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Lenkija Ketina Areštuoti 
Jankių Lakūnus be Vizų

Vasario šešioliktoji girdėjo 
tokių lietuviškų prakalbų, ku
riomis gėdinsis kiekvienas pa
dorus žmogus. Jos nieko bend
ro neturėjo su Lietuvos nepri
klausomybe. Nepriklausomybės 
minėjimas buvo tik kaukė.

Visose prakalbose buvo nie
kinama iš karo griuvėsių* atsh 
kėlusi Lietuva. Teko rusams ir 
komunistams. Visi oratoriai 
spiaudė naujo karo ugnimi.

O pasinaudojo saujelė susi-* 
dėvėjusių' politikierių. Keletas 
tūkstančių dolerių suplaukė j 
Amerikos Lietuvių Tarybos iž
dą. Iš ten Grigaitis, šimutis ir 
Vaidyla pasidengs keliones į 
VVashingtoną ir New, Yorką ir 
turės iš ko pavaišinti Washing- 
tono kanceliarijų šlavikus.

Ne vienas miesto žmogus 
dažnai sapnuoja apie farmas ir 
laukus, apie miškus ir ežerus. 
Jei ištrūkę iš miesto patraukia
mo į laukus, negalime atsižavė- 
ti.

Mums atrodo, kad mūsų far- 
meriai yra laimingiausi žmo
nės, — daug laimingesni už 
miestiečius, kurie kvaistame ir 
džiūstame dangoraižių labirin
tuose.

Farmerys pats ant savęs “ka
ralius.” Viską pats užsiaugina. 
Daržovės tiesiai iš daržo, trūk
tai tiesiai nuo medžių, piefias 
tiesiai iš karvių, kiaušiniai tie-* 
šiai iš vištų!

Varšava. — Lenkijos val
džia įspėjo, kad ji sodins 
kalėjiman Amerikos lakū
nus, kurie dar bandys be 
vizų - leidimų L e n kijon 
skraidyti. ( '

Lenkų vyriausybė 22 va
landom sulaikė amerikonus 
lakūnus, kurie be leidimo 
atskrido pirmadienį, atga
bendami Amerikos ambasa
dorių St. Griffisą iš Londo
no į Varšava. Jie paliuosuo- 
ti tik dėl pagarbos amba
sadoriui, kaip pareiškė Len
kijos vyriausybė.

Truman Bando Užslėpt, 
Jog $570,000,000 Bus 
Karinė Parama Čiangui

Washington. — Prezid. 
Trumanas vas. 18 d. prašė 
kongresą paskirt diktato
riškai Čiang Kai-šeko val
džiai $570,000,000, kad gali
ma būtų “ją šiuo tarpu su
laikyti nuo ūkinio žlugimo. 
Prezidentas dėstė, kad 
būsianti “ekonominė, o 
karinė parama”, ir jis

žinau, kad mes turime gražu minėjo ginklų, 
būrelį lietuviu farmerių. žinau, j 
kad dauguma jų gan gražiai 
gyvęna. Lai tie draugai nepyks
ta. šios mintys taikomos Ame-* 
rikos darbo farmerių bendrojo 
gy vėsimo pavaizdavimui.

Kartais mano galvoje gimda
vo klausimas: Kodėl, tačiau, vi
dutinis Amerikos farmerys ne
gali didžiuotis savo išvaizda ir 
amžiaus ilgumu? Kodėl?

Atėjo karas ir visi jauni vy
rai tapo pašaukti prie ginklo. 
Per dau^ nebuvo rinktasi.

Pasirodė, kad mūsų miestų 
jaunimo sveikata visa galva 
aukštesnė už sveikatą farmų 
jaunimo. Farmų jaunimo svei
kata stovi 43 nuošimčiais že
miau už miesto jaunimo svei
katą !

Pasirodė, kad saulės ir švie
žio oro neužtenka. Pasirodė, 
kad mūsų įsivaizduotasis 
merių gyvenimo rojus nė 
ne panašus į rojų.

far- 
kiek

kadĮstatomai reikalauja, 
farmerys prižiūrėtų karves, 
kiaules ir arklius. Nesveikuo
sius gyvulius atima ir sunaiki
na. Farmerys bijo ir gyvulius 
prižiūrėti. Bet nėra įstatymo, 
kuris jį priverstų savo vaikus 
užlaikyti sveikais.

Pienas tiesiai iš karvės nėra 
geriausias pienas, šviežių dar
žovių farmerys gauna tik mė
nesį kitą permetus. Beveik pu
sė Amerikos farmerių dar ne
turi elektros šviesos. Tik’retas 
kuris turi šaldytuvą. Musės ir 
vabalai užteršia visus kampus. 
Purvinas farmerys vakare krin
ta lovon ir “nebgyvas.” įšilta 
vania gan didelė retenybė, šun
ta kojos, šunta pažastys, šun
ta visas kūnas!

Tai neina sveikaton. Saulė ir 
šviežias oras negali tai atstoti.

Ne tiesa, kad socializmo lau
kia tiktai miestų žmonės. Ko- 
lektyvio žemės apdirbimo maši
nomis, panaikinimo mažų, ne- 
produktyviškų farmų, įvedimo 
modemiškų maisto paruošimo 
procesų, moderniško apšvieti
mo ir apšildymo namų, darbo 
nustatytomis valandomis, pla
čios apšvietos — štai ko reikia 

(Tąsa 5 pus.)
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Trumanas sakė, jog na
minis karas žymia dalim 
sutrukdė ūkinį Chinijos at- 
sigriebimą. Sykiu jis kalti
no Čiang Kai-šeką, kuris 
nesutvarkė savo valdžią 
taip, kaip amerikonai nuro
dė.

Dalinam atsiteisimui už 
dabartinę paramą Truma
nas tikėjosi iš Chinijos ka
rinių medžiagų. Republiko- 
nas senatorius Styles Brid
ges drąsino prezidentą ne
sidrovėti ir atvirai reika
lauti daugiau ginklų, ne 
vien tik ūkinės paramos. 
Chinijos karas prieš komu
nistus, anot Bridges, yra 
lygiai svarbus, kaip Mar
shallo planas vakarų Euro
pai.

AUDĖJAI REIKALAUJA 
DAUGIAU ALGOS

New York. — CIO Audė- 
jų-Verpėjų Unija reikalaus 
pakelti jiems algą 20 centų 
valandai, kaip pranešė jos 
centras.

VALDININKAS GRŪMOJA 
SIŲSTI ARMIJĄ PRIEŠ 
GRAIKŲ PARTIZANUS
Pasakoja, Kad Partizanai Gauną Paramos iš Svetur, bet 
Amerika, Girdi, Neleis Jiems Laimėt prieš Monarchists

Louisville, Ky. — Ameri
kos valstybės departmento 
narys Loy W. Henderson, 
čia kalbėdamas vas. 18 ( d., 
užreiškė, kad Jungt. Vals
tijos “nestovės, sudėjusios 
rankas, ir neleis tarptauti
niam komunizmui (partiza
nam) laimėti Graikijoje” 
prieš monarchistų valdžią.

Hendersonas, Washingto- 
no valstybės departmento 
direktorius Artimųjų Rytų 
reikalams, pasakojo, kad 
graikų partizanai - demok
ratai gauną paramos iš tū
lų savo kaimynų. Bet “jei
gu pačios Graikijos kariuo
menė nepajėgs atsilaikyti, 
tai reikės pernagrinėti vi
są Graikijos klausimą”, 
grasino Hendersonas. Tais 
žodžiais jis leido suprasti, 
kad valstybės departmentas 
planuoja siųsti jankių ar-1

miją prieš graikų partiza
nus. *

Amerikos duoti $300,000,- 
000 Graikijos monarchis- 
tams vos tik padėjo jiems 
“aplamai atsilaikyti” prieš 
partizanus, kaip pripažino 
Hendersonas. Kartu jis rei
kalavo maujos piniginiąi- 
l<arinės paramos monarchi
nei Graikijos valdžiai. Pa
sak Hendersono, jeigu ne
bus nušluoti partizanai, tai 
pats “Europos Atkūrimo 
(Marshallo) Planas atsi
durs rimtame pavojuje.”

Washington. — Netrukus 
sugrįš generolas Wm. G. 
Livesay, karines amerikonų 
pasiuntinybės galva Graiki
joje. Jis raportuos Truma- 
nui apie karinius ir ūkinius 
Graikijos monarchistų rei
kalus; suprantama, prašys 
jiem daugiau pinigų.

Auto. Unijos Vadas Smerkia 
Williamson© Areštavimų

Cleveland, Ohio. — Leo
nas Fenster, CIO Auto. 
Darbininkų unijos 45-to 
skyriaus sekretorius, pa
reiškė: “Valdžia, areštuo
dama deportavimui Johną 
Williamsoną, Komunistų 
Partijos unijinio skyriaus 
sekretorių, sudavė didelį 
smūgį darbininkų 
lams.”

Fenster priminė, kaip uo
liai Williamsonas pasidar
bavo CIO Automobilių 
Darbininkų Unijos kūrimui 
Clevelande.

reika-

Partizanų - Monarchistų
Mūšis Bulgarijos Pasienyj
Atheųai, Graikija. — 

Graikų monarchistai skel
bia, kad po mūšio su parti
zanais monarchistai pervi- 
ję jų būrį per sieną į Bul
gariją.

Gromyko Tvirtina., kad Jungtinių 
Tautų Komisija ir Amerikonai 
Išdavė Indonezų Respubliką

Lake Success, N. Y. — 
Andrius Gromyko, Sovietų 
delegatas Jungtinių Tautų 
Saugufno Taryboje, tvirti
no, kad Jųngt. Tautų trijų 
tarpininkų komisija, Ame
rika ir Anglija išdavė Indo
nezijos Respubliką. Ta ko
misija, komanduojama a- 
merikonų ir anglų, Indone
zijoje statė tiktai ultimatu
mus (griežtus reikalavi
mus) indonezam; komisija 
veikė, kaipo įrankis paverg
ti Holandijai Indonezijos 
Respubliką, sakė Gromyko. 
Visi komisijos sprendimai 
buvo padaryti naudai Ho- 
landijos ir kitų vergiančių- 
kolonijas kraštų — Angli
jos, Francijos, Belgijos.

Kaltindamas Ameriką, 
Gromyko pareiš
kė: “Jungti nes Vals
tijos lieja krokodiliaus aša
ras už Indonezijos žmones, 
o tuo tarpu jos daro vis
ką, padėdamos Holandijai 
žudyti Indonezijos Respub
lika.”

Tarpininkų komisija ne
siskaitė su Saugumo Tary
ba ir savo raporte užslėpė 
priešingus holandam doku
mentus, pastebėjo Gromy
ko. Sovietai siūlė, kad ho- 
landų ir indonezų kariuo
menė pasitrauktų atgal iki 
pradinių savo pozicijų; tai 
būtų buvęs tikras patarna
vimas Indonezijos žmo
nėms. Bet tas pasiūlymas 
atmestas.

