausias T. Liet. Uostamiestis
Iš baisiausių karo griuvėsiu entuziastiškai kyla Klaipėdos uostas; atsikuria prąmonės 
Įmonės, tūkstančiai gyvenamųjų namų jau atstatyta; šimtais jaunimas plaukia iš kaimų 
ir mokosi pramonės darbo ir miesto gyvenimo; Klaipėda siekia būti gražiausiu miestu 
prie Baltijos Jūros ' <

• Rašo P. šumaitis
Klaipėda. — Didelėj par

ko aikštėje ant granitinio 
postamento iškilęs pamink
las kariams žuvusiems už 
mūsų Tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę. Jo šonai pa
puošti Tėvynės karo ordi
nais, o viršūnėje stovi prieš
tankinė patranka, su beto- 
nan įlietais ratais. Plonas 
patrankos vamzdis nu
kreiptas į vakarus, ten kur 
neseniai griaudė karo sal
vės. Aplink paminklą —su
jungti grandinėmis milžini
ški pilki rutuliai, ir ketaus 
inkarai jų viršūnėse kalba 
apie tai, kad Klaipėda — 
jūros miestas.. •

Klaipėda — pats jauniau
sias tarybinis jūrų prekybos 
uostas. Daugiau kaip šeši 
šimtai metų jis buvo vokiš
kųjų grobikų atplėštas nuo 
lietuvių liaudies ir tik Rau
donoji Armija ant visados 
sujungė Klaipėdos kraštą 
su kitomis lietuviškomis že
mėmis.

Vokiškieji okupantai atsi
traukdami sugriovė ir su
degino miestą. Per visą sa
vaitę siautė gaisrai, degė 
įmonės, gyvenamieji na
mai, mokyklos ir ligoninės. 
Ir kada išsisklaidė tiršti 
juodi dūmai, tūkstančiai na
mų žiūrėjo tuščiomis lan
gų skylėmis. Trečdalį, visų 
pastatų okupantai pavertė į 
akmenų ir pelenų krūvas, o 
išlikę pastatai buvo reika
lingi pagrindinio remonto. 
Vokiečiai išvedė iš rikiuotės 
visas pramonės įmones ir 
jų tarpe didžiausius Pabal
ti jos kombinatus: celiulio
zės - popierio kombinatą, 
medvilnės kombinatą “Tri
nyčiai”, dujų fabriką ir ki
tus. Fašistai susprogdino 
neužšalantį uostą — lietu
vių liaudies pasididžiavimą.

Antrąją dieną po Klaipė
dos išvadavimo į miestą 
pradėjo rinktis tikrieji jo 
šeimininkai— Lietuvos dar
bininkai ir valstiečiai.

Įmonėse ir gatvėse pasi
rodė pirmieji gimtojo mies
to atstatymo entuziastai, jie 
valė aikštes, fabrikuose re
montavo sugadintus įrengi
mus. Klaipėda pradėjo at
gimti iš griuvėsių ir pele
nų.

Nuo to laiko praėjo du 
metai....

kroviniu. Iškrovimo-pakro- 
vimo darbai atliekami me
chanizuotu būdu. Uoste ’ į- 
rengta dešimtys įvairių 
kranų, pradėti eksploatuoti 
du galingi 45 tonų kranai. 
Tokius įrengimus turi tik 
nedaugelis pasaulio uostų, 
Metinis prieplaukų mecha
nizmais įtaisų planas įvyk
dytas 160%. Dabar uoste 
mechanizmų yra daugiau 
negu prieš karą.

Uostininkai savo jėgomis 
sukūrė pagalbinį laivyną iš 
12 savaeiginių baržų ir ke
letas galingij buksyrų. Pir
majam jų duotas garbingas 
lietuvių liaudies dukters 
Tarybų Sąjungos Didvyrės 
Marijos Melnikaitės vardas.

Kartu su uosto atstatymu 
eina uosto miestelio įrengi
mas. 1946 metais pravestas 
savas elektros tinklas, į- 
rengta telefono stotis, dali
nai įrengta vandentiekio 
stotis, atiduota naudojimui 
80 gyvenamųjų namų, ati
daryta savo poliklinika, li
goninė ir klubas.

Viršum atgimstančio uos
to jau per pusantrų metų 
plevėsuoja navigacijos vė
liava. Per tą laiką uostas 
priėmė šimtus užsieninių 
laivų ir išsiuntė naujoms 
krašto statyboms apie 250,- 
000 tonų įvairių krovinių 
viršum plano. Uosto virši
ninko vardu nuo laivų ka
pitonų gaunama šimtai pa
dėkos telegramų už gerą 
krovėjų ir kranų darbinin
kų darbą. Estų garlaivio 
“Evald” kapitonas šenas jū
reivis Laimre rašo uostinin
kams :

“Nė viename Baltijos uo
ste mano garlaivio neiškro
vė taip greit ir tvarkingai 
kaip pas jus. Aš mylių at
plaukti į Klaipėdos uostą.”

Uosto kolektyvas anks
čiau duotojo termino įvykdė 
iškrovimo - pakrovimo dar
bų planą ir išleido iš uosto 
dešimtis garlaivių 252 laivo 
paromis anksčiau nustatyto 
laiko, ir tokiu būdu sutau
pė valstybei, daugiau kaip 1 
milijoną rublių.

Dabar tūkstančiai jau
nuolių ir mergaičių, atėju
sių iš kaimų, aktyviai pa
deda atstatyti miestą. Įvyk
džius atstatomuosius dar
bus, dauguma jų lieka dirb-

nės meisteris Kuknaitis pa- 
mylo savo naują specialybę 
ir parašė laiškus savo drau
gams, kviečiančius juos at
vykti į Klaipėdą. Laiškuose 
Kuknaitis smulkiai papasa
koja, kaip jis tapo darbo ži
novu, kaip veda garinio ap
šildymo montažą didelėje į- 
monėje. Bičiuliai paklausė 
draugo patarimo ir atvažia
vo dirbti į kombinatą. Da
bar Kuknaitis, kartu su iš 
Alytaus, Utenos ir kitų 
miestų atvažiavusiais drau
gais, dirba prie kombinato 
garinės jėgainės atstatymo^

Klaipėdos dirbantieji įsi
jungė į pirmojo penkmečio 
Lietuvoje įvykdymą. Mies
to atstatyme ir sutvarkyme 
aktyviai dirba visi miesto 
gyventojai. Jie jau nuvalė 
daugiau kaip 7,000 kb. met
rų griuvėsių, nuvalė ir su
krovė į štabelius daugiau 
dviejų milijonų plytų. Dau
giau kaip 3,000 klaipėdiečių 
atidirbusių miesto sutvar
kyme po 50 valandų, gavo 
miesto vykdomojo komiteto 
raštus. Klaipėdos gatvės ir 
aikštės pasipuošė naujais 
skverais, sudaryti gėlynai. 
Tik 1946 metais pasodinta 
daugiau kaip 7,000 dekora
tyvinių medžių ir krūmų.

Pastolių voratinkliais ap
raizgyti atstatomieji mies
to fabrikai ir įmonės. 1947 
metais pradės dirbti stam
biausias Pabaltyje degtukų 
fabrikas, kuris pagamins 
milijoną degtukų per pa
mainą; \ '.mineralinių trąšų 
gamykla “Artojas” ir eilė 
kitų įmonių.

Dabar prie naujai atsta
tomo celiuliozės — popierio 
kombinato kuriasi darbinin
kų miestelis. Statytojai 
griuvėsių vietoje pastatė ir 
atidavė naudojimuisi 110 
gyvenamųjų namų. Plačia
me tuščiame žemės plote 
užvestas kultūros ir poilsio 
parkas. Kombinato darbi
ninkai ir tarnautojai laisvu 
nuo darbo metu pasodino 
naujajame parke ’ apie 500 
dekoratyvinių medelių, įren
gė voleibolo ir basketbolo 
aikšteles. Darbininkų mies
telis kasdien auga. Sparčiai 
atstatomi kombinato darbi
ninkams dar 22 gyvenamieji 
namai. Vis ilgesnės tampa

Dešimtys fabrikų ir ga
myklų; skendinčių soduose 
ir alėjose sudarys miesto 
pramonės centrą. Architek
tūrinė Klaipėdos schema 
numato gražiausio prekybi
nio uosto, žuvų fabrikų, 
žvejų miestelio ir vandens 
sporto stočių sukūrimą. ,

Milžiniškos lėšos skiria
mos kultūros, švietimo įstai
gų sukūrimui. Šių metų ru
denį atsidarė mokytojų in
stitutas, žuvininkystės tech
nikumas, mokytojų semina
rija, jungų mokykla ir mu
ziejus. Atstatytas ir įreng
tas Muzikinės komedijos te

atras. 1946 metais Klaipėdo- * į
je buvo papildomai atidary- ■
tos 5 pradžios mokyklos. # 
Dabar miesto mokyklose 
mokosi 3 kartus daugiau 
vaikų kaip praeityje.

Didelė ateitis priklauso 
Klaipėdos krašto gintari
niams krantams. Dabar be
siplečianti gintaro pramonė 
duos kasmet milijoninę pro
dukciją.

Lietuvos tauta su brolis- ! 
kųjų respublikų pagalba 
padarys Klaipėdą gražiau- M ' 
siu miestu prie Baltijos jū
ros.

Kas Ką Rašo ir Sako
NAUJOJI BULGARIJOS 
KONSTITUCIJA

Bulgarijos liaudies res
publika laukia naujos kons
titucijos, pagal kurią ji 
tvarkys savo reikalus. Kon
stitucija jau yra gaminama 
specialės komisijos, kurią 
paskyrė naujasis krašto 
parlamentas.

Žinių agentūra - ONA 
skelbia, kad konstitucijos 
rašymo komisija, tarp kitų 
dalykų, deda konstitucijos 
projektan. tokį skyrių, pa
gal kurį bet kuris pilietis 
gali būti baudžiamas už tai, 
jei jis skleis neapykantą, 
pagrįstą religiniais, rasi
niais arba tautiniais sumeti
mais.

Kitas svarbus skyrius 
naujoje konstitucijoje ga
rantuos visom tautinėm 
mažumom Bulgarijoje pilną 
laisvę. naudoti ir studijuoti 
savo kalbą ir plėsti savo 
kultūrą.

Bulgarija, vadinasi, žy
giuoja pirmyn! 

t ■ m. —H—■■ ■
APIE PONĄ KONG- 
RESMANĄ HARTLEY

Dienraštis Vilnis rašo:
“1940 metų liepos 15 die

nos “The Newark Star- 
Ledger” numeryje mes skai
tome :

“Essex apskrities Ameri
kos Vokiečių Draugijos per 
savo metinį išvažiavimą 
Singers Grovė neiškabino 
paprastai kabinamų svasti
kų, kad užtikrinti atstovo 
Fred A. Hartley dalyvavi- 
ųią. Apie 700 dalyvavo.

“Bet svastikų stoka ne
reiškė, kad išvažiavimas 
buvo be pronacinės medžia
gos. Atsišaukimai, kuriuo
se buvo giriamas Hitleris ir 
atakuojama Anglija bei A- 
merikos Administracija, bu
vo dalinami.

“Kaip sako tas pats laik
raštis, prieš Hartley daly

vavimą Essex apskrities 
Vokiečių Draugijų išvažia
vime protestavo New Yor- 
ko Vokiečių Anti-Nacinė 
Lyga. Buvo nurodyta, kad 
tos draugijos, susijungusios 
su Bundu, kitais metais sa
vo išvažiavimuose turėdavo 
vėliavas su svastikomis, ten 
būdavo dainuojamas nacių 
himanas (Horst Wessel dai
na) ir duodami naciniai* sa
liutai.

“To paties išvažiavimo 
proga tos vokiškai nacinės 
organizacijos išleido specia
lų leidinį-programą, po var
du Der Fest-Ausgabe Ve- 
reinskalendar. Tame leidi
nyje tilpo speciali malda už 
Fiurerio ir Didžiosios Vo
kietijos laimėjimą.

“Ir atstovas Hartley tai 
visą žinojo, nes jam apie tai 
buvo informuota prieš tai, 
kaip jis pasakė kalbą tame 
išvažiavime. Bet tas jo ne
sulaikė.

“Karas prasidėjo ir pono 
Hartley naciniai bičiukai 
šioje šalyje iš Bundo ir vi
sokių vokiškų Turnvereinų 
ir Gesangvereinų turėjo su
lysti 'įMp'alėpę. Ir Hartley 
turėjo su skaudžiančia šir
dimi matyti, kaip nacinė 
Vokietija sumušama, kaip 
Raudonoji Armija įžengia į 
Berlyną.

Bet vėjai šiek tiek kitaip 
dabar pučia — ir ponas 
Hartley vėl mato progą sau 
ir savo bičiuliams. Jis da
bar yra vienas tų, kurie 
planuoja patiekti reikalavi
mą uždrausti Komunistų 
Partiją, kuri, kaip jis sako, 
“stoja prieš viską, kas yra 
brangu jo širdžiai” — įskai
tant, be abejo, ir Bundą...”

Bulgarija užginčija įtari
mus, būk jinai padeda grai
kų partizanams kovot prieš 
mcnarchistų valdžią.