Chester Bowles Ragina 
Trumaną Pasitaisyti

Washington. — Chester 
Bowles, buvęs prezidento 
Roosevelto kainų adminis
tratorius, atsilankė pas Tru 
maną; ragino jį pasukt po
litiką į liberalų — laisves
nių jų -demokratų — pusę. 
Bowles nurodė stebėtiną 
Wallace’o kandidato Leo 
Isacsono laimėjimą kong- 
resmano rinkimuose New 
Yorke ir įspėjo Trumaną, 
kad jis galės prakišti pre
zidentinius rinkimus, jeigu 
dar ves tokią (nedemokra
tinę) politiką, kaip iRi šiol. 
Bowles patarė Trumanui 
pagaminti ir paskelbti ant
ros Naujosios Dalybos pro
gramą.

CIO Pareigūnas Aukoja 
Darbininkus Marshall™

Washington. — George 
Baldanzi, CIO Audėjų Uni
jos vice-pirmininka^, rėmė 
Marshallo planą .vakarinei 
Europai, prieš komunizmą. 
Kalbėdamas kongreso už
sieninių reikalų komitetui, 
Baldanzi sykiu davė priža
dą:

“Jei reikės pasiaukoti, tai 
mes, darbininkų judėjimas, 
taipgi atliksime savo parei
gą.”

De Valera Prarado 
Premjero Vietą ‘,

Dublin. — Airijos seimas 
75 balsais prieš 70 išrinko 
nauju premjeru/ Johną A. 
Costello vieton Eamono de 
Valeros. De Valera su savo 
tautine partija valdė Airiją 
per paskutinius 16 metų. 
Dabar seime prieš de Vale
rą susidėjo 6 mažesniosios 
partijos. Naujasis premje
ras Costello, buvęs genera- 
lis prokuror 
ministrų k;
mazuminių partijų vadų.

sudarė savo 
lėtą iš visų

HENRY A. WALLACE

Massachusetts Valst.
Legalizuota Nauja
Progresyvių Partija

Boston, Mass. — Įgalinti 
Amerikos Progresyvių Pi
liečių delegatai suvažiavo 
vasario 17 d..ir po ilgesnių 
pasitarimų įsteigė naują 
partiją, užvardindami ją 
Progressive Party. Šis var
das bus legališkas ir visiem 
Massachusetts piliečiam tu
rės būti žinomas.

Šiame suvažiavime buvo 
išrinkta įvairios komisijos 
bei komitetai, kurie padės 
pamatą kitam Mass, valst. 
piliečių, suvažiavimui, kuris 
bus galutinas ir svarbiau
sias visais atžvilgiais. Jis 
bus šaukiamas kada nors 
balandžio mėnesio pradžioj.

Tarp įvairių sudarytų ko
misijų visų darbų vykdy
mui svarbiausia yra finan
sinė komisija, nes jai reikės 
sukelti $150,000 dėl naujo
sios pažangūnų partijos 
darbų. Į šią komisija įeina 
Angus Cameron, Henry 
Silberman ir B. F. Kubilius.

Mass. Valst. Reporteris.

Išgabenimai-Įgabenimai
Washington. — Pernai iš 

Jungtinių Valstijų išgaben
ta į užsienius $14,474,900,- 
000 vertės reikmenų, o iš 
užsieniu įgabenta už $5,- 
730,200,000.

Vakarinei Europai Nusiųsta 
$4,840,100,000 Reikmenų

Washington. — Amerika 
1947 m. nusiuntė arba davė 
$4,840,100,000 vertės reik
menų i6-kai vakarinės Eu
ropos šalių, kurioms taiko
mas Marshallo planas. “Ru- 
sija ir Jdti europiniai kraš
tai, kuriem netaikomas tas 
planas, gavo (daugiausiai 
pirko) tiktai $375,700,000 
vertės amerikinių reikme
nų”, sako Associated Press.

e\ 1 1 
Ir Republikonai Bijo 
Henrio Wallace’o

Washington. — Republi
konų vadai kongrese atsi
kvošėjo, kad Henry Wallace 
patrauks trečiosios partijos 
pusėn ir daug republikonų 
prezidentiniuose ir kongre
siniuose rinkimuose atei
nantį rudenį. Iki šiol jie ra- 
mindavosi, 'būk Wallace’ą 
seksią tiktai kairesnieji de
mokratai. Dabar tie .repub
likonai gavo pamoką iš dar
biečio Leo Isacsono išrinki
mo į kongresą nuo Bronxo,

464,000 CALIFORNIJOS 
PILIEČIŲ PASIRAŠĖ UŽ 
WALLACE KANDIDATŪRĄ
Trumaniški Demokratai Skaudžiai Nustebinti Darbiečio 
Isacsono Išrinkimu ir Tokiu Dideliu Parašų Skaičium

San Francisco, Calif. — 
Už Henrio Wallace’o kan
didatūrą į Jungtinių Val
stijų prezidentus pasirašė 
jau 464,000 piliečių, kaip 
pranešė Hugh Bryson, Ne
priklausomosios Progresy
vių Partijos pirmininkas. O 
trečiajai partijai su jos 
kandidatu Wallace’u įregis
truoti prezidentiniams rin
kimams reikėjo viso 275,970 
pilietinių parašų, pagal Ca- 
lifornijos valstijos įstaty
mus.

Trumahiškus demokratus | 
antradienį sudrebino Wal-: 
lace’o kandidato Leono Is
acsono išrinkimas New 
Yorke į Jungtinių Valstijų, 
kongresą. O ant rytojaus 
jie buvo nesmagiai nuste
binti, kad už Wallace’a pa-į 
si rašė beveik antra tiek 
daugiau Californijos pilie-

Čių, negu reikalaujama.
Remti Wallace’a ir jo tre

čiosios partijos . judėjimą 
paskatino sekamieji reika
lai:

Atmest pragaištingą Tru- 
mano demokratų-republiko- 
mi politiką, stumiančią link 
naujo pasaulinio karo, o iš
laikyt pasaulinę taiką; ap
gint pilietines teises nuo 
'reakcininkų pasimojimų; 
kontroliuot reikmenų kai
nas; nušluot priešdarbinin- 
kišką Tafto-Hartley’o įsta
tymą; vykdyt amerikiečių 
lygybę, nežiūrint jų spal
vos, tautinės kilmės ir re
ligijos skirtumų.

Tūkstančiai darbininkų, 
pažangių piliečių, intelektu
alų ir studentų rinko para
šus Wallace’ui, progresyvių 
kandidatui prezidento vie
tai.

Dvigubas Amerikoną 
Protestas Sovietam

Franc. Policija Stiprinama 
“Prieš Rudonuosius”

Seoul, Korėja. — Genero
las John R. Hodge, ameri
konų komandierius jų už
imtai pietinei Korėjai, pa
siuntė protestą Sovietų ko- 
mandieriui generolui G. P. 
Korotkovui šiaurinėje Ko
rėjos pusėje. Protestuoja 
dėl to, kad korėjiečiai ap
stumdė du Amerikos ofi- 
cierius, atvykusius tėmyti 
siaurinės Korėjos armijos 
paradą.

Berlin. — Amerikonų ko
manda užprotestavo čionai- 
tiniam Sovietų komandie- 
riui, kad buvo išstatyti bei 
nešiojami plakatai su So
vietų užsienio ministro Mo
lotovo žodžiais,» smerkian
čiais amerikonų politiką. 
Jankių komanda uždraudė 
tuos plakatus amerikinėje 
Berlyno dalyje.

ORAS.—Būsią šalčiau.

Paryžius.— Franci jos vi* 
daus reikalų ministras Ju
les Moch paskelbė, kad val
džia įves griežtą savo ko
mandą visai vietinei ir val
stybinei policijai ir muš
truos ją, esą, prieš pavojų 
iš komunistų pusės.

Klerikalo premjero Schu- 
mano valdžia jau padidino 
policijos skaičių bent 150,- 
000. Ji pranešė, kad anks
čiau rekrutuos armijon ir 
1948 m. naujokus, girdi, 
prieš raudonųjų pavojų.

Užgina Marshallo Pianą, 
bet Priešinasi Laivų Davi

mui Europai
Washington. — Hoyt S. 

Haddock, sekretorius CIO 
marininkų komiteto, liudy
damas kongresmanų komi
tetui, užgyrė Marshallo pla
ną bendrai, bet priešinosi, 
siūlydami duoti vakarinės 
Europos kraštams 500 pre
kinių Amerikos laivų.

Čechoslovakija^ Jugoslavija ir 
Lenkija Reikalauja Neruošti 
Vakarinę. Vokietiją Karui
. Praga. — Lenkijos, Jugo- amerikonai iš naujo auklė- 
slavijos ir čechoslovakijos 
užsieninių ministrų konfe
rencija vas. 18 d. pasmerkė 
Amerikos ir Anglijos politi
ką vakarinėje Vokietijoje. 
Ministrų išleistas bendras 
pareiškimas kaltina ang
lus - amerikonus sekamais 
nusižengimais prieš Jaltos 
ir Pdtsdaųio sutartis:

Amerika ir Anglija, su
jungdamos savo užimtus 
Vokietijos ruožtus j Bizo- 
niją, skaldo Europą į du 
priešingus blokus; anglai-

New Yor.ko dalies. Už Isac- 
soną, Wallace’o ' kandidatą, 
balsavo ir tiek republikonų, 
kad faktinai sunaikino re
publikonų partiją Bronxe.

ja karines vokiečių jėgas, 
tokiai politikai naudoja ir 
išvietintus pabėgėlius; Mar- 
shallo planas yra tai
komas amerikonų viešpata
vimui vakarinėje Europoje 
ir kariniams tikslams prieš 
Sovietų Sąjungą ir jos kai
mynus.

Jugoslavijos, Lenkijos ir 
Čechoslovakijos ministrai 
reikalauja nunacinti vokie
čius,* nubausti karinius jų 
kriminalistus; panaikinti 
karinę pramoję vakarinėje 
Vokietijoje ir kartu su So
vietų Sąjunga spręsti Vo
kietijos klausimus, pagal 
Potsdamo konferencijos nu
tarimą.
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Politiniai Stebuklai
, Daugeliui dar ir šiandien sunku tikėti tuo, kas atsi

tiko New Yorkd 24-tam kongresiniam distrikte. Darbo 
Partijos kandidato laimėjimas taip pritrenkė laikraščių 
redaktorius ir kolumnistus, jog ir jie dar vis negali žado 
atgauti. Senųjų partijų politikieriai netiki savo akimis.

Niekas nesitikėjo tokių rezultatų. Vargiai jų tikė
josi pati Darbo Partijos vadovybė. Todėl pasitenkinimas 
ir džiaugsmas juo didesnis.

Argi galėjo kas nors sapnuoti, kad darbietis Leo 
Isacson suplieks visų kitų trijų partijų kandidatus su
dėjus į krūvą? Štai distriktas, kuris visuomet skaitėsi 
demokratų partijos tvirtove. Niekas neatsimena, kad ka
da nors iš šio distrikto būtų patekęs kokion nors vald- 
vietėn kitas, apart demokrato. Bet dabar tos partijos 
kandidatas tapo supliektas dar visiškai jaunos partijos 
kandidato dviem balsais prieš vieną!

Tiesa, kad darbiečiai turėjo populiarų kandidatą, 
tiesa, kad darbiečiai ir komunistai, taip pat ir geras 
skaičius liberalų, sunkiai dirbo ir gerai pasiekė mases 
su rinkimų programa — tai visa tiesa, bet vis tiek šie 
rinkimų rezultatai yra tikrais politiniais stebuklais. Tai 
dabar greitomis net sunku tinkamai apčiuopti. Demo
kratų Partijos Bronxo lyderis Flynn turi tik vieną at
sakymą. Jis šaukia: “Ratavokite, komunizmo pavojus!”

Iš visos milžiniškos anglų kalba dieninės spaudos 
tik vienas “Daily Worker” rėmė darbiečio Leo Isacson 
kandidatūhą. Demokratų Partija, Republikonų Partija 
ir Liberalų Partija parinko savo kandidatais įtakingus 
žmones. Liberalų Partija savo kandidatu pastatė patį 
savo partijos pirmininką Alfange. Demokratai pasikvie
tė talkon,pačias žymiausias ypatas — našlę Rooseveltie- 
nę ir miesto majorą O’Dwyer. Visi kalbėjo ir visi šaukė 
“kovoti komunizmo pavojų.” Pati paškudniausia rolė 
atiteko menševikams — socialdemokratams, kurie yra 
pasivadinę liberalais. Jų kandidatas Alfange garsiausia 
mušė trivogą. Patį darbiečių kandidatą ir visus, kurie 
jo kandidatūrą rėmė ir už ją kalbėjo, jis vadino raudo- 
niausiais raudonaisiais. Visi jie jam buvo Stalino agen
tai.

Tai buvo tikra politinė pekla. Sunku buvo įsivaiz
duoti, kad šitiek bjauriausios propagandos nepajėgs 24- 
to distrikto balsuotojams proto sumaišyti. O betgi nepa
jėgė. Nepajėgė todėl, kad gyvenimo tikrovė pasirodė 
tvirtesnė už visus melus ir prasimanymus. Toji visa pik
ta propaganda negalėjo paslėpti to fakto, kad tarpe se
nųjų partijų šiuo tarpu nėra pamatinio skirtumo, kad 
pragyvenimas iškilo iki padangių ir kada šalies vyriau
sybės politika, kuri yra bendra demokratų ir republiko
nų politika, galvatrūkčiais veda į naują pasaulinį karą. 
Balsuotojams reikėjo pasirinkti: užgirti tai, ką turime, 
arba ieškoti naujų kelių. Naujuosius kelius rodė Darbo 
Partija ir jų kandidatas.

Niekas nebuvo iš šios pusės slepiama. Atvirai ir 
griežtai buvo atmesta ir pasmerkta visa dabartinė užsie
ninė ir naminė politika. Geresniam simbolizavimui skir
tumo tarp to, ką turime ir to, ką siūlo Darbo Partija ir 
jos kandidatas, buvo pakviestas Henry Wallace pasakyti 
porą prakalbų. Trisdešimt penki tūkstančiai žmonių su
sirinko jo pasiklausyti. Visi žinojo, kaš jis yra ir ką jis 
atstovauja. Jis pasmerkė Trumano Doktriną ir Mar- 
shallo Planą, jis pasmerkė karo kurstytojus. Jis pasakė, 
kad abidvi senosios partijos yra karo ir reakcijos par
tijos. Jis sakė, kad kurie balsuos už Leo Isacson, balsuos 
prieš karą ir reakciją. Jis nesilaižė prie balsuotojų. Jis 
pasakė tiesą ir liepė jiems pasirinkti.

Ir visi laukė rinkimų dienos. Čia, sakė, bus aiškiau
siai parodyta, kiek įtakos turi Henry Wallace ir ar su 
juo apsimoka skaitytis. Demokratai ir republikonai ti
kėjosi progos iš Wallace ir viso trečiosios partijos judė
jimo gražiai pasijuokti.

Dar vienas svarbus faktas. Prieš-pat rinkimus iš 
Darbo Partijos pabėgo Amalgameitų Rūbsiuvių unijos 
ir kitų kelių dešiniųjų unijų vadovybės. Jų žmonės re
zignavo iš vietų. Jų žmogus net buvo Darbo Partijos pir
mininku ir rezignavo. Tai buvo rūbsiuvių unijos lyderis 
Hollander. Atrodė, kad Darbo Partijoje bus didelė kri
zė. Atrodė, kad ji labai susilpnės. Taip buvo daugelio 
manyta. Komercinė spauda jau buvo atgiedojus Darbo 
Partijai laidotuvių maršą. Dabar turi ją iš “numirusių” 
prikelti!

Republikonų partijos šulai bando džiaugtis rinki
mų rezultatais. Jie argumentuoja šitaip: Henry Wallace 
ir trečioji partija parodė daug įtakos. Tai mupis bus ge
rai. Jis rudens rinkimuose laimės tik demokratų balsuo
tojus, tuo būdu mums bus lengva laimėti rinkimus. Mes 
laimėsime, kad ir su Tafto kandidatūra!

Bet ar Isacson patraukė tik tuos, kurie balsuodavo 
už demokratus? Republikonai neturi pagrindo džiaugtis. 
Jie 24-tam distrikte visiškai subliūško. Tik įsivaizduoki
me: 1946 metais tokiuose pat rinkimuose republikonų 
kandidatas gavo 16,931 balsų, o šiuose rinkimuose tik 
1*482! x '

Faktas yra, kad trečiosios partijos kandidatas laimė
jo daug visų anų partijų pasekėjų. Nė viena jų neturi

Jungtinių Valstijų vy-.nas atėjo Anglijai į talką, 
riausybės, Demokratų ir 
Republikonų partijų vadai 
daro viską, kad septyni bi- 
lionai dolerių tuojau būtų 
paskirta Marshallo Planui, 
tai yra, ekonominiam ir po
litiniam kapitalizmo gelbė
jimui Europoje.

Tai, žinoma, ne viskas. 
Komercinė spauda smar
kiai veda agitaciją už “gel- 
Sfcjimą nuo komunizmo” 
Chinijos,, Graikijos, Turki
jos ir Artimųjų Rytų. Bus 1 
skiriamos didelės sumos pi
nigų ir tiems reikalams.

Visiems jų yra, tik “pini
gų nėra”’upių aptvėrimui, 
kad mūsų šalies žmonės ne
kentėtų nuo potvinių. “Nė
ra pinigų” ir apšvietos rei
kalams. Patsai prokuroras 
Tom • C. Clark sako, 'kad 
Amerikoje 5,000,000 vaikų 
nelanko mokyklas, nes sto
ka mokytojų ir mokyklų. 
Jis sako, kad tuos vaikus 
“komunistai užkariaus.”

Vasario 9 d. Mr. John O’
Donnell, “New York Daily 
News” paskelbė, kad nepai
sant, kokia didelė stoka 
Amerikoje žibalo, bet jis 
siunčiamas į Europą, ypa
tingai į Amerikos karines 
bazes. Jis rašo, kad Wash
ingtone daro planus karui 
už bazes Artimuose Rytuo
se, jeigu Sovietų Sąjunga 
bandys tiems planams pa
stoti kelią.

Bulgarijos pasienio sar
gai nušovė du Turkijos ka
rinius lėktuvus “Spitfire” 
rūšies, Anglijoje gamintus. 
Bulgarijos vyriausybė skel
bia, kad Turkijos karo lėk
tuvai Vis dažniau skraido 
virš Bulgarijos. Tas rodo, 
kad turkai drąsinami ang- 
lo-saksų jieško priekabių.

Brazilijoje reakcinė val
džia uždarė komunistinį 
dienraštį “Tribūna Popu
lar.” Tas patinka Amerikos j 
spaudai, nors ji veidmainiš- i . 
kai rašo apie “spaudos lais- i gy^^tojus 
vę,” kada reikalauja 
laistės Lenkijoje arba kito
je kurioje liaudies respubli
koje.

Belgiją supurtė 100,000 
darbininkų streikas, kuria
me reikalavo pakelti algas 
ir pagerinti jų darbo sąly
gas. Reakcinė spūuda šau
kė, kad už “streiką kalti ko*- 
munistai.” Kas tik kovoja 
už didesnį duonos kąsnį, už 
žmoniškesnes darbo sąly
gas, tas jiems arba “komu
nistas,” arba “komunistų 
sukurstytas.”

čechoslovakijoje gražiai 
dalykai tvarkėsi, bet anglo
saksų kurstomi socialistai 
ir “demokratai” vis daž
niau ardo koalicinės val
džios darbus. Atrodo, kad 
prisieis vyriausybei imtis 
kietesnių priemonių prieš 
tuos, kas kenkia savo kraš
tui.

Graikijoje Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų genero
lai, išvien su* graikais mo
narchistais, vadovauja karą 
prieš liaudį. Kaip tai pasi
tvirtino posakis: . ‘“Paduosi 
velniui pirštą, tai jis pa
grobs ir tave visą.”

Pamename, kai Anglijos 
armija, 1944 metų rudenį 
žudė Graikijoje partizanus, 
kiek tada Washingtone bu
vo pasipiktinimo! Bet Roo- 
seveltas mirė. Mr. Trumą-

I d o u c

paskui paskelbė savo moks
lą’— “gelbėti Graikiją nuo 
komunistų.” Siuntė reikme
nis, ginklus, amuniciją. Da
bar jau ten generolai James 
Van Fleet, John Claybrook, 
Truman C. Thorson, pulk. 
Alfred E. Kastner, ’ išvien 
su Graikijos monarchistais 
ir britais vadovauja karui 
prieš Graikijos partizanus, 
prieš tos šalies liaudį.

“New York Times,” vasa
rio/ 10 dieną, įtalpino pa
veikslą, kuriame' rodo, kaip 
mūsų šalies “demokratai,” 
išvien su britais ir graikais 
g e n e r olais monarchistais 
studijuoja žemlapį karui 
prieš partizanus.

Štai, į ką pavirto Graiki
jos “n e p r i k 1 ausomybė!” 
Kaip tai primena 1936-1939 
metus Ispanijoje, kada Hit
lerio ir Mussolinio genero
lai ir karo specialistai “gel- 

! bėjo tą šalį nuo komuniz- 
I mo.”