Per šį periodą Klaipėdoje 
įvyko' dideli pasikeitimai. 
Miesto dirbantieji ir visa 
lietuv. liaudis su broliškąja 
TSRS tautų pagalba atstatė 
ir paleido' darban apie 60 
pramonės įmonių, atidavė 
naudojimui daugiau kaip 
3,000 gyvenamųjų namų. 
Pradėjo dirbti teatrai, mo
kyklos ir ligoninės. Pradėjo 
duoti pirmuosius gaminius, 
medvilnės kombinatas “Tri
nyčiai”, audimo fabrikas 
“Gulbė”, elektros kombina
tas “Sirijus”, stambiausias 
Pabaltyje faneros fabrikas, 
atstatyta pirmoji eilė celiu
liozės - popierio kombinato, 
atstatytas konservų fabri
kas ir daug kitų pramonės 
įmonių. Neseniai atiduota 
eksploatacijon Klaipėdos 
aplinkinė geležinkelio lini
ja, kuri sujungė uostą ir 
geležinkelio mazgą su ce
liuliozės - popierio kombina
tu, baldų fabriku ir kitomis 
įmonėmis.

Uostas tapo visai nepažį
stamu. Kiekvieną dieną prie 
14 atstatytųjų prieplaukų 
priplaukia > * garlaiviai su'

ti atgimusiose įmonėse. 
Konservų fabrike dirba apie 
200 tokių darbininkų, pirmą 
kartą išmokusių konservų 
gamybos. Sūdymo, skardos 
dėželių, konservų ir kituo
se cechuose dirba kaimo 
jaunuomenė. 19-metė Ma
žeikaite 1946 metų pradžio
je atvažiavo iš Panevėžio 
valsčiaus ir įstojo‘į skardos 
dėželių cechą. Dabar ji jau 
išmokusi keletą specialybių. 
Kur tik jos nepastato: prie 
štampavimo^ prie sulydini- 
mo arba prie diskinių žirk
lių— ji visur išdirba po pus
antros - dvi normas per 
pamainą. Pirmą kartą iš
mokusi rūkyti žuvis Balčiū
naitė, atvykusi iš Joniškio 
apskrities, atvažiavusi ^š 
Tėlšių valsčiaus Grandulie- 
nė, septyniolikametė Mila- 
skaitė iš Alytaus, brigadie- 
rius Pekienė iš Kretingos— 
visos pavyzdingai atlieka 
savo darbą.

Daugelis darbininkų pir
ma kartą įsigiję specialybę 
ir tapę savo dalyko žino^ 
^ais,' pritraukė gamybon 
savo draugus. Celiuliozės- 
popierio kombjųato katili-

tiesios ir plačios gatvės, di- 
cĮėja elektros ir radijo tran
sliacijų linijų tinklas. Kiek
viename gyvenamajame na
me yra elektros šviesa, ra
dijo reproduktorius. 1947 
metais bus atiduoti eksplo
atacijon dar 70 namų.

Uosto teritorija bus iš
plėsta, su tokių išskaičiavi
mu, kad miestas turėtų išė
jimą į jūrą, į Dangės upę 
ir į Kuršių įlanką. Uoste 
dirbs plaukiojautieji kranai. 
Uosto krovinių apyvarta 
1950 metais padidės dau
giau kaip du kartus, paly
ginus su prieškariniais lai
kais.

Uostamiesčio statyba vyk
sta pagal naują planuotę. 
Miesto centras bus sujung
tas su vaizdinga Kuršių į- 
lanka. Dideli pastatai, pa
puošti skulptūromis, ir iš
raižytais lietuviškais orna
mentais išaugs Liepojos, 
Naujojo sodo gatvėse ir Le
nino vardo aikštėje. Nau
jojo miesto aikštėje iškils 
Pergalės paminklas. Tekan
čios per miestą Dangės tėk
mė bus išvaloma, forvateris 
išplečiamas. -

Moreh i*,
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Laisvė—^Liberty Lith. Daily

Tai kopija telegramos, kurią mainieriy unijos pre
zidentas Lewis pasiuntė vidaus reikalą- sekretoriui 
Krug’ui, pranešant, kad jis sutinka su aukščiausiojo ša
lies teismo sprendimu, nukreiptu prieš mainierius
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Su didžiausia širdgėla 
siunčiu jums, ponas, šį laiš
ką ir teikiu jums giliausią 
užuojautą dėl jūsų misijos 
nepasisekimo saulėtoje Flo
ridoje. Visą tai gerai žinor 
damas, kad ne dėl savo gry
nai asmeninės karjeros va
žiavot į Miami, — kaipo ge
rą laikraštininką ir agita
torių siuntė vyriausioji ta
rybos galva, idant pas tuos 
ten bagočius turistus 
pašienavus dėl tarybos gerą 
pluokštą šieno. Kaip mes, 
taip ir jūs, ponas Michel- 
sonas, žinojome, kad Mia
mėje yra geras kepsnys; tą 
suuodė ir Grigaitis, dėl to 
tik ir poną pasiuntė — pa
imt kepsnį iš Miamės ir per
kelt į Chicagą. Na, ir jūs 
pradėjot atsargiai, iš patolo 
apie tai sukt. Na, būt viskas 
ir gerai buvę, jeigu ten bū
tų neatsiradę kokių ten 
“Maskvos agentų”. Pradėjo 
jums ir tarybos užmačioms 
priešintis, jums trukdyt 
darbą. Man pono labai gai
la, kas jums reikėjo per- 
kęst toje Lietuvos “Nepri
klausomybės” mugėje, oi, 
kaip tai nemalonus įvykis ir 
net baisus. Čia jūs pradėjo
te agituot už rėmimą pabė
gėlių, rinkt jiems aukas, o 
jau tie “Maskvos agentai”, 
kad suriko tiesiog ožių bal
sais prieš aukų rinkimą 
kliubo vardu, nes kliubas 
nutarė aukų nerinkt.

Na, o jau jūs, ponas, pa
sidrąsinęs, buvote pasiryžęs 
tarimą laužyt. Na, rodos, 
matau jumis, ponas, kaip 
prieš veidrodį, kaip jūs ir 
vyčių vadas stovėjot ant pa
grindų nuo to gauto smū
gio; reiškia, tie nemoksliai 
sustabdė jūsų kalbą. Stovit, 
atrodot, kaip nuplaktas, a- 
kys rausta, kojos linksta, 
lūpos ką tai nori dar tart, 
bet tik vėpsi. Taip nelaimin
gai jums, pone, reikėjo nu- 
rėpliot nuo steičiaus, nic 
nieko nelaimėjus.

Rodos, kad nors būt buvę 
Mikis ar zakristijonas, nors 
jiedu ką būtų padėję jums. 
Ot, kaip man gaila jūs, po
ne.

Jūs buvote tikrai pasimo- 
ję gerą darbą — išvyt tuos 
“penktakojus” ne tik iš 
kliubo, bet net iš Miamės. 
Jūs vaikščiojot pas “gerus 
lietuvius”, kalbinot, viroži- 
not, kad “Maskvos agen
tam” neturi būt vietos Mia
mėje, už pasipriešinimą lau
žyt kliubo tarimą. Rodos, 
matau, kaip jūs, bevaikš
čiodamas, prie durų varpelį 
spaudot, šunelius lodot, pra
šote “gerų lietuvių”, kad 
tie padėt išvyt lauk “Mas- 

.kvos agentus”.
Prisimena man dar, kaip 

Lietuvoje buvome, žiemos 
laiku špitolninkas vaikščio
ja, apznaimindamas kai
miečiam, katrą dieną kuni
gėlis atvažiuos kalėdoti, tai 
galima tikrai ir jūsų, pone, 
prilygint vaikščiojimą po 
“gerų lietuvių” stubas špi- 
tolninko vaikščiojimui. Tie 
lietuviai mažai kreipė aty- 
dos į jūsų maldavimą; jie 
nei nesuprato to, kas tokie 
tie “Maskvos agentai” bei 
“penktakojai”. Jūs nemokė- 
jot jiems “išaiškint.” Ma
no manymu, kaltas P. Gri
gaitis, kad jis jūsų neištrei- 
nino geriau, kaip reikia agi
tacija vest už pinigų gavi
mą. Jūs, ponas, neiškalbus, 
nemokat užagituot “gerus 
lietuvius”, išaiškint jiems, 
kas tie “penktakojai”.

Oi, kaip strošna pasidarė,

po” Bimbos laikraštį, kas 
jums atsitiko tame susirin
kime. Tai baisus dalykus. O 
kurgi mūsų “socialistai” bu
vo, kad daleido “Maskvos a- 
gentam” taip pasielgt su vy
čių vaisko staršina?!

Plačiau pagalvojęs, žmo
gus gali matyt visą paveik
slą, kad ir ten nebuvęs, 
kaip jums, pone, ten įvyko. 
Jau visi Bostone tik ir kalba 
apie jūsų nelemtą atsitiki
mą Miamėje. Nereikia nei 
paveikslo — viską savo vai
dentuvėj regiu. Matau, kaip 
kliubiečių tik švyst aukštyn 
dešinės ir jums, pone, duo
ta komanda, kaipo vyčių 
staršinai: Stot, ramiai, de
šinės sukimu žengte marš 
lauk! Tikrai kariškai.

Sėdynė sugirgždėjo 
ir vyčių vadas jau maršuo- 
ja durų link. Šoblė tik kakši 
į grindis, kaip “išdidžiai” 
nulenkęs galvą išmaršavot.

Žinau, mano brangus ko-; 
lega, kaip jauteisi tų “pa
siutusių Maskvos žioplių” 
komandoj. Jums akyse rau
donavo visas tas erdvusis 
gražus kambarys. Grindys, 
kaip pripiltos žarijų, o 
jums, pone, reikėjo per tas 
žarijas, kaip basomis kojo
mis pereit. Negaliu įsivaiz- 
dint, kaip jūsų šporai-penti- 
nai nesutirpo nuo karščio. 
Rodos, matau, kiek akių 
jumis lydėjo iki galutinai 
užtrenkei duris, prapulda- 
mas tamsumoj.

Man nors vienas dalykas 
atrodo neblogai išėjo, kad 
jūs su savimi turėjot pieš
tuką, tai už durti neleidot 
laiko visai darmai, — nu- 
piešt galėjot kokį tuziną 
špygų iki susirinkimas pasi
baigė.

Bet, vot, kas jums buvo 
blogai, — klausytis, kad su
sirinkime po jūsų išmarša- 

|Vimo nariai labai draugiškoj' 
[ dvasioj laikė susirinkimą. 
Net dvi komisijas išrinko 
dėl kliubo gerovės dirbti. 
Atrodo, kad jūsų sėta tarpe 
narių neapykantos sėkla nei 
kiek nepasiliko nariuose. 
Jūsų, pone, tie duoti orde
riai vyt lauk “Maskvos a- 
gentus” ir “kamunistus” 
nepasisekė, — jų niekas 
nevykdė.

Visi “Maskvos agentai” ir 
“kamunistai” likosi viduje, 
darė tarimus, laikė susirin
kimą, tik jums, brangus po
ne, vienam prisėjo žygiuoti 
lauk. Oi, tu mano kolega, 
kaip galėjai tokį smūgį at
laikyti

Mano gerbiamas pone ir 
kolegą: žinau, kad jau jūs 
ten Miamėje prisimaudę t,— 
ar nebūtų geriau važiuoti 
namo?

Važiuodamas namo pake
liui sustok pas buvusį Lie
tuvos prezidentą; pasisvei
kinęs apžiūrėk jį. Kas jis 
toks per tipas, .kad jam du 
diktatoriai pensiją mokėjo 
ir abudu negarbingai galą 
gavo? Dabar, mat, tarybi- 
ninkai irgi ryžtasi jam pen
siją mokėti, tai kad ir ta- 
rybininkams kas blogo ne- 

‘atsitiktų. Tik apie savo ne
pasisekimus Floridoj nepa
sakok seniui; nesakyk, ką 
Bimba per “savo gažietpa- 
laikę” rašo apie preziden
tą. Suprask, kaip atvažia
vo “tautos vadas”, tai jis tą 
patį rašė ir įvairius faktus 
kėlė. Žinome, kad Lietuvos 
prezidentam Amerikoje ne
siseka.

O kada parvažiuosi, pone, 
iš tos prakeiktos Miamės, 
mes jau turime sugalvoję 
daug dalykų jumis sura-

Paskolos pirmoje eilėje tei
kiamos nukentėjusiems nuo 
karo ir okupacijos, demobili
zuotiems, žuvusiųjų kanų 
šeimoms ir naujakuriams. Pa
skolos duodamos karo metu 
sugriautiesiems trobesiams at
statyti ir inventoriui įsigyti 
terminu 'iki dešimties metų.

iŠ- esto

u į;

Ar Amerika nori grįžti ir vėl prie šitokios gadynes? Tai vaizdas iš Memorial 
Day (Mirusiesiems Pagerbti Dienos) 1937 m., Įvykių Chicagoje, kai policija nu
šovė 10 darbininku, dirbusių Republic Steel Korporacijai ir išėjusių i streiką. Jei 
Amerikos visuomene (ir ypačiai, darbininkai) nenori tokių vaizdų matyti, tai ji turi 
kovoti prieš reakcininku pasimojimus kongrese užduoti smūgi darbo unijoms.

Reikale
LLD 44-ta Kuopa. Vajaus

LLD vietinė kuopa su senais 
nariais jau išsilygino. Tai yra, 
visi seni nariai pasimokėjo 
duokles už šiuos 1947 metus.