Persijoje (Irane) reakci
ninkai užmušė dienraščio 
redaktorių M. Masoodą, ku
ris kritikavo vyriausybės 
parsidavimą užsienio tur
čiams. Į redaktoriaus laido
tuves susirinko virš 40,000 
žmonių. Tas parodo, kad 
Persijos liaudis amžinai ne
kentęs nei savųjų, nei užsie
nio imperialistų priespau
dos.

Lenkijos vyriausybė įtei
kė protestą Franci j ai prieš 
areštavimą lenkų, kurie no
ri grįžti į tėvynę. Kartu ji 
įteikė protestą Trumano 
vyriausybei prieš kursty
mus per “Voice of Ameri
ca” radijo tinklus lenkų pi
liečių prieš dabartinę Len
kijos tvarką. Lenkų infor
macijų vedėjas generolas 
Grosz sako, kad tas Ameri
kos radijas, kuris neva yra 
tam, kad informuoti kitas 

! šalis apie Ameriką, Lenki- 
i “kreivai in- 

tos i formuoja apie Lenkiją.”
šiaurinėje Korėjoje, kuri 

yra okupuota Sovietų Ar
mijos, sako Amerikos ko- 
mandieriai, įsisteigė Korė
jos Liaudies vyriausybe, 
kuri reikalaus ir Amerikos

Šeimininke, . nusipirkusi svarą 
sviesto (Chicagoje), reikalavo 
policijos, kad ją apsaugotą iki 

namų, kad niekas jos 
neapiplėštų.

kuo džiaugtis ir save/raminti. Tai labai svarbu spren
dimui padėties visoje šalyje. Tai parodo, kad Henry Wal
lace patrauks žmonių iš abiejų senųjų partijų. Jo kan
didatūra nebus tik demokratų kaštais, kaip nori svietui 
įkalbėti republikonų lyderiai. Jie turės pakeisti savo gai
das. Jie netiki tuo, ką jie dabar gieda. .Jie galvoja ki
taip. Jie-nuo dabar planuos kitaip. •

armiją atšaukti iš pietinės 
Korėjos.

Švedija paskelbė, kad 
griežtai sumažins iš Ameri
kos tavo r ų įvežimą į' savo 
šajį. Kaip žinoma, li946 me
tais x mūsų Valstybės De
partamentas . reikalavo iš 
Švedijos, kad ji nevestų 
prekybos su Tarybų Sąjun
ga. Švedija tą reikalavimą 
atmetė, kaip kišimąsi į jos 
vidaus reikalus. Jos val
džia pareiškė, kad Švedijai 
prekyba su Amerika nėra 

.pelninga, todėl ją mažins.
Turkijos reakcinis reži

mas gavo iš Jungtinių Vals
tijų $100,000,000 vertės gin
klų ir amunicijos, pagal 
Trumano mokslą — “sulai
kyti komunizmą.” Bet ką 
reiškia militarizmo Dievui 
100 milionu doleriu?

Dabar United Press žinių 
agentūra praneša iš Istan- 
bulo, Turkijos sostinės, kad 
Turkija reikalaus iš Tru
mano vėl už $125,000,000 
ginklų ir amunicijos. Sako, 
kad Amerikos generolas 
McBridge, kuris Turkijoje 
prižiūrėjo $100,000,000 pa
galbos reikalus, sutinka su 
Turkijos naujais reikalavi
mais. z

Tuo tarpu Turkijoje siun
ta reakcininkai, drasko net 
buržuazines liberališkesnes 
įstaigas. Mokyklose fašistai 
studentai šaukia: “Šalin ko
munistus!”

Vokietija pagal Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos susi tarimą. Jal
tos ir Potsdamo konferen
cijose turi būti bendrai šių 
trijų ir Francijos tvarko
ma. Vėliau tam buvo pada
rytas smulkmeniškas susi
tarimas tarpe Amerikos ge
nerolo Eisenhowerio ir So
vietu maršalo Žukovo 1945 
metais.

Bet Anglija ir Jungti
nės Valstijos apvienijo savo 
l zonas į Bizoniją. Dabar 
šaukia Londone konferenci- 
jon ir Franci ją, kad ir ją 
įtraukus.

Prieš tai užprotestavo 
Tarybų Sąjunga, kaipo lau
žymą pirmesnių sutarčių.

Tarybų Sąjungos spau
doje ir tūlose organizacijo
se pakritikuota tūli rašyto
jai, veikėjai, artistai ir 
kompozitoriai. Kas čia to
kio? Negi ką tik katras su
tveria, tai ir yra šventa?

Bet Amerikos spaudoje 
tik ir mirga apie “nukry
žiavo j imą” p r o f e s oriaus 
Eugeni j o Vargos, kompozi
torių Dimitrio Šostakovi- 
čio, Prokofjevo, Katčaturi- 
no ir kitų.
' Bet profesorius E. Var

ga, kaip buvo profesoriu
mi, taip ir yra. Kaip jis re
dagavo vieną iš svarbiausių 
žurnal. “Mirovoje Choziais- 
tvo i Mirovaja Politika”, 
taip ir redaguoja. Šostako- 
vičius, Prokofjevas ir kiti, 
kaip'gamino, taip ir gamina 
muziką.

Argi nebūtų geriau, jeigu 
vietoje ašaras lieti apie 
Vargą, tie ponai pasirūpin
tų išaiškinti, kodėl New 
Yorko mieste šimtai žmo
nių neturį kūrenamojo alie
jaus, kodėl jų namuose su
sprogo iš šalčio vandentie
kių perlaidai, tuomet, kada 
kasdien iš Amerikos į Vo
kietiją, Japoniją, Graikiją 
išveža po 60,000 bačkų alie
jaus?

Bombay, Indija. — Areš
tuota 2 indusai, dalyvavę 
sąmoksle, per kurį buvo nu
žudytas tautinis Indijos va
das Gandhi.

New Yoi-ko moterys pikietuoja Welfare Departments, 
tuomi išreikšdamos protestą prieš miesto valdžios pasi- 
mojimą sumažinti paskiras dėl biednuomenčs vaiku 
užlaikymo. Ypatingai moterys priešingos bandymui 

atimti iš vaiku šiltus pietus mokyklose.

DIDYSIS VILNIUS
Kiekvienais metais vis la- mažomis amatininkiškomis

biau nebepažįstamai kei
čiasi Vilnius. Susitvarko 
senovinės akmeninės gat
vės ir aikštės, statomi nau
ji gyvenamieji namai ir 
pramonės įmonės.

Ypač pakitėjo tarybinės 
valdžios metais miesto pa
kraščiai: Buvusių bakužių 
vietoje iškilo aukšti, švie
sūs namai, apželdinamos 
gatvėse, plečiami parkai ir 
skverai.

Pietvakarinėje Vilniaus 
dalyje, prie geležinkelio su
sikuria naujas pramonės 
rajonas. Čia pastatyta pir
moji respublikoje elektro- 
motorų ir -radijo priimtuvų 
gamykla “Elfą”. Jos .trijuo
se korpuose, kuriuos tik ką 
baigė statyti, montuoja į- 
rengimus. Šiais metais ga
mykla pradės leisti elektro- 
motorus.

Greta kyla pastatai di
džiulio fabriko “Lelija” ga
lingiausia siuvimo įmonė, 
sukurta pagal penk
mečio planą. Pirmoji fabri
ko eilė jau stojo į rikiuotę.

Panerių gatvėje atsirado 
stambus medžio apdirbama
sis kombinatas' ir fabrikas
statybos mechanizmams ga
minti. Dabar beveik visose 
respublikos statybose yra 
mechanizmai su šios ga
myklos marke.

Tame rajone anksčiau 
buvusių amatininkiškų į- 
monių baze pastatyti svies
to dirbimo garrtykla, maka
ronų ir žuvų konservų fab
rikas. \Neries upės krante 
ruošiama aikštė ' didelei 
kompleksinei šiluminei elek
tros centrinei statyti. 1948 
m. pradės statyti jos korpą, 
1949 m. pradžioje šiluminė 
elektros centrinė jau duos 
srovę Vilniaus pramonei.

Aplink tas įmones auga 
darbininkų miestelis. Čia 
bus pastatyti klubas, kino- 
teatras, biblioteka, keletas 
mokyklų.

Į “Didįjį Vilnių” įeina 
taip pat buvęs priemiestis, 
vadinamasis Naujoji Vil
nia. Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo įsaku Naujoji Vil
nia įtraukta į Vilniaus mie
sto ribas.

Prieš keletą metų tai bu
vo’ nedidelė gyvenvietė su

! įmonėmis, daugeliu pasi
linksminimo įstaigų, dviem 
—trimis dešimtimis namų.

i
Ant kalnelio, netoli skve

ro, stovi namas, papuoštas 
masyviomis marmuro kolo
nomis. Kadaise tas namas 
priklausė Naujosios Vilnios 
viešpačiui — vokiečiui Mo- 
zerui. Senoji karta turi 

i daug sunkių atminimų, su- 
' sijusių su tuo namu.

Dabar, šiame name apsi- 
' gyveno nauji šeimininkai. 
I Čia įsikūrė vykdomasis ko-
■ mitetas, kurį patys darbo 
žmonės išrinko.

Gyvenvietė įgijo gerai į-
■ rengto miestelio veidą. Ly
giose, plačiose gatvėse, ap
sodintose kaštonais ir kle
vais, atsirado nauji kote
džai. Jie pagaminti Naujo-

l sios Vilnios medžio apdirbi
mo kombinate, išleidžian- 
čiame gatavus sudedanlbs 

į namus.
Naujosios Vilnios gyven- 

j tojų pasididžiavimas yra 
; staklių gamykla “Žalgiris”. 
Jos korpuose dirba metalą 

i apdirbančias stakles, ke- 
, taus liejimo cechas jau pra
dėjo gamybą.

Mozero baldų dirbtuvės
vietoje pastatytas f didelis 
fabrikas. Dabar jis gamina 
daug aukštos kokybes baldų 
rūšių.

Išplėstos sviesto ir mie
lių gamyklos, iš naujo re
konstruotas mėsos kombi
natas. Dabar jis gamina 
daugiau mėsos gaminių, ne
gu prieš karą.

• Naujoje Vilnioje pirmą 
kartą pastatyta hidroelekt
rinė, kinoteatras, klubas ir 
ištisa eilė kitų kultūrinių- 
švietimo įstaigų. Pakanka 
pasakyti, kad pradžios mo
kyklų tinklas padidėjo du 
kartus. Tarybiniais laikais 
čia'buvo atidaryta gimnazi
ja, dvi poliklinikos, gimdy
mo namai, vaikų ir motinų 
konsultacijos.