Kuopos finansų sekretorius 
Juozas Blažonis gerai pasidar
bavo nepalikdamas nei vieno 
nario nepasimokėjusio. Už 31 ši Tarybų Lietuvos vyriausy- 
narius pats uždėjo savais pini- bes parama, per žemės ūkio 
gaiš iki jam tie nariai grąžins, kredito * draugijas 
bet vistiek išlygino pereitų me- darbo, valstiečiams, metai iŠ 
tų narių skaičių.

Nesuprantu, kodėl gi tie na
riai negalėjo patys užsimokėti, 
o turėjo paskolą užsitraukti 
pas sekretorių? Man, rodos,' 
kad draugams pinigiškai neblo
gai stovintiems visai nesun-i 
ku pasimokėti tą mažą metinę 
duoklę — $1.50! Tik reikia šir
dingai mylėti tą taip vertingą 
draugiją ir pasimokėti visuo
met pačioj pradžioj metų.

j Kas liečia manęs, tai aš jau 
kelinti metai, kaip pasimoku į 
LLD pirmąją dieną naujų me
tų. Ir man tai labai gerai. Da- ninkystės, 
bar turime vajų dėlei gavimo 1

metų didėja.
1945 metais

20 tūkstančių 
milijonai rublių 
to. 14 milijonų

"i išmokėta kaip
pašalpa Klaipėdos krašto nau
jakuriams ir kitiems valstie
čiams. 1946 metais valstie
čiams išduota 76 ^milijonai 
rublių paskolų.

Ypatingai didelę paramą 
žemės ūkio Bankas teikia 
naujai besikuriančioms lini- 

pienininkystės ir 
kitoms žemės ūkio kooperaci-

naujų narių j LLD 44-tą kuopą. J°s draugijoms. Joms tik 1946
(Tąsa ant 4-to pusi.)

JUOZAS BULOTA

Kaip buvo kredituojami valstiečiai smetoni
nėje Lietuvoje ir kaip jie kredituojami dabar

“žemės Bankas parduoda 
iš varžytinių šiuos ūkius:

1. Jurkevičiaus Juozo, gy
venančio Putriškių km., Ig
liškėlių valsčiuje, Marijampo
lės apskrityje. 14 ha žemės su 
trobesiais ir kitais priklausi
niais. Ūkis randasi nuo gele
žinkelio stoties 8 km., nuo 
plento 3 km. Įsiskolinęs že
mės Bankui 4.000 litų, nuo 
šios sumos ir prasidės varžy
tinės’’ ir t.t. ir t.t.

Tokių skelbimų Smetonos 
oficiozo “Lietuvos Aido” ir 
savaitraščio “ūkininko Pata
rėjo” puslapiuose buvo tūks
tančiai. Dažnai jie pilnai už
pildydavo paskutiniuosius šių 
laikraščių lapus. Juos aty- 
džiai skaitydavo tuometinės 
vyriausybės aukštieji valdinin
kai ir spekuliantai, nes jiems 
rūpėjo investuoti savo kapita
lus, prisiplėštus eksploatuo
jant tuos pačius darbo vals
tiečius, kurių ūkiai, apkrauti 
nepakeliama mokesčių ir sko
lų našta, buvo galima nupirk
ti varžytinėse už menką dalį 
tikrosios ūkio vertės.

Smetoniniai valdininkai, nu
pirkę varžytinėse valstiečio

I metais duota 29 milijonų rub-
' lių paskola, o 1947 metais ši 
suma bus padidinta dvigubai.

Tūkstančiai valstiečių, pasi
naudodami gautomis paskolo
mis, jau atstatė savo trobe
sius. įsigijo gyvulius, inven
torių.

Vien tik per aštuonis T946 
metų mėnesius Kėdainių bei 
Marijampolės apskrityse bu- • 
vo atstatyti 2,000 trobesių ir 
t.t.

K a i š i a d o rių apskrityje, 
Rumšiškių valsčius vokiečių 
okupantų buvo ypatingai žiau-

Ūkio.tiečių čia buvo likę be pasto
gės. Dabar šiame valsčiuje

į istorijos sąšlavyną ir 
patys pradėjo tvarkyti savo 
reikalus.

Tarybų Lietuvoje valstie
čiams teikia paskolas valsty
binis žemės Ūkio Bankas per 
kooperatines žemės ūkio kre- J rjaj sunaikintas, šimtai vals- 
dito draugijas, žemės 
kredito draugijų dabar res
publikoje yra jau 230 ir jų jau atstatyti visi sunaikintie- 
skaičius nuolat didėja. Jose įj namai,* valstiečiams tam 
nariais yra 50 tūkstančių dar- reikalui buvo duota 700,000 
bo valstiečių. Valstiečių iš Į rublių paskola ir atleista že* 
savo tarpo išrinktos žemės ma kaina miško medžiaga, 
ūkio hredito kooperatinių Ryškiu tarybinės vyriausy- 
draugijų valdybos paskirsto Į.rūpinimosi darbo valstie-

stumdami valstiečius į vis di
desnį skurdą.

Per visą smetoninio viešpa
tavimo laiką buvo parduota 
iš varžytinių .25,000 valstie
čių ūkių. 25,000 valstiečių šei
mų buvo paleista elgetomis, 
jie buvo nuvaryti nuo žemės, 
kurią tiek metų prakaitu lais
tė jie patys, jų tėvai ir protė
viai.

žemės Bankas, kurį smeto
ninė vyriausybė propagavo, 
kaip respublikos valstiečių 
gelbėtoją, tikrumoje teikė pa
galbą dvarininkams ir kitiems 
ponams. Krizės metais, gau
damas milijoninį pelną, kada 
valstiečiu ūkiai buvo tūkstan
čiais išvaržomi, žemės Ban
kas nupirko poniai Tūbelienei, 
Smetonienės-seseriai, už 112,- 
500 litų dvarą.

Vien tik 1939 metais že
mės Bankas gavo gryno pelno 
800.000 litų.

Charakteringa, kad didžiau
sią išvaržytųjų ūkių procen
tą sudarė vidutinių valstiečių 
ūkiai. Stambieji dvarai, iš ku
rių kai kurie buvo prasiskolintais, 
nę žemės Bankui dešimterio
pai savo vertės, nebuvo par

iš varžytinių,, at
virkščiai, jiems buvo duoda
mos papildomos paskolos “pa
vyzdingiems” ūkiams sukurti. 
Suprantama, varnas varnui 
akie nekerta, kaip sako patar
lė. Smetoninė - Chodakauski- 
nė klika negalėjo gi išvaržyti 
savo gimines ir prietelius.

Tūlas Bartninkaitis, turėjo 
netoli Liudvinavo miestelio, 
Marijampolės apskrityje 150 
hektaru dvarą, kurį jam Sme
tonos vyriausybė už menkus 
pinigus pardavė “pavyzdin
gam” ūkiui sukurti. Bartnin
kaitis iš žemės Banko tuojau 
gavo paskolą, keleriopai pra
šokančią dvaro vertę, žino
ma, nei negalvodamas kada 
nors ja grąžinti.

Kelerius metus “pavyzdin
gai” paūkininkaves. Bartnin
kaitis nusipirko sau kitą dva
rą Žemaitijoje, žemės Ban
kas jo dvarų nebandė par
duoti iš varžytinių, nors jis 
nemokėdavo nei procentų, nei 
skolos, nes jis turėjo už savęs 
“pečius” '— smetoninės vy
riausybės tautininkų šulus. 
Smetoninis žemės Bankas ži
nojo ką remti. Tas pats Bart
ninkaitis vokiečių okupacijos 
metais atsibeldęs kartu su 
“Landbewirtschaftungs” drau
gijos vokiečiais Lietuvon, sėk
mingai padėjo jiems apiplėšti 
tarybinius ūkius, kurie buvo 
įsteigti buvusiuose dideliuose 
smetoninių pareigūnų dvaruo
se, 1940 metais nuvertus tau
tininkų vyriausybę.

Tačiau tame pačiame Lind-

vinavo valsčiuje žemės Ban- rius 
kas pardavė iš» varžytinių de
šimtis smulkiųjų ir vidutinių
jų valstiečių, ūkių, nepajėgu
sius išbristi iš skolų balos. 
1935 metais čia pirmiausiai 
prasidėjo valstiečių streikas, 
kurį Smetona žiauriausiomis 
priemonėmis numalšino. 1 Vie
nas streiko organizatorių, 
Liudvinavo valsčiaus valstie
tis Maurušaitis, buvo nuteis
tas ir žvėriškai užtroškintas 
dujų kameroje. Taip Smeto
na atsakė valstiečiams, norė
jusiems nusikratyti žemės 
Banko ir kitų fašistinės vy
riausybės įstaigų teikiama 
“parama.” .

Kai 1931 metais prasidėjo 
žemės ūkio krizis, žemės ūkio 
produktų kainos negirdėtai 
krito, ir valstiečiai pasijuto 
įstumti i dar didesni skurdą, 
žemės Bankas išsigalvojo nau
ją būdą valstiečiams “gelbė-

kreditą, kurį skiria Valstybė čjafs pavyzdžiu gali būti šven-
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Tai bus paminėjimas 400 mėty Sukakties nuo pasiro
dymo pirmos spausdintos knygos lietuvių kalboje

Nei vienas valstie- 
dabar negali būti 

iš varžytinių, nes

ūkį, dažnai palikdavo jį ta-, duodami 
me pačiame ūkyje dirbti kaip 
kumetį. Jie krovė turtus,

Įvyks Trečiadienį

BALANDŽIO

PRAKALBOS
RENGIA LDS 33 KP., LIETUVIŲ LITERAT. 

DR-JOS 54 KP. IR LDP KLIUBAS

mint, jūsų energijai atgai
vint. Pirmiausiai per jūsų 
lapa prakeiksime naujais 
žodžiais tuos lietuvius, ku
rie taip jums užsmardino 
Miamėje. O antra, Mikis 
jau kalbėjo su zakristijonu, 
tai zakristijonas jau turi 
dėl jūsų pagatavinęs penkių 
devynerių, penkių metų se
numo, kaip išstovėjusi už
pilta ant rupūžės: Išgėrus 
to trunko, susitvarkys jū
sų, pone, pakrikusieji dirgs
niai, kuriuos jums apardė 
tie “Maskvos agentai” Mia- 
mėję.

Pasilieku nužemintai ap
gailestaudamas jūsų tų vi
sti įgytų pripotkų saulėtoje 
Floridoje.

Beje, būčiau ir pamiršęs. 
P. Grigaitis prašė manęs, 
kad praneščiau jums, kad 
už jūsų nepasisekimus Flo
ridoj jis jus į generolus ne
kels. Veikiausia dar ir kar
dą - šoblę nukabins, nes 
jūs jam prisiuntėt iš Mia- 
mės tik ant bilieto į Grand 
Rapids, Mich.

Jūsų labai laukiantis par
grįžtant ir dar kartą apgai
lestaudamas jūsų nepasise
kimus.

Jūsų kolega—
Anton Antonovicz Antanuk

Jis pradėjo duoti valstie
čiams paskolas ne grynais pi
nigais, bet “paskolos lakš- 

Valstiečiai. spiriami' 
bėdos ėmė ir lakštais duoda
mas paskolas, nors jas reali
zuodami jie gaudavo už 100 
litų vertės paskolos lakštą. 
50—60 litu. Tokia tada buvo 
valstybinė kaina, žemės Ban
kas. duodamas lakštais vals
tiečiui paskola, kaip didelis 
geradaris patarė: jūs galite 
mokėti šiais lakštais paskolas 
privatiems skolininkams — 
100 litu vertės lakštu apmokė
ti 100 litu privačia skola. Ta
čiau neatsirado nei vieno to
kio kvailo privataus skolinto
jo. kuris būtu iš valstiečio to
kiomis. sąlygomis ėmęs skola- 
Jiems buvo patogiau supro
testuoti valstiečio vekselius. . 
pastatyti ūki ant varžytinių ir j 
atsiimti skolą grynais pini-1 
gaiš.

Valstietis, paėmęs iš žemės 
Banko paskolos lakštais 1,- 
000 litų paskolą, pardavęs 
juos tarpininkams, gaudavo Į1 
rankas 500—600 litų, o sko-, 
lingas žemės Bankui likdavo 
1,000 litu ir procentus mo
kėdavo taip pat už tokią su
mą. žemės Bankas leido vals
tiečiams grąžinti paskolą 
lakštais, tačiau baigiantis pa
skolos terminui, jų vertė buvo 
keliama ir juos tas pats vals-i 
tietis tada jau turėdavo pirk
ti 100 litų vertės lakštą už 90 
ir pagaliau už 100 litų gry
nais pinigais, tokiu būdu su
kraudamas milijonus litų į 
Spekuliantų' kišenes.

Ši paskutinė smetoninio 
žemės Banko kombinacija pil
nutinai nebuvo įvykdyta. Vals-1 
tiečiai ir darbininkai 1940 
metais, nušlavė visus “labda-l

nis žemes Ūkio Bankas.
Paskolos valstiečiams tei

kiamos pačiomis • lengviausio
mis sąlygomis, žemais pro
centais. Pirmaisiais metais ne- t reikalaujama nei paskolos nei 
procentų, 
čio ūkis 
parduotas 
valstietis 
savo žemės i 
pats tvarko savo kredito drau- i slėpėme 
gijas.