Daugiau kaip 150 įmonių 
dabar yra šitame naujame 
Lietuvos sostinės rajone. 
Jie suteikia jam savotišką 
koloritą.

Taip auga tarybinis “Di
dysis Vilnius”, žilos lietuvių 
tautos senovės miestas, jau
nos industrijos ir klestin
čios kultūros miestas.

Levinas Mykolas.
2 pusi.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Vas. 20, 1948
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Atsakymas. ’’Draugams”
Kuomet savo “urbi et orbi” 

pareiškė visoki “studentai iš 
Kauno,” “J.*D.,” “Miškas” ir 
jiems panašūs tipai (kas link 
mano straipsnio “Tremti
niai”), galima pasakyti, kad 
jie verda “bulvinę košę,” dau
giau nieko. Iš jų “aukso,” 
“duonos,” “falsifikacijų” ir 
kitų priemaišų niekas dau
giau neišeina, kaip bulvių ko
šė.

Atsirado dar vienas, kūno 
galvoje susikūrė fantazijos 
perteklius. Neturėdamas kur 
jį išlieti, sugalvojo išspausdin
ti laikraščiuos, manydamas: 
ot, paskaitys pažįstami, tai 
pamatys, ką aš moku. Bet, 
vyrut, tas tavo straipsnis yra 
senas plagijatoriaus triukas. 
Tu, perskaitęs tuos universa
lius mane puolusių tipelių 
straipsnius, sudėjai juos, dadė- 
damas porą datų, ir gavai 
straipsnį, po kuriuo net savo 
pavardę pasirašei.

Aš tau, žmogau, patariu, 
kaip tos “Alma Mater” moks
lo “šventovės” auklėtiniui, ne- % 
pėckoti popieriaus tais termi
nais, kuriais jau buvo išmar
ginti puslapiai Naujienose. 
Geriau parašyk į čia išeinantį 
naują “savaitraštį.” Jame pil
kite maldaujančius straipsr 
nius, prašydami šelpti, auko
ti ir gelbėti, kad kas susimy
lėtų ant jūsų “naujo” leidinio. 
Tik negadinkite popieriaus 
įtikinimui žmonių nebūtuos 
daiktuos ir gąsdinimui manęs, 
reikalaudami pasirašyti pa
vardę po straipsniais. Nors 
tu griaudini mane, bet aš kol 
kas pasirašysiu Kaunietis.

Kodėl jums reikalinga ma
no pavardė? Nenusiminkit, 
kuomet baigsiu kontraktą 
miške ir atsiskirsiu nuo* jūsų 
“draugystės,” tuomet išgirsite 
tikrąją pavardę, kuria buvau 
žinomas ir namuose, bet neį- 
sigytą už kelius cigarečių pa- 
kiukus gyvenant Vokietijoj, 
ką ne vienas iš jūsų padarėt. 
Tai taip, “draugai.”

Dabar galima su tavim, 
puolusiu mane Naujienose, 
pasikalbėti draugiškai. Tik 
tu nesuprask vėl viską at
virkščiai, kaip kad supratai 
straipsnį “Tremtiniai,” nes tu, 
žmogau, kur rašoma apie pa
bėgėlius. supranti apie visą 
tautą. Iš to ma’tyt, kad tu 
lietuviais laikai tik tuos žmo
nes, kurie dar randasi DP 
kempėse Vokietijoj. O liku
sieji Lietuvoj tau yra ne žmo
nės, nes jie labiau mylėjo sa
vo tėvų žemę, negu nacių 
santvarką. Jie pasirinko te
rorą, ištrėmimus, bet liko išti
kimi savo tėvų žemei, kur ir 
dabar laimingai gyvena. Jie 
negeri, kad nepaklausė jūsų 
propagandos ir raginimų bėg
ti, palikus žaliuojančius lau
kus ir savus namus, o paskui 
maitintis prašinėjant išmaldos, 
kaip kad jum atsitiko.

Tu, brolau, net “negalėjai” 
žiūrėti į šlykščius nacių dar
belius, bet vistiek, pro tankų 
kolonas, per mirtimi alsuojan
čias fronto linijas, bėgai pas 
taip “nekenčiamus” nacius. 
Tu net nepasilikai ginti savo 
krašto. Jūs būtumėt pasili
kę, bet ką reiškia jūsų kelios 
dešimtys tūkstančių prieš visą 
tautą, prieš jos norą, kurį ji 
paskelbė 1940 metais. Aš ma
nau, tau ir jums visiems tas 
žinoma.

Jūs laukėt karo! Laukėt tų 
juodųjų varnų, kuriuos krau
jo kvapas svaigina. Bet patys 
bijojot lysti į pavojų.

Tu prašai dupti įrodymus, 
kada yra davusi faktinoji vy
riausybė įsakymus atlikinėti 
tuos veiksmus, kuriuos tie lie
tuviški sadistai atlikinėjo. Ma
tyt, tu turi galvoje dar Sme- 
tonėlę. Tai tu turi žinoti, kad 
jis movė jūsų keliais, tik lai
mingiau, nes savo Čemodanus 
prisipylė valstybinio aukso, su 
kuriuo jam neteko atsidurti 
jūsų ubagiškoj padėtyj.

žinok, kad tą įsakymą da

vė vokiečių naciai, pritariant 
visokiems tarėjams, lietuviš
kos administracijos tarnauto
jams. O vykdė tautos atma
tos . O kas tos atmatos, tau 
aiškinti nereikia, nes pats pui
kiai žinai dar iš tų laikų, kuo
met ėjo pogrindinis laikraštu
kas “Lietuvos Judas,” išleistas 
1943 metais, rugsėjo 13, kad 
duoti pavardes žmonių, dir
bančių nusikalstamą darbą 
prieš Lietuvos žmones. Tu 
žinai, kad jų laukė teisingumo 
ranka, tai ar jie galėjo likti? 
Jie turėjo bėgti su tais, kurių 
bernais buvo.

Aš pats, skaitydamas tą 
laikraštį, nekartą pagalvojau, 
kad čia tik patys svarbiausi, 
bet ir tai kiek čia jų randasi 
šitų žmonių, gyvenančių są
jungininkų globoj. Bet ką 
tau įrodysi? Tu visvien vis
ką tempsi ant jūsų visų nu
valkioto kurpalio. Tik žiūrė
kit, kad betempiant netrūktų, 
kaip tas muilo burbulas. Tu 
viską supranti ar nori supras-1 
ti atbulai, kas yra buvę, ra
šydamas gudriomis frazėmis, 
bet jos blunka prieš tikrovę. 
Gal tu pasakyti vėl, kad šitie 
pabėgėliai ramiausi ir taikiau
si žmonės, iš kurių nėra jo
kiose valdžios tarnybose na
cių okupacijos laikais buvę? 
Tą, žinoma, tu gali pasakyti, 
bet kas tavimi tikės? Tu pats 
savimi ne,tiki.

Jūs visi rašot, kad kai su
sitvėrė tarybinė Lietuvos vy
riausybė, tai visi žymesnieji 
tarnautojai buvo iš darbinin
kų, o vyriausybė pasitraukė į 
Sovietų Sąjungos gilumą. Tą 
ir aš patvirtinu. Tik dar at
siminkit, ką rašėt anksčiau, 
kad vėliau nerašytumėt prieš 
savo mintį. Dabar pasakykit, 
kaip galėjo komunistai būti 
tais žmonėmis, kurie dirbo 
kartu su naciais, jei visa Ta
rybų Lietuvos administracija 
pasitraukė, o likusių daugumą 
sušaudė, ištrėmė į Vokietiją 
darbams, sukišo į koncentraci
jos lagerius? Kas per vieni 
buvo tie žmonės, kurie buvo 
policijoj, savisaugoj, direkto
riais, teisėjais (teisėjai visur

buvo lietuviai), urėdais, giri
ninkais, vertėjais ir panašiais? 
Atmink, kad šitie ponai yra 
didžiuma inteligentijos, kuri 
dar randasi Vokietijoj ar kur 
kitur sąjungininkų globoj. Aš 
manau, kad visiems yra aišku, 
kas jie yra ir kuo buvo.

Tu c i tu o. j i visokias datas, 
bet ar kartais negalėtum pa
cituoti skaitlines žmonių, ne
turėjusių jokių reikalų su na
ciais okupacijos metais? Tos 
skaitlinės buvo spausdintos 
lenkų P. A. V. laikraštyje. 
Man įdomu, ir daug kam, kaip 
tu vėl meluosi. Neprisiskaityk 
sau tų, kurie su policijos pa
galba buvo ištremti į karo pra
monę, vergų darbui, nes jie su 
jumis neis niekuomet. Tu jau 
prisiskaitei tuos visus 25,000 
koncentracijos lageriuose* bu
vusius žmones, kurių kančio
mis dangstotės. Bet nepa
mirškit, kad 10 nuošimčių, iš 
jų okupacijos metais jūs ap
šaukei komunistais,\ ap-
skundėt vokiečiams, kurie su
grūdo į kacetus. Dabar dangs
totės jais. Bepigu dangsty
tis, kuomet jie randasi jūsų 
Įtakoj; lagerių gyvenime. Bet 
pažiūrėkit, ką iš jų daugumas 
pasakys, kada išsivaduos iš jū
sų globos.

Rašai, kodėl nevažiavau na
mo, nors buvo galima tai pa
daryti. Taip, tas buvo sako
ma. Bet pasakyk, kad važiuo
ji, tai pamatysi, kas atsitiks. 
Prisimink Lubeką ir daugybę 
panašių lagerių. ‘Gal sakysi, 
kad tenai nieko nebūdavo? 
Galiu tikėti, kad tu tą paneig
si savais išvedžiojimais. Negi 
advokatas, ginąs nusikaltėlį, 
kad ir žinodamas jį esant kal
tu, pasakys, kad jo ginamasis 
kaltas. Todėl ir pats esi ad
vokatas, ginąs tų “nuskriaus
tų” reikalus — o gal net ir 
savo kailį. Man aišku, kodėl 
visur ir visada meluojat 
dangstydamiesi nekaltumu ir 
humaniškumu. Bet nepamirš
kit, kad jūs ne vieni esate, 
kad daug kas apie jus žino.

Tu per visą straipsnį rėki, 
kodėl dangstaus slapivarde. 
Pasakyk, kodėl didžiuma jū-

su, rašančiu jūsų kty-pties 
spaudoje, pasirašo slapi varčio
mis? Jei primeti slapuko 
vardą man, lai pasakyk, kas 
buvo Lazdynu Pelėda, šatrijęs 
Ragana? Kodėl V. Kudirka 
pasirašydavo slapivardėmis ? 
Tu toks gudrus, bet pamiršti 
tą, kas visur galima. Aš ta
vyje matau tą naivu gimna
zistą, rašantį vaikams pasa
kaites ir gąsdinantį juos viso
kiais baubais. Bet aš tavo 
baubu nesibijau ir nepasuksiu 
jūsų einamu keliu, nes aš 
jus mačiau ir arti ir be kau
kių, mačiau jūsų melų triu
kus ir ėdimąsi vienas kito dėl 
geresnės vietos. Vienu žo
džiu, pažinau, jus, “ponai,” 
pilna to žodžio prasme. To
dėl jūsų kelias nėra mano ke
lias, kuriuo aš eisiu, be grįži
mo atgal. Kaunietis.
1948. I. 22.