čionių apskrities, šakališkių 
kaimas. Juozas Vaitkus vie
nas seniausiųjų šio kaimo gy- 
ventojų papasakojo šakališ
kių kaimo istoriją. ,
t “Kai jau Tarybinė Armija 

buvo visai netoli, — vokiečiai 
pradėjo visais keliais bėgti į 
vakarus. Bijodami aplinkui

dabar yra tikrasis kaimo pradėjusių kristi svie- 
šeimininkas ir dinių mes visi iš kaimo pasi- 

‘ ; miške. Iš miško
I (Tąsa ant 4-to pusi.)

L. Pruseika

APRIL
BUS VIRŠUTINĖJE 

DIDŽIOJE SALĖJE
408 Court Street

Elizabeth, N. J.
Pradžia 7:30 v. vak.

Įžanga Veltui.

Šią svarbią prakalbą sakys dienraščio Vilnies 
redaktorius L. Pruseika, is Chicagos. Jis nurodys 
ką davė lietuviams kultūrini ai atsiradimas spausdin
tos knygos ir kokį progresą lietuviai padarė bėgiu 
tų 400 metų su .spausdintu žodžiu.

L. Pruseika taipgi kalbės ir kitais svarbiais 
klausimais. Tad kiekvienam mąstančiam žmogui yra 
labai svarbu būti šiose prakalbose. —Rengėjai



FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

■■ i . ... Parašė Petras Cvirka— h 

(Tąsa)
Nuostabus tai buvo namas. Ten buvo 
įruošta katėms vonios, miegamieji, val- 

fS*-y. gykla, chirurgijos skyriai, gimdy- 
vėms kambariai, sutuoktuvių kambariai, 

. . v kur griežė muzika, ir geriausia kačių 
atranka poroms" buvo suleidžiama į mei
lės pasimatymus. Be to, buvo ir žaidimų 
salė, didelė vaistinė. Kačių respubliką 
aptarnavo šimtas žmonių. Paskirtomis 
valandomis katės buvo valgydinamos, iš- 

į?: vedamos žaisti, tuoktis. Nėščios katės 
ten buvo ypatingoje pagarboje, ir jeigu 
kuri sunkiai vaikuodavosi — buvo šau
kiami daktarų pasitarimai. Kaęių namo 
tikslas — buvo gerinti šių gyvulių rūšį, 
kelti žmonių meilę gyvuliams ir gamtai, 
nesgi ant namo buvo didelėmis raidėmis 
užrašyta: “Gyvulėlis — tavo draugas.” 

p z Kas sekmadienį išėjo katėms ir kitiems 
gyvuliams skiriamas laikraštis, kuriame 
geriausi kačių ligų, veislių ir rūšių žino
vai skyrė savo ugningus straipsnius, po- 

' .* lemizavo, kokia kačių spalva geriausiai 
|t 'tiktų prie'Naujorko ponių pasavarinių 
į bei rudeninių rūbų. Laikrašty buvo pie- 
j* žinelių iš kačių, paukštelių ir šunelių 

gyvenimo, o taip pat trumpų eilėraščių, 
• kuriuos kūrė įgudę šunų ir kačių širdžių 

žinovai. Ten buvo gvildenami labai opūs 
klausimai apie gyvulėlių intymų gyve- 
nimą.

Šitas kačių rojus buvo numylėta Bru
klino senstelėjusių ponių vieta. Visą sa
vo turtą, penkių milijonų sumoje, šito 
pensijono įsteigimui, laikraščio leidimui, 
paliko viena našlė, bevaikė amerikone, 

< kurios vyras miręs kiek anksčiau, —

Tokiu būdu mirties ministerija įsiga
vo. Bruklino gyvenimo istorija, nabaš- 
ninkų ir tautiečių džiaugsmui, buvo pa
rašyta dviejais žodžiais: Frank Kruk:

— Eikite pas Franką Kruką, laidoki- 
tės, o būsite užganėdinti, — rašė laik
raščių skelbimų skyriuose.

3.
Franką ką tik nuskuto jo įstaigos 

barzdaskutys. Odekolono vėsus kvapas 
gerai veikė veidą. Frankas jautė, kad jis 
auga, didėja, darosi vyras, kartu su savo 
bizniu; Jis vilkėjo šviesų,(banguotą kos
tiumą. Ant /pakaušio laikėsi, kiek su pre
tenzijomis, i šoną pakreipta itališkų 
šiaudų skrybėlė; ant rankos didelis apolo 
žiedas, su kuriuo jisai restoranuose beldė 
į marmuro staliukus, kad paduotų valgį 
ir gėrimą. Kaklaryšis su įbesta parlamu- 
trine spurga. Liemenė — džimi.

—Galima atsikvėpt, Frankai, kalbėjo 
jis sau. Ir Krukas rado vienintelį protin
gą žmogų, su kuriuo galėjo tartis pačiais 
painiausiais reikalais — tai Franką. Iš- 
tikrųjų, galima atsik,vėpt! Jo biznis kilo 
kaip ant mielių. Frankas puikiai kalbėjo 
angliškai, su ypatingu suvalkiečio akcen
tu, puikiai šypsojosi, rodydamas keletą' 
auksinių dantų, kurie buvo numeruoti 
nuo 1-mo iki 9-to egzemplioriaus, su dan
tisto firmos emblema. Pirmiausia — re
klama. Frankas dėl to negalėjo pykti, 
nes sustiprėjus Brukline gangsterių 
veiksmui, galėjo kartais išplėšti iš bur
nos šitie banditai ir visai garbingam 
žmogui auksinius dantis. Su firmos žen
klais — lengvesnis darbas policijai.

žinėjimų, — sėsdavo ant grabo' arba bal- 
zamavimo stalo ir pradėdavo savo ben
dradarbiams :

— Šiur! Ar jūs girdėjot atsitikimą? 
Antai Čikagoje vienas žydelis suėjo su 
katalikais prie bendro stalo ir, matyda
mas mūsiškius valgant kiaulieną, varvi
no, gadem, seilę. Norėjo valgyti, bet bi
jojo rabinų ir savo dievo. Šiur! Tada vie
nas sakė: pakrikštyk, įeik, kiaulieną į 
vištieną ir galėsi valgyt be baimės...

Frankas baigdavo anekdotą su ašaro
mis. Nieko juokingesnio negalėjo jam bū
ti, kaip tas anekdotas.

Pakakdavo skamtelėti telefonui, ir 
graborius pasidarydavo rimtas.-

— Liūdnas gamtos reikalas... Yes... 
Jurgis Vašingtonos tokią galvą turėjo, 
c mirė... Kokio ilgio nabašninkas? Šiur! 
Mano vyras su grabu atvyks jūsų adresu. 
Šuo? Alio! Sakote šuo? Orait... Kertu iš 
šimto dolerių, — padarysiu, kad du šim
tus metų jo sliekai nejudins. Vienintelis 
balzamavimo receptas pas mus!

Frankas, padėjęs telefono ragelį, savo 
bendradarbiui barzdaskučiui sakė:

— Klausyk, vėl mums šuo pakliuvo. 
Bijausi, kad mūsų klijentūra visai ant 
šunų ir kačių nenueitų. Šiur, geriau šuo, 
negu nieko. Sakyk, ar nesi kada nors fo
tografavęs?

— Kaip? — barzdaskutys nesuprato.
— Matai, dar mums trūksta vieno 

daikto. Deugelis'nori, kad vestuves, krik
štynas ir laidotuves jiems nufotografuo
tų. Prie nabašninko jie kviečia fotogra
fą. Mes padarysim taip, kad mušim 
jiems paveikslus nuo gyvų ir negyvų.

Jeigu Frankas pasakė — barzdasku
tys žino, kad jam teks fotografuoti.

Taip kasdieną — mažus, didelius, sto
rus, liesus/laidojo, važinėjo. Klijentūra 
negalima buvo skųstis. Lietuviai Franką 
rėmė kiek galėdami, bet didesnę pusę lai
dojo svetimtaučių.

Franko populiarumas ir pasisekįmas 
didėjo. Įmonė augo diena iš dienos. Jks 
nepasitenkino vien tik gėlėmis, balzama-

vimu ir laidojimo priemonėmis. Čia pat 
buvo įsteigta grabų dirbtuvė, kur du 
trys geriausi obliuotojai, tekoriai ir sta
liai kalė grabus. Frankas taip norėjo su
tvarkyti, kad įmonė galėtų visus reikala
vimus ir užsakymus atlikti vietoje. Fran
kas laiku suspėjo atidaryti paminklų ir 
antkapių skyrių. Tai dar buvo pradžia, 
bet norinčių save apdainuoti po mirties, 
atsirado pakankamas būrelis. Iš stam
besnių nabašninkų buvo senatorius Vil
jamsas, kurį Frankas palaidojo su visu 
atsidavimu ir aistra. Ne tik lietuvių, bet 
ir anglų laikraščiai, rašydami, apie sena
toriaus mirtį, pažymėjo, kad toms laido
tuvėms patarnavo Frank Kruk, prityręs 
graborius ir balzamuotoj as. Senatorius 
paliko testamentą, pagal kurį turėjo būti 
antkapy iškalti žodžiai: “Čia miega žmo
gus, kuris Amerikos kongrese uždraudė 
pypkes rūkyti.” *

Palaidoti senatorių — auksinė rekla
ma graboriams. Dar senatoriui nemirus 
Frankas, nugirdęs jį kosint, saugojo vi
są mėnesį, ir, šimtai žino, kokiu būdu ga
vo malonių, kad senatorius buvo laidoja
mas Franko karieta.
Visokių buvo klijentų. Taip vieną dieną 

pas jį atėjo pagyvenęs lietuvis, didelės 
rūbų krautuvės savininkas Klementis ir 
pareiškė kasmet įnešiąs Frankui po tris
dešimts dolerių, kad jį palaidotų viena
me stikliniame, kitame ąžuoliniame gra
be. Jo monumente turėjo būti tokios rai
dės: “Čia guli Juozas Klementis, kuris 
aptarnavo tautiečius rūbais ir mylėjo 
Lietuva.” c

Buvo ir tokių, kuriems antkapiuose 
reikėjo iškalti: “Atostogas puikiai leid
žiu. Laukiu daugiau pažįstamų.” Vienas 
gatvekario konduktorius prieš mirtį 
prašė, kad jam į grabą įdėtų dvi bonkas 
munšaino, nes jis pilnai tikįs, kad anarųe 
pasauly esą taip pat sausieji metai. Tuo 
klausimu konduktorius ginčijosi lygiai 
du metus su' keleiviais.

(Bus daugiau)
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Žinios iš Lietuvos
Metalininką Įsipareigojimas
KAUNAS. — Leningradie

čių kreipimasis del antrųjų 
stalininio penkmečio metų 
plano įvykdymo iki Didžiojo 
Spalio 30-jų sukaktuvių sura
do karštą atgarsį miesto įmo
nių darbininkų tarpe.

“Metalo” fabriko darbinin
kų susirinkime Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos de- 

Į putato tekintojo Tarnausko 
pasiūlymu buvo vieningai nu
tarta išplėsti socialistines 
lenktynes dėl metinio plano 
įvykdymo iki š. m. lapkričio 
mėn. 7 dienos, šio fabriko 
darbininkai įsipareigojo siste- 
matingai viršyti užduotis, * 
įvesti eilę racionalizacijos pa
siūlymų, nukreiptų į darbo 
našumo pakėlimą.

Gausus mitingas, skiltas le
ningradiečių kreipimuisi, taip 
pat įvyko “Pergalės” fabrike, 
čia buvo pasiūlytos konkre
čios priemonės šių metų pla
nui įvykdyti iki Didžiojo Spa
lio 30-jų sukaktuvių. Buvo 
taip pat priimtas nutarimas 
teikti visokeriopą pagalbą 
statybininkams, pasiryžusiems 
prieš terminą perduoti eks
ploatacijon 'Vielų bei vinių ce
chą. Paleidus šį cechą, fabri
ko pajėgumas padidės 70%,' 
palyginti su šių metų p imtuo
ju ketvirčiu.

Dabar tarp cechų, pamainų 
ir pavienių darbininkų, suda
rytos socialistinės sutartys, 
pasiimti konkretūs įsipareigo- * 
j ima i antrųjų stalininio penk
mečio metų planui įvykdyti 
iki Didžiojo Spalio 30-jų su
kaktuvių.
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stambus ginklų fabriko savininkas, bu
vo taip pat naminių gyvulėlių ir gėlių 
mėgėjas. Be jo ginklų, su kuriais drąsūs 

^Amerikos generolai malšino negrų, indi- 
jonų sukilimus, paliko jis dar ir stambią 
peteliškių kolekciją, kurią pats surinko 
beatostogaudamas gražiausiose pietų ša
lyse. Kalbamoji kačių globėja ir mecena
tė turėjo vieną mylimą katytę, kuri po 
vyro mirties pakeitė jai brangaus žmo-

- gaus nebuvimą. Katei prie pensijono bu
vo pastatytas didelis marmuro pamink
las, o jo nišoje, vasarą apraizgytoje gyvų 
gėlii> vainikais, buvo iškabti garbingosios * 
ponios ir jos katytės bareljefai.