PENNSYLVANIJOS 
PROGRESYVIAI 
UŽGIRI A WALLACE’Ą

Philadelphia. — 5,000 de
legatų Progresyvių 
Amerikos Piliečių su
važiavime, atstovaudami 
Rytinę Pennsylvaniją, už- 
gyre Henry Wallace’ą kaip 
kandidatų į Jungt. Valsti
jų prezidentus.

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphiečiai su apylin

ke, nepamirškite rengiamo 
K on stan ei j ai M en k e 1 i ū n ai te i 
koncerto, vasario 25-tą dieną, 
kuris įvyks Lietuvių' Muzikalė- 
je svetainėje, 2715 E. Alleghe
ny-' Ave. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. ’

%

Lyros choras, po .vadovyste 
Rožytės Merkiūtės, lavinasi 
naujų dainų. Jie pasirengė 
išpildyti savo dalį programos.

Tikimės, kad oras bus .gra
žus. Daug žmonių pastebi, 
kodėl nerengiam sekmadienį 
koncerto. Nerengiam todėl, 
kad dėl Blue Laws (mėlynų
jų įstatymų) negalima imti 
įžangos. Geriausios operos 
čia perstatomos antradieniais, 
žymiausi koncertai irgi vykdo
mi paprastais vakarais. Ne- 
pavargsime ir mes tą vakarą! 
Jei dar bus proga, mes Kons
tancijai surengsime vėl kur 
nors koncertą. Daug žmonių 
myli Menkeliūnaitę kaipo ar
tistę dainininkę.

Lenino Mirties Paminėjimas

šiemet paminėjimas įvyks 
vasario 27-tą d., Metropolitan 
Opera svetainėje, Broad ir 
Poplar gatvių. Pradžia 8 vai.

vakaro. Įžanga tik 50 centų.
šiame dideliame susirinki

me kalbės Wm. Fosteris, žy
miausias darbininkų .klasės 
vadas. Jis aiškins pasaulinę 
padėtį ' ir sekančių rinkimų 
trečiosios partijos vedamą 
kampaniją, kad į .prezidentus 
būtų išrinktas stiprus Frankli
no Delano Roosevelto draugas 
Henry A. Wallace. Fosteris 
ryškiai išgvildens rinkimų 
kampanijos svarbą. Lietuviai, 
nepraleiskime progos.

Reakcija gąsdina . darbo 
žmonių vadus, bet šie lojalūs 
vadai gaudymo raganų ir vi
sokių šmeižtų nebijo. Krizis, 
bedarbė artinasi, reakcininkai 
bijosi sugrįžtant llooverio 
“hoovervillių” mėšl y n i š k o 
gyvenimo. Mažiukai biznie
riai bus pavojuj. Kas bus, tas 
bus, bet darbo žmonės pasau
lyj jau daug ką laimėjo šia
me antrame pasauliniame ka
re. o dar daugiau laimės atei
tyje. Karo isterija išsiblaškys, 
kaip tos sutros po vandenį, r

Išnaudotojai nerimsta. Jie 
nori mulkinimo būdais supju- 
dyt žmones ir bando surengti 
naują skerdynę. Rausvietis.

Elizabeth, N. J.
Pagerbė Gerus Žmones

Sausio T7 dieną, 1948 m. bu- . 
v o suruošta surprizo pramogė
lė dėl draugų Barboros ir Jur
gio Budrių, 232 Inslee PI., jų 
25-kių metų ženybinio gyveni
mo sukakties proga.

Pramogėlė įvyko Lietuvių 
svetainėje, 269 Second St. Sve
čių dalyvavo virš 250. Laike 
skanios vakarienės keletas iš 
dalyvių sakė trumpas prakal- 
bėles, linkėdami jubiliejantams 
viso labo jų gyvenime ir lai
mingai susilaukti • auksinio ju
biliejaus.

Sūnus Jurgis, neseniai grįięs 
iš armijos, ir duktė Alenora 
sveikino savo tėvelius ir linkė
jo laimingo gyvenimo.

Svotai buvo Mrs. Birionienė 
ii- P. Mack, abudu iš EI i žabe- 
tho. Vakaru vedėju buvo M. Sa
li k] is. Pramogos surengime 
daugiausiai pasidarbavo Mrs. 
Prusinskienė ir Mrs. Yąnkūnie- 
nė.

Draugai Budriai yra labai 
draugiški žmonės; G. Budris, 
tai yra gerai apsiskaitęs ir turi 
gerą atmintį. Jis labai gražiai 

; moka pasidiskusuoti su drau
gais. Aš linkiu nuo savęs 
! draugams x Budriams ilgiausių 
I metų! A. Stripeika.
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3 puslapis—Laisve (Liberty, 
Lithuanian Daily),

Penkt., Vas. 20, 1948

Detroitietis Frank Bakai
tis gavo laišką iš Lietuvos 
nuo giminaičio mokinio. 
Laiškas skamba:

Jurbarkas 1947 XI. 14. 
Brangus Dėde,

Širdingai ačiū Jums už 
laišką, kuris mūsų su dide
liu pamėgimu buvo perskai
tytas. Dabar leiskite pasvei
kinti ir palinkėti -Jums ir 
visiems giminėms laimės.

Šiomis dienomis mes šven
tėme Didžiosios Spalio so
cialistinės Revoliucijos 30- 
ties metų sukaktuves. Šven
tei sutikti papuošė liaudis 
savo butus, tarnautojai 
įstaigas, o mes mokiniai pa- 
puošėme savo klasę. Šven
tės išvakarėse turėjome mi
nėjimą, tai buvo 1947 XI. 6. 
Pati šventė buvo 1947. XI. 
7-8 dienomis. Lapkričio mė
nesio 7 d. buvo atidarytas 
iškilmingas posėdis, Didžia
jai spalio socialistinei Re
voliucijai-, paminėti. Po po
sėdžio mūsų gimnazija pa
dėjo vainikus ant žuvūsių 
karių kapų. Taip mes pra
leidome šventę.

Pas mus jau artinasi ru
duo. Pasirodė jau pirmosios 
snaigės, o neuęilgui pasi
puoš visa gamta balta 
skraiste. -

Brangus Dėde, Jūs norė
jote sužinoti, kaip gyvena
me Lietuvoje. Aš iš dalies 
Jums jau šį-tą parašiau trė-. 
čiame laiške. Dabar aš pa
minėsiu trumpai, kad gy
venimas ne per geriausias, 
bet ir neblogas. Nes dabar 
vyksta atstatymas, kas bu
vo sunaikinta Pasaulinio 
Karo metu. Ūkininkai-vals-

tiečiai valdo, kaip seniau, 
žemės sklypus ir tam tikrą 
dalį derliaus atiduoda vals
tybei. Kas tai tokio nuo 
hektaro po 75 kg. grūdų. 
Likusį derlių pasilieka sau. 
Miesto gyventojai gauna 
maisto korteles ir dirba ko
kį nors darbą. Pas mus Lie
tuvoje ir visoje Tarybų Są
jungoje nedarbo nėra, bet 
trūksta dirbančios jėgos — 
darbininkų. K i e k v i e n as 
žmogus pagal jo gabumus 
gali gauti darbą. Atlygini
mas, tai jau ne per didžiau
sias. Didelė etvbgketaoine 
sias. Dideli ūkiai išdalyti į 
mažesnius. Didžiausi ūkiai 
iki 30 ha. Tie mažesnieji 
ūkiai, kai kuriose vietose 
sujungti į kolektyvinius. 
ūkius — kolchozus, bet ne 
visur.

Marcelė gyvena toje pat 
vietoje, kurioje Jūs paliko
te. Anelė dirba kolektyviu, 
ūkyje. Jos ūkyje gyvena ki
tas. Agota -jau daugiau, 
kaip 7 m, kai mirė Len
kijoje.

Mokslas pas mus Lietu
voje taip pat ir Tarybų Są
jungoje privalomas iki 4 
skyrių pradžios mokyklos. 
Toliau jau gali pasirinkti 
kokią nori specialybę, ar 
tęsti mokslą toliau. Mokslas 
yra nemokamas. Mokomi 
jaunuoliai valstybės lėšo
mis. Nemokamas mokslas 
ne tik gimnazijose, bet ir 
universitetuose, ir kitose 
mokykloje.

Brangus Dėde, tuomi aš 
baigiu savo laišką, dabar 
laukiu iš Jūsų.

Viso geriausio!
J. Dumčius.

į George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams.
t ■
i KIEKVIENĄ VAKARĄ BUS DAINŲ PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS BROOKLYNO AIDO CHORAS 
j IR SIETYNO CHORAS Iš NEWARK, N. J. JIE DAINUOS GRAŽIAS LIAUDIES DAINAS.

i BUS GRAŽIOJE GRAND PARADISE SALEJE
J 318 GRAND STREET kampas Hav emeyer St., BROOKLYN, N. Y.

Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vad. Walter Žuko, dainuos Bazare Sekmadienio vakare.

į Yra daug sudovanotų gražių daiktų, kurie bus 
! išleisti gan prięinamom kainom. Dalyvaukite baza- 
! re ir pasinaudokite šiąja proga. -Čia taipgi turėsite 
į malonių pasimatymų su daugeliu vietinių ir iš to- 
į liau atvykusių.
IS

Bus pagaminta geriausių karštų valgių. Pęnk- 
tadienio vakare tiesiai iš darbo traukite į bazarą. • 
Čia pavalgysite’ geriausią vakarienę.

Bazaro Komisija
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LOS ANGELES, CAL. Detroit Mieli

x (Tąsa)
wCaras papasakoja Rasputinui, kad • 

negalima vokiečių pulti, nes šautuvai 
būsią tik už dviejų menesių. “O kas ži
no, — galvoja Chvostovas, — gal toks 
Rubinšteinas, ar kas kitas, pranešt? į 
Berlyną, kad vokiečiai gali būti ramūs 
porą mėnesių ir gali drąsiai iš rusų 
fronto paimti 5-6 korpusus Verdeno 
frontui?” Rusų< žvalgyba išsigandusi su
žino, kad vokiečiai puikiausiai informuo
ti nėt apie tai, kur ir kada važiuos caro 
traukinys. 'Kokiu būdu? Pasirodo, caras 
prisiųsdavo carienei visus slapčiausius 
savo traukinio maršrutus, ir ji pasiža
dėdavo niekam nė žodžiu neprasitart, tik 
vienam “mūsų draugui” Rasputinui, kad 
jis savo maldom visur carą saugotų! 
Generolas Selivačevas savo dienyne ra
šo: “Vakar viena gailestingoji seselė kal
bėjo apie gandą, kad iš Carskoje Selo 
rūmų esąs tiesioginis telegrafo kabelis 
su Berlynu. Baisų pagalvoti, kad tai gali 
būti tiesa — kokiom aukom liaudis su
moka už tokį išdavimą!” s

Carienė stengėsi parodyti savo patrio
tizmą ir prisirišimą prie Rusijos. Jai, 
Rusijos ciesorienei, Rusijos sosto įpėdi
nio motinai, negalėjo nerūpėti * Rusijos 
reikalai ir jos laimėjimas. Daugelis jos 
žygių ir laiškų parodo tą logišką jos nu
sistatymą. Bet kaip suprasti jos tokį el
gesį, kad per Brusilovo sėkmingą puoli
mą, kada jis pralaužė austrų frontą ir 
artinosi prie Lvovo, ji atkakliai ir des
peratiškai įtikinėjo carą sulaikyti tą 
puolimą. Kai Brusilovas, nežiūrėdamas 
įsakymo sustoti, vis dar veržiasi pirmyn, 
carienė, pasiremdama Rasputino nuomo
ne, susirūpinusi pakartotinai prašo su
stabdyti Brųsilovą, ir nenurimsta kol ru
sų puolimas visiškai sustoja. Kai štabo 
viršininkas Aleksejevas parodo nepaten
kinimą Rasputino įtaka, carienė įtikinė
ja carą, kad Aleksejevas serga, kad jo 
nervai pakrikę ir reikia5 jam duoti ato
stogų. Ir tikrai, tuo metu, kai reikia 
ruoštis 1917 m. lemiamiem karo veiks
mam, Aleksejevas paleidžiamas atosto
gų į Krimą. Jo vieton paskiriamas gen. 
Gurko ir carienė rūpinasi, kad Gurkd 
nesikištų į politiką, t. y. neitų prieš Ras- 
putiną.

Daugeliui metų praėjus, jau bešališ
kai istorijai vertinant carienės Aleksan
dros žygius, kyla prieštaravimų ir abe
jonių. O tada, kai rusų tautą slėgė sun
kus karas, didelės aukos ir žiaurūs pra
laimėjimai, nuomonė apie carienę vo
kietę, carienę išdavikę, carienę kenks
mingą politikę, buvo visuotina — nuo 
fronto apkasų ir kaimiečio lūšnos iki 
aukštosios visuomenės sluoksnių ir net 
didžiųjų kunigaikščių rūmų. Tai buvo 
didelis smūgis pasitikėjimui caro sostu. ‘ 
Žinoma, visus tuos, vidujinį Rusijos at
sparumą silpninančius ir vyriausybės 

būklę sunkinančius, gandus uoliai sklei
džia ir gausūs vokiečių agentai. Kiek
vieną netikslų ir klaidingą rusų vyriau
sybės žygį jie išnaudoja ir, kur gali, juos 
provokuoja.

Sunki nuotaika tbuvo ir krašto viduj. 
Pralaimėjimai’ fronte prislėgė visus. 
Jauniem vyram išėjus į karą, trūko dar
bininkų laukų darbam, daugelis“ laukų 
liko neapdirbta. Ne tik pafrontė, bet ir 
Rusijos gilumos miestai buvo pilni su-v 
žeistųjų ir suvargusių tremtinių. Dau
gelis vyrų, kurie dar neseniai tvirti ir 
sveiki išėjo į karą, jau grįžo invalidais 
ir paliegėliais, skleidė liūdną nuotaiką, 
keikė karą ir vyriausybę, skleidė kalbas 
apie išdavikus ir vokiečius štabuos.

Kiekviena karo diena, kuri karo pra
džioj kaštavo po 8 milijonus rublių, 1916 
m. gale reikalavo išlaidų jau po 45 mili
jonus rublių. Rusų auksas plaukė į Ame
riką, Japoniją, Angliją, Prancūziją ir 
kitus kraštus už ginklus ir šovinius. Ge
ležinkeliai, užimti karo reikalais,’ nega
lėjo suspėti vežioti gyventojams reika-, 
lingas prekes. Didžiausios atsargos mai
sto produktų gedo ir puvo dėl transporto 
netvarkos, o miestuos ėmė stigti mėsos, 
sukraus, duonos. Kainos pakilo 100-500 
nuoš. Prie krautuvių pradėjo stovėti il
gos eilės maisto laukiančių žmonių. Dve
jus metus rusai šaipėsi iš vokiečių, ku
rie jau karo pradžioj įvedė korteles ir

reguliavo- vartojimą. Dabar jie piktinosi 
ir niršo, kad prireikė kortelių ir Rusijoj.

Nors karo metu fabrikų dauguma buvo 
prilyginta karo įmonėm ir militarizuota, 
už mažiausią nusižengimą disciplinai bu
vo žiauriai baudžiama, vis dėlto pradė
jo reikštis neramumų darbininkų tarpe. 
Vis dažniau buvo platinamos proklama
cijos su raginimais imperialistinį karą 
paversti pilietiniu karu ir atsukti dur
tuvus į Rusiją katastrofon atvedusią vy
riausybę. Ivanovo-Voznesenske darbinin
kai suruošė demonstraciją. Iššauktoji 
kariuomenės dalis paleido kelias salves 
į darbininkų minią, daugelį jų užmušė ir 
sužeidė. Kirgizijos stepėse ir Turkmėni
joj įvyko gana didelis sukilimas, nes 
čiabuviai gyventojai mahometonys pasi
priešino jų priverstinam ėmimui apkasų 
kasimo darbam.

1916 m. lapkričio 1 (14) d. kadetų 
frakcijos lyderis Miliukovas pasakė sa
vo garsiąją kalbą, kuria išreiškė visuo
menės nuotaiką ir nuomonę dėl reiškinių 
vyriausybės ir caro rūmų sluoksniuos. Jis 
atvirai pasakė turįs įrodymų, kad štiur- 
merio vyriausybė ir caro rūmai daro žy
gių užmegsti derybas su Vokietija, tuo 
tarpu kai viešai rusų tautai nuolat kal
bama apie karą ligi laimėjimo.

“Kas tai? Kvailystė ar išdavimas?”— 
šaukė Miliukovas išdėstęs kiekvieną vy
riausybės netikusį“ žygį.

Toji Miliukovo kalba ir jos iškeltas 
šūkis: “Kvailystė ar išdavimas?” — 
garsiu aidu atsiliepė po visą Rusiją. Mi
liukovo ir kitų kalbėtojų kalbos buvo už
draustos spausdinti laikraščiuos. Bet ne
trukus jos pasklido rankraščiuos. Visur, 
ministerių raštinėse, fronto štabuos ir 
įvairiose įstaigose tos kalbos buvo slap
tai perrašinėjamos ir praplito milijonais 
egzempliorių.

Dūma reikalavo Štiurmerio vyriausy
bės pasitraukimo ir Durnos pasitikėjimą 
turinčios vyriausybės sudarymo. Tai bu
vo aiškus nepasitikėjimas caru ir noras 
aprėžti jo vienvaldybę. O juk toji Dūma 
toli gražu nebuvo revoliucinė. Jos kairy
sis sparnas buvo visiškai menkas savo 
skaičium. Miliukovo vadovaujamieji ka
detai buvo konstitucionalistai, jie reika
lavo konstitucinės monarchijos Anglijos 
pavyzdžiu. Pats Miliukovas aiškiai ne
norėjo revoliucijos. “Per upę važiuojant 
negalima perkinkyti arklių,” sakydavo 
jis norintiem nuversti monarchiją. Dū
mos dauguma buvo visiškai monarchis- 
tiška, bet vyriausybės neišmintingi žy
giai, Rasputino demoralizuojančioji įta
ka caro rūmuos, nesiskaitymas su Dūma 
kaip tautos atstovybe — visax tai sužadi
no ir pačiuos monarchistuos pasipiktini
mą caro politika. Monarchistinis spar
nas nebeklausė savo vado Markovo ir 
karštai plojo Miliukovui. Net karo mi- 
nisteris Šuvajevas po Miliukovo kalbos 
priėjęs paspaudė jam ranką.

Kito netikėjo smūgio caro vyriausy
bė susilaukė iš Puriškevičiaus, kuris bu
vo nuolatinis kraštutftiiųjų monarchistų 
vadas ir atkaklus opozicijos priešas ir 
ėdikas. O dabar jis pasakė tokią smarkią 
kalbą apie Rasputino ir aplink jį susi
rinkusių tamsiųjų jėgų < viešpatavimą, 
kokios nedrįso pasakyti ir aršiausias 
opozicionierius. Ypatingai puolė Puriš- 
kevičius “ministerių kadrylių,’’ kaip jis 
pavadino dažną ir nevykusį ministerių 
keitimą pagal Rasputino receptą.

Štiurmeris ruošėsi suimti Miliukovą 
ir traukti jį teismo atsakomybėn. Norė
damas surasti pritarimą, Štiurmeris su
šaukė Valstybės Tarybą. Bet ir reakcin
goji Valstybės Taryba atsisakė jį pa
remti. Štiurmeris važiavo pas carą į Mo
giliovą, siūlydamas paleisti Dūmą. Krei
pėsi Štiurmeris paramos ir į carienę 
Aleksandrą.

Mikalojus svyravo — paleisti Dūmą 
ar Štiurmerį, kurio asmuo vyriausybės 
priešaky aiškiai erzino rusų visuomenę? 
Tuo metu caras buvo nuvykęs į Kijevą, 
kur gyveno jo. motina, cariene Marija, 
nenorėjusi būti arti savo nemėgiamos 
marčios. Motina prikaišiojo sūnui bega
linį nuolaidumą carienei Aleksandrai, 
smerkė Rasputino įtaką ir ragino, sku
biai paleisti Štiurmerį, rasti būdų, sugy
venti su Dūma.

(Bus daugiau)

Iš LLD 145 KUOPOS 
SUSIRINKIMO.

Aš tikiuosi, kad mūsų kuo- 
os korespondentas plačiau.pa- 
rašys apie 145 kp. susirinkimą, 
todėl čion tik trumpai pažymė
siu porą svarbesnių dalykėlių.

Manau kiekvienam kuopos 
sekretoriui patinka, kada- kuo
poj nariai gerai duokles užsi
moka, tas sutaupina laiko ir 
taipgi yra gerai LLD Centrui,
— gali sparčiau rengtis prie 
išleidimo literatūros.