Valandėlę Frankas'• buvo paskendęs 
mintyse ir atsiminė čia pat kačių ir šu
nų brangias kapines, Bruklino pakrašty, 
kurių mažas alėjas, takučius puošė mi-

- niatiuriniai antkapiai, paminklėliai, 
urnos, apgobtos rožėmis ir kiparisais. 
Ten laidojo tik turtingieji savo kates ir 
šunis.

• Tu metu Frankas ištraukė sulanksto
mą metrinę liniuotę ir kreipėsi į pirmąjį 
klijentą:

—Bijausi, mister, kad mes tokių ma
žų neturėsime. Mažiems .. vaikams turi- 

' me. Leiskite paklausti, koks gali būti il- 
. gio negyvas šuo?... Orait, mano žmogus 

atvyks su grabu... Išbalzamuoti? Manau, 
kad mano mostys ir žolės tiks taip pat ir 
gyvuliams. Jei tamsta po mėnesio užeitu
mėt, met turėsime atskirą šunų ir kačių 
laidojimo skyrių.

Misteris atsistojo ties durimis. Fran- 
f kas bendram liūdesiui buvo nuleidęs gal

vą. Gausioje šviesoje visi grabai pradė
jo spindėt savo palmėmis, oliandromis 

. ir aštriomis briaunomis. Grabai pradėjo 
gyventi Union gatvės džiaugsmu.

— Gėlių! Dešimts pintinių geriausių 
^gėlių! v ' '

Frankas užsirašė adresą.
G Septyniasdešimts dolerių Frankas ga

vo į ranką. Kada turtingų šeima netenka 
įį savo mylimo nario, ji nedaro ceremonijų 
, su pinigais.
/. Pradžią buvo galima užgert, galima 

aplaistyt grabus prancūzų vynu, trinti
■ korektiškumas ir

Puikiausias

Amerikoj
Velykinis
Pirkinys!,

yra

$8.45, $7.50 . . . ir

The

Stipriai, biznieriškai Frankas ^spaudė 
pažįstamiems ranką, kas reiškė jo pačio 
savarankiškumą ir tvirtai besilaikantį 
biznį. Visai ne tas buvo Frankas, kokį 
jūs, brukliniečiai, sutikote seniau, apsi
trynusiu švarkeliu bėgiojantį, kareivė
liui viliojantį. Frankas tada buvo nors ir 
geros veislės, bet vis dėlto smulki žuvelė, 
kuri galėjo plaukioti negilioje balutėje ir 
kibo ant kiekvienos meškerės, kur tik bu
vo galima apžioti dolerį. Dabar — visai 
kitas reikalas: Frankas apaugo sidabro 
žvynais; gerai pliaukštelėjęs uodega jis 
galėjo išgąsdint smulkias Union skvero 
žuveles. Jam buvo reikalingas platus ir 
gilus vanduo. Su liesu sliekeliu jis buvo 
sunku sugauti. Pagal savo biznio augimą
— plėtėsi ir storėjo graborius.

Jis ėjo aukštai galvą iškėlęs, siūbuo
damas kiek, ir rodos, kad jam nepakako 
visos plačios aveniu geriau išsižergti. 
Sveikinosi Frankas su pažįstamais nu-’ 
imdamas skrybėlę til$ šiems praėjus. Jei
gu jis kalbėjo su kuo, — kalbėjo, kad jį 
visi girdėtų, bet kitų kalboms rodė maža 
atydumo ir visuomet juos nebaigus kal
bėt pertraukdavo, ką nors pakišdamas 
iš savo graboriško maišiuko. O jeigu jis 
kam davė cigarą ■— traukiny ar restora
ne — tai tą žygį būtinai visi pastebėda
vo, nes jo duosnumą lydėjo garsūs žo
džiai: — na, še, imkite ir rūkykite! Vie
ną jis turėjo gana elegantišką .įpratimą
— mėgo žįsti savo apatinę lūpą. Tatai 
jam sutaupė dalį tabako ir kramtomos 
gumos.

Saliūnininkas Vaitas jį įvedė į visuo
meninį veikimą, ir Frankas buvo pagei
daujamas daugely piknikų, kur rodyda
mas savo demokratiškumą mėgo orkestre 
pamušti būbną. Kiaule kriuksėti jam da
bar ištiktųjų nepritiko, bet todėl jis šau
niai šokdino merginas ir dalyvavo viso
kiuose kontestuose. Franko dėka ne vie
nai bruklinietei buvo priteisti prizai už 
gražiausias kojas, dantis, plaukus. Vai
tas tatai vadino visuomeniniu darbu, ir 
Frankas sakė, kad jis norįs darbuotis ir 
toliau tautiečių labui. Kai tik buvo Bru
kline sudarytas komitetas nukentėju
sioms nuo karo Lietuvoje šelpti, Frankas 
tuojau paaukojo penkias Milch — pieno 
dėžutes ir septynias panešiotas skrybė
les. Apie tai'nenutylėjo laikraščiai ir 
apšaukė Franko žygį gražiu pavyzdžiu.

Frankas mokėjo pasakoti paskutinį 
madną anekdotą, kurį Kolumbas atvežė, 
į Ameriką, bet ■ ilgainiui buvo užmirštas
— graboriaus lūpose jis vęl išradėjo gy
venti. Tą anekdotą Franko ofiso tarnau
tojai buvo gal šimtą kartų girdėję. Fran
kas, būdamas gerame/ ūpe, o jo ūpas pri-

^fklausė nuo trijų keturių dfeninių nabaš
ninkų ir poros atliktų vestuvinių pasiva-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Jau gauta 2 nauji nariai, tai 
yra Antanas Bakšys ir Bakšie- 
nė. Juos įrašė Juozas Mikalaus
kas.

Kaip Buvo Kredituoja
mi Valstiečiai

(Tąsa nuu 3-čio pusi.) 
mums buvo gerai matyti kaip 
vokiečiai, laikydami rankose 
fakelus, bėgiojo nuo vieno na
mo prie kito juos padeginėda
mi. Paskum jie iš automatų 
iššaudė likusius kaime gyvu
lius. Kai pasirodė pirmieji 
Tarybinės Armijos daliniai ir 
mes sugrįžome į kaimą, iš bu
vusiųjų mūsų trobesių radome 
tik rūkstančius nuodėgulius. 
Atrodė, kad jau niekad mes 
nebegalėsime įsikurti iš naujo. 
Tačiau taip nebuvo. Tarybų 
Lietuvos vyriausybė mūsų ne
užmiršo. Dar karui tebevyks
tant, Kaltanėnuose mes įstei- 
gėm savo žemės ūkio kredito 
draugiją, kuri, gavusi iš vals
tybinio žemes Ūkio Banko 
lėšas, tuojau pradėjo teikti 
mums paskolas. Visam kaimui 
buvo paskirta 200 tūkstančių 
rublių. Aš gavau 10 tūkstan
čių rublių paskolą. Vyriausy
bė atleido mus nuo visų mo
kesčių ir prievolių 
momis kainomis 
džiagą. Padėdami 
tam, mes greit
Jau atstatyti visi kaimo trobe
siai. Dabar baigiame tik vidų 
įrengti.”

“Paskolą nebus sunku sugrą
žinti, šiemet dar nereiks mo
kėti nei skolos, nei procentų, 
o paskui per 10 metų netruk
siu išmokėti. Svarbiausia, kad 
trobesius atstačius ir gyvulius 
įsigijau, žemė nebloga, todėl 
parduodamas atliekamus ja
vus, užteksiu ne tik skolai at
mokėti, bet ir savo reikalams 
dar atliks. Dabar mūsų ūkius 
iš varžytinių jau negalės iš
varžyti, kaip anksčiau. Mes 
patys dabar bankininkai, pa
tys tvarkėme savo reikalus” 
—pareiškė Vaitkus. Valstie
čio Vaitkaus pasakytieji žo
džiai išreiškia mintis tūkstan
čių darbo valstiečių, kurie Ta
rybų Lietuvos vyriausybės pa
dedami kuria naują, šviesų 
ir laimingą gyvenimą, be 
smetoninių bankų, be išnau
dotojų ir prispaudėjų.

Reiškia, vienas draugas jau 
pasidarbavo. Jeigu ir kiti pa
imtų pavyzdi nuo Mikalausko, 
tai mums visai nebūtų sunku 
išpildyti mūsų kuopai paskirtą 
kvotą — gauti 8 naujus narius 
iki liepos 1 dienos. Reikia .vi
siems nariams gerai darbuotis, 
kad gauti naujų narių.

Jeigu vienas šeimynos narys 
priklauso prie Literatūros 
Draugijos, pasi mokėdamas pil
ną duoklę, tai kiti šeimynos na
riai gali būti Draugijos taip 
pat pilnateisiais nariais, pasi- 
mokedami tik 10c į metus. Gi 
angliškai skaitanti žmonės, pa- 
simokėję pilną metinę duoklę 
($1.50) gali gauti labai pui
kias anglų kalboj knygas. Reiš
kia, imant visokiais būdais, 
mūsų organizacija gali puikiai 
padidėti šiame vajuje, jeigu tik 
pasidarbuosimu

Už pereitus metus Draugijos 
nariai gavo labai puikią knygą: 
“Prisikėlusi Lietuva.” Gi nauji 
nariai, įstoję į Draugiją, gali 
irgi gauti tą puikiąją knygą. 
Kurie šiais metais įstos — šia
me vajuje, tai kuopa jiems su
teiks veltui, kaipo dovaną virš- 
minėtą knygą. Nariai kas me
tais gauna naujas knygas ir 
visados bertaininį žurnalą: 
“Šviesą.”

Tie, kurie nori gauti tiktai 
žurnalą, pasimoka $1 ir esti L. 
Literatūros Draugijos lygiatei
siai nariai.

Kiekvienas mylintis apšvie- 
tą ir kultūrą vyras, moteris ir 
jaunuolis, gali prigulėti ir di
džiuotis tąja brangia ir viena
tine lietuvių tarpo apš vietos 
draugija. > .

Kuomet šis raštas tilps spau
doje, be abejo, kad jau bus pra
ėjęs Lietuvių Literatūros Drau
gijos nacionalis suvažiavimas. 
Draugija bus nusistačiusi atei
ties veikimo planą. Planą na
šesniam apšvietus darbui sulyg 
šių dienų kultūriniu pakilimu, 
tad sulyg suvažiavimo 
mais ir su kilnesniu ūpu 
mes visi, seni ir jauni, 
apšvietą tarpe plačiųjų
viškų masių, kurių tarpe yra 
daug suklaidintų lietuvių.

J, $į, Karsonas,

davę že
miško me- 
vienas ki- 

atsistatome.

• Adam Skrybėlės 
pirmasis Amerikos pasi
rinkimas ! Adam pir- 
miauja, nes jo taisyklė 
“daugiau už jūsų pini
gus” duoda jums ... už 
$4.95 gražiai pagamin
ta arba rankomis šutai- 
syta, švelnią kailiukų 
vilnų Adam veltinę! 
Kitos puikios vilnų veltinės
net $6.00! ’Įsigykit Adam, šiandien!

NEWSCASTER

V*“.*1 brin^
<”if,nCchoU« °’

IIIM^

/

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius ReumatiŠ. 

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

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

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

/'...delnus. Pirmiausia —
, /^saikingas susilaikymas! 
y. ; "Oi n n 4* i i i i -i c

Reikalauk tik

P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

DEKEN’S OINTMENT

Dabar ateis kiti, kas dieną vis nauji ir 
nauji. Didžioji mintis nedavė ramumo.

»• 
r.

tari- 
imsi- 
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Paryžius. — Buvęs Fran- 
Blumas gavo medalį už pa
či jos premjeras Leonas' 
sipriešinimus vokiečiams o- 
kunantams

Pirmas kostumierius išėjo. Išėjo jis 
V/visai liūdnas, papasakojęs apie šuns ligą 

ir jo ponios nežmonišką agoniją dėl my- 
limojo netekimo.

I fI K

Eįdp ^ Savo vežikui jis liepė sėsti į karietą, gė- 
} V lių skyriuje jis pats išrinko dešimts g'ra- 
( . žiausių pintinių rožių. Milijonierės myli-
f įį <masis bus palaidotas iškilmingai, kaip 

^senatorius! Viskas pagal kainą ir susita- 
‘ rimą. Pigiai, švariai.
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

TELEPHONE
STAGG 2-5043

išvykos į 
vietas bei

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

buvo trys. Pir- 
Sol Stetin rajono

jktas puslapis---------------- —
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Antradien., Balandžio 1, 1947

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

turi 
pla-

RONKONKOM/A
8684

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

Tel. SOuth 8-5569

**p
M

LIETUVIS PIANO 
TUNER1S

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

A. Daru
su rinkta 

už aukas!

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

DIE MAKERS
Atviros vfttos kompetentiškiems 

vyrams.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(79)

NAMŲ DARBININKE
Nakvoti ant vietos. Mažas apartmentas.

Nereikia virti. Pagelbėti su kūdikiais.
$1‘€5 j mėnesj. Skambinkite •

NIGHTINGALE 5-2452.
(77)

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150 ,
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

AUTOMATIŠKŲ
Sriubų Mašinų Operatoriai. 
Naktiniai šiftai. Viršlaikiai.

Turi mokėti nusistatyti savo darbui.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

(79) 
.        "" —— ' m—m ■■m.  i

Kovo 16 d. įvyko prakalbos. 
Kalbėjo LDS prezidentas J. Ga
šlūnas. Jos buvo sėkmingos vi
sais atžvilgiais. Kalbėtojas nuo
sekliai aiškino šios šalies ir 
tarptautinius reikalus. Aukų 
surinkta $20.35.

Po $1 aukavo:
K. Žukauskas, F. 
A. Armonienė. A. 
Usevičius,
Shukis, A. Buivydas, Mikėnai,
L. Bechis, Likienė, J. Matulai
tis, A. Kavoliūnas, 
brauskas ir smulkių 
$5.35, Visiems ačiū

rengė paskaitą apie sveikatą. 
Prelegentu buvo Dr. F. J. Bori
sas. Paskaita buvo labai įdomi, 
kurie dalyvavo, tai daug pasi
mokino. Dr. Borisas labai rū
pestingai paruošė paskaitą ir 
nuosekliai' klausimus išaiškino, 
ką ne visi gali padaryti. Aukų 
surinkta $11.37. Visiems ačiū 
už aukas!

“The Philadelphia Bulletin” 
kovo 25 d. rašo, kad dabartinė 
Graikijos valdžia yra fašistinė. 
Rašė, kad laike karo Zervas 
veikė prieš Angliją, o dabar jis 
yra Anglijos tarnas, nes Angli
ja suteikė prieš žmonių norą 
Graikijai karalių — Jurgį.

Rašo, kad Franci joj darbo 
unijos buvo paskelbę dviejų 
valandų streiką, kaipo protestą 
prieš planavimą užpulti ant So
vietų Sąjungos.
. Savo laiku Philadelphia mies
to gyventojai pyko, kodėl jiems 
nepavyko išrinkti majoru Wm. 
Bullittą. Dabar visi mato, kad 
Bullittui prie širdies buvo ir 
yra aršiausias fašizmas. Jis yra 
liaudies priešas. Jis nori karo,

vietų Sąjungos, ką negalėjo pa
daryti Hitleris su savo šaika.

Taip pat karo nori ir buvęs 
Penu, gubernatorius George 
H. Earle. Jis šaukia už karą, 
nori ir Lietuvai grąžinti fašiz
mą, v

Sekanti paskaita apie svei
katą bus sekmadienį, balandžio 
13 dieną. Sveikatos dalykus aiš
kins Dr. J. J. Kaškiaučius iš 
Newarko. Visus ir visas prašo- , .
me tą jsitemyti. mokratmi

A. Dambrauskas.

Siūloma Palengvint Taksus 
Seniem Beturčiam

Washington. — Kongres- 
manų rūmo priimtas taksų 
bilius, be kitko, siūlo palikt 
be taksavimo po $1,000 žmo
nėms virš 65 metų amžiaus, 
gyvenantiems tik iš pensijų.

Lietuvių Muzikalės svetainės 
kliubo susirinkimas įvyko kovo 
19 d. Jis ėjo tvarkiai. Kada se
kretorius Juozas Ivanauskas 
perskaitė laišką iš Demokrati
nio Centro, prašant išrinkti de
legatus į Tretįjį Amerikos De-

Suvažiavimą, tai 
kliubo pirmininkas įraudęs-pra
dėjo šaukti, kad nesiųsti dele
gatų. Nariai prašė balso, sakė, 
kad reikia delegatai pasiųsti, 
bet jis ir jo pasekėjai rėkė’. 
Matote, minėtas suvažiavimas 
svarstys kaip sėkmingiau kovo
ti prieš reakciją, už liaudies 
laisvę, už demokratines teises, 
tai jiems toki dalykai in nepa
tinka. Tvardauski.

Textile Workers unijos CIO 
ir dažytojų lokalai uvo su
rengę masinį susirihkimą iš
aiškinimui visuomenei kenks
mingų bilių, 
kongresą.

Kalbėtojai 
mas kalbėjo 
direktorius TWUA unijos. Jis 
nurodė, kad karo laiku tech
nika išsivystė ant aukšto laips
nio. Tekstilėj fabrikantai nau
jos technikos įsigijimui įdėjo 
$400,000, su kuria bus gali
ma pagaminti daug reikmenų 
su mažesniu darbininkų skai
čiumi, o tas neišvengiamai 
stumia į nedarbo krizį ir prie 
streikų. Todėl reakciniai kon- 
gresmanai negali surasti bū
dų pastojimui kelio nedarbui, 
tai jie pataikaudami monopo
listiniam kapitalui siekia at
imti darbininkų laisves, už
drausti arba suvaržyti strei
kus, kad užtikrinus dar di
desnių pelnų. Į kongresą yra 
įnešta net 251 bilius, kurie 
visi nutaikinti prieš Amerikos 
liaudies laisves. Todėl, kalbė
tojas sakė, darbininkai turi 
daugiau susirūpinti politika ir 
daryti spaudimą į kongresą, 
kad tie prieš-demokratiški bi- 
liai būtų atmesti.

Antras kalbėjo advokatas 
D. L. Cole, kuris turi patyri
mo taikyme darbininkų su fa
brikantais, nes savo laiku d ir-’ 
bo Darbo Borde,’kaipo direk
torius. Jis sakė, kad būtų 
kvailystė iš kongreso pusės 
bandyti uždrausti streikus ir 
suardyti darbo unijas, tik to
dėl, kad kaip kada būna at
sitikimų, kad vienur ar kitur 
unijos netaktiškai pasielgia; 
tas taip būtų kvaila, kaip būtų 
bandymas panaikinti vandenį 
vien todėl, kad kai kur jis yra 
sveikatai pavojingas. Jis sa
kė, kad būtų taipgi paika pa
naikinti industriją vien todėl, 
kad fabrikantai • nesisakito su 
teisingais darbininkų reikala
vimais.

Trečias kalbėjo George Bal- 
denzi, vice-prezidentas Tex
tile Workers upijos. Jis nuro-

de, kad Šauksmai, būk “dar
bininkai turi neribotas teises,” 
atakos prieš komunistus, yra 
liaudies akių dūmimas. Tie bi- 
liai yra ne tam taikomi, kad 
sustabdyti streikus, bet tam, 
kad suardyti darbininkų uni
jas, kaip atimti liaudžiai de
mokratines teises. Jis sakė, 
kad su tokiais pat obalsiais 
hitleriškoj Vokietijoj, ir fa
šistinėj Italijoj buvo suardy
tos darbininkų unijos ir kitos 
demokratinės organizacijos. 
Todėl tie, kurie įnešė tuos bi
lius ir nori juos pravaryti, tai 
nori pasitarnauti fašizmui, ku
rį mūsų armija ir mūsų pa
stangomis sumušėme Europo
je.

Toliau jis sakė, kad jeigu 
kongresas pravarys tuos re
akcinius bilius ,tai suk'els šaly
je tokius masinius streikus, to
kias kovas, kokių dar nieka
dos nebuvo. Negalima visus 
žmones sukimšti į kalėjimus. 
Jis sakė, kad reakcininkų 
taktika visai nepastotų komu
nizmui kelio, kad bandymas 
atimti liaudies demokratines 
teises tik daugiau įtikintų pi
liečius, kad ši tvarka jau to
liau neatsako, kad 
jieškoti naujos.

Taip pat jis išstojo prieš 
tuos, kurie siūlo uždrausti 
Komunistų Partijai viešai -gy
vuoti. nes tai yra anti-demo- 
kratinis pasikėsinimas, kuris 
neatitinka Konstitucijai ir 
Amerikos laisvių tradicijoms.

Jis sakė, kad komercinė 
spauda, kuri skaitosi “demo
kratiška” laike streikų, kada 
darbininkai pareikalauja ke
lių centų į valandą, kad jie 
ir jų šeimos galėtų žmoniš
kiau gyventi, baisiai puola 
streikierius, kas parodo tos 
spaudos vienpusiškumą, kad 
ji tarnauja turčiams ir gina 
jų pelnų poziciją. Jis sakė, 
kad Amerikoj yra apie 85 mi- 
lionai turinčių teisę balsuoti, 
o balsavimuose dalyvavo tik 
apie 25 milionai, kas parodo, 
kad daugelis daro klaidą ne
dalyvaudami,. Jo kalbai, pu
blika karštai pritarė.

Priimta rezoliucija reika
laujanti, kad kongresas at
mestų tuos bilius, kurie nutai- 
kinti prieš streikus, unijas ir 
liaudies laisves, čia plačiau 
padaviau kalbėtojų kalbų tu-

rinj, kad supažindinti ir tuos, 
kurie nedalyvavo, nes unijų 
vadų žodis labai daug reiškia. 
Manau,, kad gerai padarytų ir 
kitų miestų korespondentai, 
aprašydami unijų susirinki
mus, kad jie paduotų vadų 
kalbų turinį.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RANDASI VIETOS
DEL ATTENDANT NURSES 

SU PROGA SPECIALIAM IŠSILAVINIMUI 
PRADINĖ ALGA $1260 SU PRIEDU UŽLAIKYMO. 

CHARLES E. THOMPSON, M. D.
SUPERINTENDENT, GARDNER STATE HOSPITAL 

EAST GARDNER, MASSACHUSETTS

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

PALAIKYK JAUNYSTĘ!
Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagal
bai, šis Cold Cream yra sudarytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa
vartojus per tūlą laiką, matysi didelį skir
tumą savo veidrodyje. Deken’s Cold Cream 
daro stebėtinai velvetinį ir malonų veidą. 
Grožis yra Javo laimė ir turtas. Dėl mo
teries gražumo ir jos veido skaistumo, ka
ralius atsižadėjo ir karališko trono. įver
tink savo grožį, vartodama Deken’s Cold 
Cream. Tuojaus dėk $1.00 į konvertą ir 
siųsk šiuo antrašu, o aplaikysi didelę dėžę 
Deken’s Cold Cream. Užtikrinam pasek
mes.

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

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. I Z gs
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 

''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

(Shalinskas)

Funeral HomeADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

231 Bedford Avenue

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

* Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

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

Kampas Broadway Ir Stono Avc.
prlo Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Matthew A. 
BUYAUSKAS 

f 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

Kovo 23 d. sandariečiai ren
gė prakalbas. Jie garsino, kad 
aiškins kokiu būdu galima par
sitraukti j Ameriką pabėgėlius 
iš Vokietijos. Nuvykau ir aš 
pasiklausyti, kokius jie 
“stebuklingus” ir naujus 
nūs.

žmonių buvo apie pora
tų, lauke, kada tos prakalbos 
prasidės, nors jau garsytas lai
kas praėjo. Na, štai eina ir po
nas J. P. Trečiokas, o kartu su 
juomi apie 8 smenys. Vienas 
gretimai manęs sėdįs sako: 
“Matyti, kad vis ponai — dak
tarai, inžinieriai, diplomatai, 
na ir kiti ne darbo žmonės.” 
Taip ir buvo, tai Dr. J. Pajau
jis, Dr. P. Dagys ir kiti.

Pirmiausiai kalbėjo Dr. Pa
jaujis, neva apie sandariečius, 
bet tuojau nuvažiavo girti Sme
tonos laikus Lietuvoj, kaip ta
da “viskas buvo gerai.” Pagy
re sandariečius, kad jie tais 
laikais gerai veikė Amerikoj— 
sutvėrė bendrovių, o pinigai, iš 
“Amerikos tik. plauke ir plau
kė.” Ir jam dabar labai nepa
tinka nauja Lietuvoj liaudies 
tvarka ir tas, kad jie. senu bū
du jau negali iš amerikiečių pa
sipinigauti. Šaukė “išgelbėti” 
Lietuvą ir gelbėti pabėgėlius.

Po to vienas pagriežū ant 
armonikos, o grupė pabėgėlių 
“vaidino.” Armonikos grieži
kas šaukė, kad aukotų pabėgė
lių partraukimui. Ir taip pra
dėjo šaukti, kad visi aukotų. 
Rinkėjai, sakė, kad keli davė 
po $10, po $5, bet po viso “žu- 
vavimo” paskelbė, kad surinko 
$159 iš apie 200 žmonių. Reiš
kia, jokio kito “stebuklingo” 
būdo pabėgėlių . atgabenimui 
nesurado, kaip tik tą seną — 
viliojimą iš amerikiečių pini
gų !

Paskui kalbėjo Dr. P. Dagys, 
jis peikė amerikiečius, kad 
“skūpūs” ir mažai aukoja, kad 
permažai pinigų duoda par
traukimui hitleriškų pabėgėlių 
iš Vokietijos į Ameriką. Taipgi 
užlaikymui tų, kurie jau i Ame
riką^ atvykę. Matyti, kad jie pa
tys duonutę užsidirbti nenori.

Abu kalbėtojai mano, kad jie 
vėl “turės laisvą Lietuvą,” tai 
yra, kad bus 'naujas karas ir 
bus sugrąžintas senas jų vieš
patavimas ant Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių sprando. 
Veltui jie raminasi, jie to ne
matys, kaip be veidrodžio ne
mato savo ausų. Stasys.

Žinios iš Lietuvos
Organizuojami Gimdymo 

Namai
VILNIUS. —« Ligi šiol res

publikos sostinėje nebuvo gim- 
' dymo namų, o tiktai skyriai 
prie didesniųjų ligoninių. Ar
timiausiu laiku tokie namai su* 
120 lovų bus įrengiami Pylimo 
gatvėje.

Foto Mėgėju. Sekcija
VILNIUS. — Prie Mokyto

jų Namų organizuota foto mė
gėjų sekcija. Rengiami teore
tiniai užsiėmimai, 
įvairias Vilniaus
apylinkes. Veikia fotolabora
torija. Numatyta taip pat 
įrengti foto atelje.

Planavimo-Projektavimo 
Dirbtuvės

VILNIUS. —• Respublikinis 
planavimo - projektavimo 
trestas organizavo skyrių, ap
tarnaujantį specialiai Vil
niaus miestą. Tatai įgalios iš
plėsti sostinės planavimo - 
projektavimo darbus.

Rytiniai Koncertai Vaikams
VILNIUS. — Nuo kovo 

men. 9 dienos Valstybinės Fil
harmonijos koncertų salėje 
bus rengiami vaikų rytmečiai. 
Kiekvieną sekmadienį jaunie
ji žiūrovai klausysis populia
rių koncertų, kuriuose daly
vaus ' Filharmonijos artistai, 
konservatorijos bei dramos 
teatro studijos studentai.

Naujas B. Dauguviečio 
Scenos Veikalas

VILNIUS. — Rašytojų Są
jungos Namuose įvyko B. 
Dauguviečio trijų veiksmų, ko
medijos “žaldoko dvaras” 
svarstymas. Veikalas liečia 
aktualų tarybinio ūkio gyve
nimą. Autorius “žaldoko dva
rą” skiria periferijos teatrams 
ir saviveiklos rateliams.

Diskusijose dėl šio kūrinio 
pasisakė rašytojai: A. Gricius, 
J. Baltušis, J. Būtėnas, R. 
Šarmaitis, Alb. Žukauskas, V. 
Žilionis ir Vilniaus Valst. Dra
mos Teatro aktorė K. Kymon- 
taitė.

Chinijos tautininkai 
pult komunistus palei 
gižiąją Chinų Sieną.

žada
Di-

Jeruzalė. — 
progdino didi anglų žibalo 
vamzdį Palestinoje.

ELIZABETH, N. J.
Balandžio 2 d., įvyks svarbios 

prakalbos Didžiojoje viršutinėje sa
lėje, 408 Court St. Pradžia 7:30 v.v. 
Kalbės Leonas Prūseika iš Chicagos. 
Bus paminėjimas 400 m. sukakties 
nuo pasirodymo pirmos .spausdintos 
knygos lietuvių kalboje. Įžanga vel
tui. Kviečiame vietinius ir- iš apylin
kes dalyvauti. — Rengėjai — LDS 
33 kp., LLD 54 kp. ir LDP Kliubas.

(74-75)

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Mokslinis Studentų Medikų 
Ratelis

VILNIUS. — Daugiau kaip 
80 studentų aktyviai dalyvau
ja vidaus ligų moksliniame 
ratelyje. Jau. išklausytas pa
čių studentų paruoštas ciklas 
paskaitų iš medicinos istorijos 
— “Senųjų laikų medicina,” 
“Hipokrato laikų medicina,” 
“Galeno laikų medicina.” Na
grinėjami ir praktiniai medi
cinos klausimai. Neseniai bu
vo išklausytas studento Pame- 
ranco referatas — “Apie žmo
gaus konstituciją.’’ Pranešimą 
“Tarybines moters vaidmuo 
sveikatos apsaugoje” rengia 
studentė Razmukaitė.

Ratelio nariai lanko vidaus 
ligų kliniką, atlikdami ten 
mokslinį darbą. Moksliniam 
rateliui vadovauja ir padeda 
doc. Marcinkevičius, gydyto
jai Paškevičius bei Krištopai- 
tis.

BIZNIERIAI, SKELBKITE 
LAISVĖJ

MAŠINŲ OPERATORES
Milling, drilling, presų darbas.

Penkių dienų savaitė. Patogi vieta.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(79).

PAPRASTI DARBININKAI
Patyri m as Nereikalingas 

6 Dienų Savaitė— 
7:30 iki 4 :30

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės Tuojaus

BETH ISRAEL CEMETERY
ROUTE 25

WOODBRIDGE, N. J.

NEON TUBE LANKSTYTOJA®
CLAUDE NEON VISADA 
TURI VIETOS GERIEMS

VAMZDŽIŲ LANKSTYTOJAMS
AUKŠČIAUSIOS AIŽIOS. NUOLAT.
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS.
CLAUDE NEON OF CONN., INC.

30 HOLLAND AVE., 
BRIDGEPORT, CONN.
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REPUBLIKONO IŠMA
LĄS APIE CIO UNIJĄ

Washington. — Republi- 
konas Michigano guberna
torius Sigler pasakojo Ne- 
amerikiniam Komitetui, būk 
komunistai valdą CIO Auto
mobilių Unijos vice-pirmi- 
ninkus R. J. Thomasą ir R. 
T. Leonardą ir sekretorių- 
iždininką Geo. Addesą.

Pasitraukė Amerikos Am
basadoriai Jugoslavijai ir 

Lenkijai 
Washington, — Pasitrau 

kė iš vietoj Richard 0. Pat
terson, buvęs Amerikos am
basadorius Jugoslavijai, ir 
Arthur Bliss Lane, buvęs 
ambasadorius Lenkijai.

AMERIKIEČIŲ SIUNTI
NIAI UŽSIENIAMS.

Washington. — Amerikie
čiai pernai pasiuntė savo 
draugams ir giminėms už
sienyje $125,500,000 vertės 
maisto, drabužių ir kitų 
reikmenų ir $171,000,000 pi
nigais, kaip skaičiuoja pre
kybos departmentas. Į So
vietų Sąjungą tais metais 
buvę pasiusta reikmenų už 
$600,000.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

7 / - k • Į.. . f • t1* — t* JT t •• *' Į* • • •,;> >; •1 f '• r. ’ VjaClc#' ' • i \ Vr * V I '* — * • .» • t * ' ' ’ , ’' . jl ' ' ’ * J z? t . . . * >•1 / * *. > * ’ M r. . If -T’’ ? .. .H.v.'lCi' «V. f S .J . V 1 * • •»AM *. I ■ • ... . 'U i > . . z, , 1 — r . V ■ .* .• • * t —' 1 . ' 1 ' . * . ' I** * -v . . , . • . > . ■., 9 . ' r .. • A . Ji

Anglija duoda Graikijai 
“atliekamu nuo karo daik
tų” dar už $4,000,000.

SUDEGĖ MOTINA SU . 
6 VAIKAIS

Camden, N. J. — Per gai 
srą savo bute sudegė negrė 
Gladys Johnsonienė ir 6 iš 
keturiolikos jos vaikų. Mo
tina žuvo bemėgindama iš 
gelbėt vaikus.



pre-

BULOVĄ!

Brooklyn, N. Y. (74-76)
daugiau 
kad ne

žinoma, moka
tik neduoda

Kur bėga Šešupė” ir 
diriguojami abiejų

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti keptuvė

je (Bakery). Gali kreiptis ir nemo
kantis darho, mes išmokinsime. Gera 
alga. Dėl daugiau informacijų pra
šome kreiptis į Scholes Bakery, 532 
Grand St,, I

450 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAI^.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Iki Pasimatymo

■ • -
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SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 
balandžio 1 d., Šapolo-Vaiginio salė
je, 147 Thames St., 7:30 v. v. Nariai 
dalyvaukite, nes yra gana svarbių 
klausimų aptarti. Atsiveskite ir nau
jų narių jrašyti. Ir kurie LDS na
riai gyvenanti Ridgewoodo srityje, 
norėdami persikelti J 103’ kp., mel
džiame ateiti, ant vietos bus galima 
Išpildyti lakštas. — J. Kairys.

- • (74*75)
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Susirinkimo

tokia, kokią 
nematęs. Ta- 
atvažiavau ir 
nauja, neįsi-

Amerika ne 
įsivaizdavau jos 
rytum tik vakar 
viskas čia man 
vaizduota ir keista. Daug lai
ko reikia, kad ją pažinti ir su
prasti. Tačiau galiu pasigirti, 

‘ kad nors tik trys savaitės kai 
gyvenu 'Eia, bet jau pažinau 
daug ką. Pažinau 
žangieji lietuviai, 
tuma, pasiryžimą, 
nėms gyvenimas 
vertas gyventi, 
žangiųjų lietuvių motoru su
pratimą apie savus reikalus, 
puiku ju mokėjimą būti orga
nizuotomis ir minkštas jų šir
dis — s’elojimąsi biednų žmo
nių padėtimi. Pažinau lietu
viu įvertinimą knygos ir laik
raščio reikšmę, ir spaudos 
auklėjimo supratimą. Paži
nau organizuotų pažangių 
lietuviu ralinguma. ir pasiektą 
laipsni dainos men^ Bet ka
dangi atvažiavau, arba ge
riau, pasakius. sugrįžau į savo 
krašta ir manau čia apsistoti, 
turiu vilti, kad dar daug ko 
daugiau ir labiau teks pažin
ti. negu kad per šias tris sa
vaites teko pažinti. Dėl to. 
Tcad apsistosiu gyventi tarp 
jūs. pažangieji Amerikos lie
tuviai. — jūs mane priėmėte 
savo tarpam

Tad. pasilsėjęs ir išvažiuo
damas iš Brooklyno į savo 
darbo vieta Chicapron. tariu 
dideli ačiū iums, pirmieji lie
tuviai sutikti, man atvažiavus 
į čia. už šilta manes priėmimą 
į savo tarpą. Ypatingai tariu 
dideli ačiū dęg. R. Mizarai ir 
jo draugei Evai. Tariu didelį 
ačiū drg. D. M. šolomskui, A. nevic.ien? 
Bimbai. Bukniui ir visiems 
laisviečiams. Tariu didelį ačiū 
djg. V. Paukščiui ir jo drau
gei. Taip<ri dideli ačiū visioms 
brooklvniečiams už 
man dovana, kovo 
dieną sukeltus 
dešimtis dolerių 
venimo, tik ka 
vusiam.

Aš. gerbiamieji, stengsiuosi 
jums atsilyginti darbu, darbu 
ir (barbu. Sieksiuosi ko .mes, 
bendros idėjos žmonės, sie
kiame.

Iki pasimatymo!
Jonas Jokubka.

Apie Tas Baltąsias Gulbes 
Dainininkes

Į Cicerą Kastancija atvyko

Jūsų, pa- 
organizuo- 
kad žmo- 
pasidarytų

Pažinau pa-

didelę 
mėn. 23 

virš keturias 
pradžiai gy- 

man atvažia-

Atvyks Meksikos 
Prezidentas

Gegužės 2 d. New Yorką 
aplankys Meksikos preziden
tas Miguel Aleman. Jis bus 
majoro O’Dwyerio svečias ir 
gerokai prisistebės mūsų mies
tui.

Šiomis dienomis New Yor- 
kan atskrido du žymūs meksi
kiečiai — Rafael ’F. Munoz ir 
Alfonso Castre-Valle, — ku- 
riedu padės mūsų miesto ad
ministracijai paruošime planų, 
pagal kuriuos Meksikos 
zidentas bus priimtas.

Sako, 409 Įstojo . 
Komunistu Partijon

Daily Workeris skelbia, kad 
per praeitą savaitę New Yor- 
ko mieste į Jungt., Valstijų 
Komunistų Partiją Įstojo 409 
nauji nariai.

Manoma, jog skaitlingesnis 
darbininkų stojimas kompar- 
tijon yra sykiu pareiškimas 
protesto prieš tuos reakcinin
kus, kurie mojasi šią partiją 
nelegalizuoti.

Brooklyniečiams ir dauge
liui suvykusių į Brooklyne įvy- 19 motų .atgal jau ištekėjusi 
kusius Moterų, Literatūros už Stanevičiaus.
Draugijos ir Demokratinių 1 dirbo tai raštinėse, tai dirbtu- 
Liotuvių suvažiavimus pirmu vėjo. Išauklėjo sūnų ir dukte- 
kartu teko girdėti cicorietes rį.
paskubusias dainininkes Con-i Keturiolika metų atgal Kas- 
nie Stanevičienę ir Anelę Doč- ■+ "° ’ t

kienę.
Dočkienė ir Stanevičienė 

dainavo Demokratinių Am. 
Lietuvių Suvažiavimo paskuti- tininkės pareigas, 
nėję, masinėje sesijoje. Man metai kaip pirmininkauja Ci- 
irgi pirmu kartu teko jas gir- ceros Liet. Moterų Kliube ir 
dėti. Puikiai jos dainuoja. j Chore. Tą organizaciją ji at-

—Iš kur to giedančios gul- stovavo buvusiuose suvažiavi- 
bės? — klausinėja publika muose Brooklyne kovo pabai- 
vieni kitų. — Kaip jos čia at
sirado? (Jas vadino gulbėmis 
už jų skaisčiai baltas unifor
mas.)

Labai gražiu būdu atsirado, 
tenka atsakyti. Jos atvyko de
legatėmis į buvusius čia su
važiavimus ir veikliai juose 
dalyvavo, kadangi jos yra 
veikėjos jau ne nuo vakar.

štai daugiau žinių apie jas.
Idėjos Draugės, C. Stanevičie
nė ir A. Dočkienė yra Ciceros

PažangiyjŲ Organizacijų 
Veikėjos ir Dainininkės

Ciceros pažangieji lietuviai 
turi daug nuoširdžių veikėjų, 
diena iš dienos dirbančių bu- 
davojime organizacijų ir abel- 
nai pažangaus judėjimo. Vieni 
veikiame politikoje, kiti meno 
srityje, treti ir vienoj ir kitoj 
šakoj.

Treciojoj kategorijoj gali
mą skaityti mūsų duetą : Sta- 

: ir Dočkienę, nors 
yra ir daugiau tokių moterų. 
Veikiausiai skaitytojams bus 
žingeidi! arčiau susipažinti 
tom dviem dainininkėm.

C. Stanevičienė
C. Stanevičienė gimusi Cen- stalų patarnaujant, 

tūry, West Virginia, mažam' Anelė yra LLD kuopos raš- 
mainų miestelyje. Kaipo vy- tininkė. Ji veik kasmet daly- 
riausia iš septynių angliakasio vauja Vilnies vajuose. Ji veik 
šeimos vaikų, Kastancija dar 
visai jaunutė, palikusi tėve
lius, vyko į didmiesį sau pra
gyvenimą pasidaryti. Jos tė
velis išdirbo angliakasykloje 
26 metus ir 12 metų dirbo 
ant gelžkelio. Tėvelis jau mi
ręs, motina gyvena Ciceroj.

16 metų ji

tancija Įsirašė Į Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kuopą 
ir jau šešti metai kaip eina 
LDS 109 kuopos finansų raš- 

Jau keturi

go j.
A. Dočkiene

Anelė Dočkienė apleido sa
vo gimtinį kraštą 1913 metais 
ir nuo to laiko gyvena Cice
ro.). Kaip visiems ateiviams, 
taip ir Anelei, atvykus į šią 
šalį, prisiėjo ieškoti darbo ir 
pelnytis sau duoną. Kada^jos 
vienatinis sūnus dar vos pa
rėpliojo, ji susirado naktinį 
darba Western Electric kom
panijoj, kad dienomis galėtų, 
pridaboti savo kūdikį. Vėliau 
ji dirbo pas kriaučius, o pas
taruoju laiku 
Sūnus, grįžęs 

žmona

dirba kepures, 
iš karo, kartu 
gyvena pas te-

Kovo 26 d. įvyko kriaučių 
susirinkimas, nelabai skaitlin
gas, kadangi oras buvo labai 
šaltas. Nepaisant visko, •mi
tingas buvo gana svarbus ir 
kriaučiai, kurie dalyvavo su
sirinkime, girdėjo raportų, 
gerų ir blogų.

Pirmiausia buvo perskaity
ta pora laiškų. Pirmas nuo Šv, 
Jurgio Draugijos su tikintais. 
Likos priimtas ir 20 tikietų nu
pirkta be jokių diskusijų. An
tras laiškas nuo Raudonojo 
Kryžiaus, dabartiniu laiku ve
damo vajaus reikalais. Be dis
kusijų laišką priėmė ir paau
kavo $25.

Iš Pild. Tarybos komisijos
lias. Bet reikia dar nepamiršt, IRaporte buvo pažymėta, kad 
kad tarpe ^-kalbėtojų atsirado lietuviai bėgliai gaus tam 
ir pora dainininkų, ’ 
nebuvo tikėtasi, Milašauskas

1 ir J. Nalivaika, Jie pusėtinai 
palinksmino publiką su savo 
dainomis (jiedu dainavo kiek
vienas atskirai). Jų dainos 
publikai patiko, abudu gavo 
delnų plojimo įvalias.

Gaspadine buvo Joscphina 
Augutienė, o veiterkom Josc
phina Kiseliauskiūtė ir kelios 
kitos. Kitų pavardžių nežinau, 
atleiskite. Valgiai buvo gerai 
sutaisyti ir geras patarnavi
mas.

Iš Juozapų Varduvių
Kovo 22 d. įvyko L. Ame

rikos Piliečių Kliubo gaspado- 
riaus Juozo Zakarausko var
duvės, juozapines. Buvo pu
sėtinai publikos prisirinkę. 
Mat, tikietai buvo nebrangūs, 

dabartiniai laikais 
esant visai pigiai, 

buvo gera, valgių 
įvalias. Tęsėsi nuo

$2.50, kas 
r o kuojam a 
Vakarienė 
ir gėrimų
8 iki 11 vakaro.

Baigiant vakarienę, pirmi
ninkas draugas Kreivėnas pa
kvietė keletą kalbėtojų, dau
giausia Juozų, tačiau ir kitais 
\ardais kalbėtojų buvo įva-

jauna
dainą ir jau daug me-

būdama Anelė

su savo 
vus.

Visai 
pamilo 
tų kaip ji Chicagos ir apy
linkių lietuvius linksmina sa- 

I vo gražiu soprano balsu. Ji 
dainuoja solo ir duetą kartu 
su C. Stanevičiene, su kuria 
jau kelinti metai pasirodo ant 

| estrados. Nuėjus į jų pačių

Patarčiau Juozui Zakaraus
kui, kaipo kliubo gaspadoriui, 
nepamirškite kitą metą reng
ti juozapines, dar didesnes, 
nes man ir kitiems labai pati
ko juozapines.

J. Stakvilevičius.

su organizacijos parengimus vi
suomet matysi jas kartu dai
nuojant, o programai Užsibai
gus, rasi jas už baro arba prie 
stalų patarnaujant.

prie visų pažangiųjų organi
zacijų darbų vienaip ar kitaip 
prisideda.

Anelė Dočkienė taipgi atvy
ko į suvažiavimus, kartu su 
savo drauge Stanevičiene.

Geros kloties joms.
Ciceriete.

Iškilminga Suvažiavimu 
Užbaiga

Kovo 30-tos vakarą įvyko 
iškilminga trijų didžiųjų suva
žiavimų, trijų dienų iškilmių 
užbaiga su masine paskutinio 
suvažiavimo sesija Grand Pa
radise Ballroom, greta delega
tų ir svečių dalyvaujant skait
lingai brooklyniečių. publikai. 
Tai buvo trečioji ir paskutinė 
Demokratinių Am. Lietuvių 
Suvažiavimo sesija.

Vakaro pirmininkas Rojus 
Mizara, Demokratinių Am. 
Lietuvių Centro pirmininkas 
atidarė vakarą, paskelbdamas 
pribuvimą fotografo traukti 
sesijos paveikslą. Paskui dar 
buvo traukiami paveikslai su
važiavimo naujai išrinkto ko
miteto, kanadiečių.

Pakviečiami chorai — New- 
arko Sietynas ir Brooklyno 
Aidas — dainuoti kartu. Abu 
chorai skaitlingi nariais abel- 
nai ir jaunimu ypatingai, ben
dras choras vos susitalpina 
ant estrados, net krūtinei iš
tiesti neliko vietos. Abu va
dovaujami jaunų veteranų 
chorvedžių — Sietynas, Wal- 
terio Žuko, o Aidas — Jur
gio Kazakevičiaus, šauniai 
sugieda Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir sudainuoja porą dai
nų
“Kalviai, 
c h o r v e džių, pasivaduojant. 
Publika prašo daugiau, bet 
chorai griežtai laikosi nusista
tytos iš anksto normos. Abu 
jie,
dainų,

pratęsti programos.
Iškviečiami dar tarti po 

d i kitą Leonas Prūseika, 
nas Ormanas, Antanas Bimba. 
Prūseika pareiškia stiprią vil
tį, jog Amerikos darbininkija 
ir visa liaudis nugalės reakci
ją, Kad demokratinis, pažan
gusis lietuvių judėjimas tame 
suvaidins žymų vaidmenį. Tą, 
sakė jis, užtikrina skaitlingas 
jūsų visų čia suvykimas, jūsų 
ir visų jus čia atsiuntusių en
tuziazmas, pasiryžimas.

Bimba dėkojo visiems už 
didžią talką Lietuvai paramos 
teikimo darbe. Glaudžiame 
raporte atžymėjo buvusio Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto nuoveikius. Pareiškė, 
jog jis lankydamasis Lietuvo
je giliai įsitikino, kad Lietu
vos klausimas išspręstas, ji pa
siliks tarybine, kaip tai jos 
žmonės pasirinko dar 1940 
metais. Kad visa Lietuva už
sidegusi pasiryžimu ir darbu 
greičiau, gražiau atsikurti ii’ 
širdingiausiai įvertinama ame
rikiečių lietuvių teiktoji para
ma, kurios paskutinė dalis bus 
išvežta į Lietuvą pasitaikius 
pirmam Į New Yorko portą 
atplaukusiam Tarybų Sąjun
gos laivui.

(Pabaiga rytoj) .

Jo-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

^AT.ftS dėl Balių, Koncertų, Bankietų
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

ateičių* *u naujausiai* įtaisymai*
" KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave

Tel RTaRfif 2-3842
...

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR 0VERK0UTA1

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.

ko visai j tikrą nuošimtį iš tų došfmti- 
nių, kurias kriaučiai sumokė
jo ar kurias dar tebekolok- 
tuoja iš kriaučių, dirbtuvėse. 
Mūsų organizacija patvarkė,’ 
kad unijistas ar neunijistas 
turi pasimokėti vieną dešimti
nę. O tos dešimtinės eis Eu
ropos žmonių pašalpai: 6 dol. 
Italijos žmonėms, o 4 dol. del 
kitu tautų. Taip ir lietuviai tu
ri serą.

Jau buvo rašyta, kad pir
mesnis lokalo susirinkimas pa
liko Pildomai Tarybai išrink
ti komisiją kreiptis į Joint 
Boardą pas Millerį, kuris yra 
vyriausias finansų žmogus. 
Tad šiame susirinkime apie 
tą vizitą raportavo komisijos 
narys ir dar buvęs delegatas. 
Jis sakė, mes vieni nevažiavo
me pas Millerį, mes pasiėmėm 
kunigą, o mūs kunigas paaiš
kino Milleriui visą lietuvių 
bėglių padėtį ir Milleris už
tikrino, kad duos lietuviams 
tam tikrą nuošimtį, pasibaigus 
kolektai.

Iš eilės buvo pateikti Joint 
Board o rinkimai. Mūs lokalus 
54-tas vienbalsiai pasisakė už 
tuos pačius manadžerivs ir 
trade manadžerius.

Delegatas savo raporte iš 
dirbtuvių sakė, kad darbų yra 
įvalias. Jis priminė, kad nėra 
tiek darbų, kiek buvo seniau, 
kada dirbtuvėse žiurkės galė-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

------- ------ ----------------------------------------- ........................................ . ................"........................................................... ...................... ...................................................................

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir (žėrimų Įstaigos

✓

CHARLES VIGŪNAS WM. SKUODIS
284 Scholes Street 564 Wythe Avenue

Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.
• Telephone EVergreen 4-8573

. V _ 1
Tel. fcVergreen 4-8054

ANTHONY BOGERS MIKE LEIPUS
(Raudžius) 324 Devoe Street

328 Union Avenue s Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 4-8008

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869d

jo lizdus vytis,- bet nereikią 
bėdavoti, ‘darbų pas kriaučius 
būsią. Delegatas dar prisimi
nė turįs daug bėdos su vete
ranais ir su tais “refugees” 
dirbtuvėse. Tie žmonės nenorį 
su unija skaitytis ir jie nepri
pažįstą unijos taisyklių. Jis sa
ko, anksčiau ar vėliau jie bus 
paimti už pakarpos ir galės 
važiuoti ten, iš kur atvažiavo.

Reikia pasakyti, Kad man 
priklausant virš 30 motų šioje 
mūsų organizacijoje nebuvau 
girdėjęs iš Pild. Tarybos ir 
komisijų tokių baikų ir tokių 
raportų. Jeigu P. T. komisija 
jau negali viena kreiptis į sa
vo finansų sekretorių ir pa-, 
teikti savo reikalavimą, kurio 
patenkinimas yra užtikrintas 
lietuviams taip, kaip ir kitoms 
tautoms, nebuvo reikalo kuni
gas vestis. Juk mūsų finansų 
sekretorius Milleris b ū t ų 
smerties nedaręs. O kokį rei

......-O-tas puslapis 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Antradien., Balandžio 1, 1947

kalą turi kunigas su kriaučių 
sudėtais pinigais? Per desėt- 
kus metų kriaučiai savo pini
gus mokėjo sutvarkyti patys, 
niekad nereikėjo kunigų šauk
tis. Pasirodo, dabartinė mūsų 
54-to lokalo Pild. Taryba be 
kunigo negali 
Joint Boardą.

Atrodo,* kad 
jau daeita galas 
tas. Patarta, vietoj ieškoti 
kriaučiams farmos, dabartinė 
P. T. gal panorės nupirkti 
kokią bažnytėlę ir prie baž
nytėles kapinyną. Tokia atei
tis kriaučiams besiūloma prie 
dabartinės lokalo valdybos.

J. Stakvilevičius.

nuvažiuoti j

pas kriaušius 
kelio ir liep- 

vietoj

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje

BAR & GRILL

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

) SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA B ROOK LYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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

Po Nauju Managementu

ATIDARYMAS
Bei Pavaišinimo Pare Įvyks

BALANDŽIO 19 APRIL
Pare Prasidės 7:30 vai. vakaro

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

JUOZAS LUGAUSKAS, Savininkas.

DEAN 
19 • ■ • 124^5

CAM&KJDOE

p

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

FATWOA 
17 (•*•<» . . , 124™

UATUa

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