Mūsų LLD 145 kp. jau turi 
užsimokėjusių narių virš 70; 
taipgi gavom du naujus narius 
į kuopą, trys nariai persikėlė 
iš kitų kuopų ir vienas narys 
buvo pasitraukęs iš kuopos, da
bar sugrįžo atgal. Reiškia, 
kad ųies šešiais nariais pa- 
didinom kuopą. Taipgi tikiuo
si, kad trumpoj ateityje užsi
mokės duokles visi nariai ir 
laike, vajaus gausim keletą 
naujų narių.

Kuopos susirinkime buvo 
skaitytas laiškas ųuo LLD 
Centro Komiteto ir, apkalbėjus 
laišką, kuopa pasižadėjo pildy
ti Centro reikalavimus ir iš
rinko dvi energingas vajininkes
— M. Levišauskienę ir M. Al- 
vinienę gavimui naujų narių 
laike vajaus. Kadangi vajus 
tęsis tik iki gegužės 1 d., tai 
draugai, kuriems yra galimybė 
įstoti į LLD kp., dabar gera 
proga įstoti be "įstojimo.

Dienraščio Vilnies bazaro rei
kale laiškas priimtas ir ant 
vietos nariai sudėjo aukų 
$11.82, kad nupirkti kokią do
vaną bazarui. Taipgi keletas 
draugių pasižadėjo aukauti 
gražių rankdarbių tam tikslui. 
Draugė A. Bernotienė rūpinasi 
rinkimu dovanėlių ir aukų dėl 
bazaro. Kadangi susirinkime 
dalyvavo viešnia d. S. Sasna- 
Gužienė iš Brooklyn© ir nariai 
įdomavo, kad viešnia pasa
kytų koletą naujienų, todėl dis
kusijų klausimas atidėtas ki
tam sykiui, o buvo duota pakal
bėti viešniai. Drauge Sasna, 
nors suvargus iš kelionės, bot 
pasakė trumpą, bet įdomią kal
bą kas liečia visuomeninius 
reikalus.

Užsibaigus susirinkimui, mū
sų geros valios draugės paga
mino užkandžių ir šiltos arba
tos, kad visi draugiškai gėrėm 
ir gėrėjomės.

AUKOS VILNIES BAZARO 
REIKALUI.

Po $1.00 aukavo: P. Repcc- 
ka, A. Talandžiaučius, L. Pe
ters, K. ir A. Maręinkai, J. ir 
M. Valaičiai. Po 50c. aukavo: 
K. Pečiulis, S. Gaurilaučius, E. 
Slesariunienė, A. Bušas, F. 
Shaling, F. ii; M. Prūsas, G. 
Bernotas, K. Beržinis, ir sve
čias J. Jakųbenas. Smulkių 
surinkta $2.32, viso $11.82.

APIE MASINES 
PRAKALBAS

Vasario 4 d. įvyko labai 
skaitlingos masinės prakalbos, 
Ne tik prakalbos buvo labai 
įdomios, bet taipgi buvo gražus, 
paminėjimui Lenino mirties, 
muzikalia programas ir Holly
wood© juokdariai pridarė ska
naus juoko iš amerikoniškos 
kvailos propagandos prieš ko
munistus ir Sovietų Sąjungą.

Jau daug sykių teko tuos 
draugus matyti juokus darant 
ir satyriškas dainas dainuo
jant d. Goodsoh ir Wells, bet 
kiekvieną , sykį vis įdomiaus 
darosi jų satyros ir jų pasikal
bėjimai, kurie paliečia atakas 
kvailų komentatorių ir laikraš
čių propagandą prieš progre- 
syvį veikimą.

Laike prakalbų, po kiekvieno 
kalbėtojo, buvo muzikalės pro
gramos dalis, kurią išpildė gar
si negrė dainininkė ir kiti me
no mėgėjai. Taipgi buvo labai 
pagirtina ir tvarka, kuriai va
dovavo jauna draugė Ruth 
Slade.

Publikos buvo pilna didžiulė 
Embassy auditorija ir trys ga
lerijos. '■ f

Aukų surinkta dėl progreso 
skleidimo arti $1,200 ir išpla
tinta labai daug įvairios litera

tūros. Prakalbas surengė Ko
munistų Partijos skyrius.

GIRTUOKLIAM ATIMTOS 
VAIRUOTOJŲ LAISNeS.
Sacramento. — Kalifornijos 

valstijos seimelio pranešimai 
rodo, kad 1947 metais liko at
imta iš automobilių vairuotojų 
24,478 laisnių už gėrimą. Už 
kitokius prasikaltimus vairuo
tojai neteko' 7,970 laisnių, arba 
viso atimta 32,448, liko betei
siai vairuoti trokus ir automo
bilius. Alvinas.

Montello, Mass.
METINIS KONCERTAS IR 

JO DALYVIAI
š.-m. vasario 7 d. šeštadienio 

vakarą, Liet. Taut. Namo sve
tainėje įvyko plačiai išgarsin
tas metinis koncertas. Jį suruo
šė Liuosybės Choro nariai. 
Koncerto rengėjai nusprendė 
sudaryti plačią dainų progra
mą ir dėl to jiems reikėjo su- 
'kviesti nemažas skaitlius gerų 
dainininkų — grupių ir solistų. 
Bet, ant nelaimės, ne visi dai
nų artistai, kurie buvo pasiža
dėję, galėjo dalyvauti progra
mos išpildyme.

Buvo garsinta Norwood© Vy
rų iCh©ras, vadovybėje St. Pau- 
ros, bet, ūmai susirgus choro 
mokytojui, negalėjo dalyvauti. 
SolistėzA. Siauriūtė iš Dorches
ter, Mass., taipgi, dėl tam tik
rų priežasčių negalėjo pribūti. 
Tokis netikėtas nuotikis suma
žino dalyvių skaitlių ir susiau
rino programą. Bet, neatsižvel
giant į tuos visus nusidavimus, 
koncertas buvo gana turtingas 
savo turiniu. Tie patys daly
viai padidino savo repertuarus, 
ir viskas nusidavė kuopuikiau- 
siai.

Pirmininkaujant P. Baronui, 
programą atidarė vietinis Liuo
sybės Choras, vadovybėj pasi
žymėjusio chorvedžio Ed. Su
gar. Atrodė, kad choras buvo 
specialiai priruoštas, nes visas 
dainas padainavo labai sutarti
nai. Jauna pianistė Geraldine 
Stanley pianu akompanavo vi
sus choro dainavimus.

Vėliaus, ta pati pianistė G. 
Stanley davė keletą kavalkų 
gražios piano muzikos. Ji, ma
tyt, turi gerą talentą piano 
technikoje. Jos gali būti šviesi 
ateitis, jei ji laikysis savo gra
žaus užsiėmimo.

Rose Merkeliūtė-Stripinienė, 
vietinė solistė, padainavo 
“Naktis Svajonėmis Papuoš
tą,” “Sunku Man be Ta
vęs Būt’’ ir dar kitas 
dainas, kurių vardų gerai 
neatsimenu. Jos stiprus ir sy
kiu malonus balsas žavėjo pub
liką, kaip ir visada, kada tik ji 
dainuoja, žmonės myli klausy
tis jos dainavimų.

Didelę programos dalį išpil
dė visiems gerai žinoma daini
ninkė -'Konstancija Menkeliū- 
naitė-Campa. Ji padainavo as
tuonias ar devynias dainas, pa
rašytas žymių kompozitorių, 
lietuvių, rusų ir italų kalbomis. 
Jos galingas ir artistiškai išla
vintas balsas tikrai sujudino 
klausytojus, kadangi tokio dai
navimo Montellos publika se
niai begirdėjo. Nemažai prida
vė publikai ūpo, kuomet daina
vo porą dainų, paimtų iš ope
ros. Garsūs rankų plojimai 
karštai sveikino visų mylimą 
dainininkę, kurios negirdėjo 
per daugelį metų.

Baigiant koncertą, Ignas Ku
biliūnas iš Boston, Mass., sy
kiu su visa publika padainavo 
“Kada Turėjau Kaime Merge
lę ...” ir “Oi Gaila, Gailėjaus, 
Kam Aš Jaunas že^iijaus ...” 
šis masinis dainavimas užak
centavo dainų vakarą.

Nors jau buvo apie dešimta 
valanda, ’vienok žmonės nesi
skubino apleisti svetainės: susi
spietė į mdžus būrelius, šneku-* 
čiavosi ir linksminosi tarpe sa
vęs.

žiūrint iš visų atžvilgių, kon
certas gerai nusisekė, žmonių 
prisirinko pilna svetainė ir, 
tur būt, nė vienas nesigailėjo 
atsilankęs į šį parengimą;

/ S. B.

Kaip Pabėgėlė iš Lietuvos Nu
skriaudė Vieną Detroitietj

Ano sekmadienio laidoje 
“Free Press” tilpo žinutė, kur 
tūlas “Lovey Kamber,” karo 
veteranas,, skundžiasi, kad jį 
labai nuskriaudusi pabėgėlė iš 
Lietuvos, su kuria laike tarny
bos jis susipažinęs Vokietijoje.

Tas “Lovey Kamber” yra 
man gerai pažįstamas čiagimis 
lietuvis Leonas Kimberauskas. 
Ilgą laiką kartu dirbome For
do įmonėje ir esame smulkme
niškai išsikalbėję apie tą įvy
kį, kurį aprašo “Free Press.” 
Leono istorija sekama:

Vokietijoje sutikęs pabėgė
lę lietuvaitę “DP” ir įsimylė
jęs, kame nėra nieko nepa
prasto jaunų Amerikos karei
vių tarpe. Susitarę apsivesti, 
kada užbaigęs militarinę tar
nybą sugrįš namo ir išsirūpins 
reikalingus dokumentus atsi- 
gabenimui sužadėtinės.

Klausiau, ar gerai pažįsta 
savo netikėtai sutiktą sužadė
tinę ir ar žino, kokių priežas
čių dėlei bėgo iš Lietuvos su 
besitraukiančia Hitlerio armi
ja. Sakė, tik tiek žinąs, kad 
prie Smetonos buvusi mokyto
ja. Dar bandžiau perpsėti, 
kad būtų atsargus pirma ne
gu išmes daug pinigų, bet. . . 
ir vėl įsimylėjimas.

Padarė afidavitus, apmokė
jo kelionės lėšas ir Imigraci
jos Departmentui dar turėjo 
sudėti $500 užstato. Lėktuvu 
iš Vokietijos atskrido buvusio
ji mokytoja ir greitai susisie
kė su giminėmis Chicagoje 
(sako, ten gyvenęs jos tėvo 
brolis tūlas Mikas Vaidyla).

Atvažiavusi vis atidėliojo 
vedybas, pagaliau išvyko Chi- 
cagon “bent trumpam laikui 
pasimatyti su giminėmis.” 
Kaip išvyko, taip ir dingo.* 
Ne, niekas jos “nekidnapino” 
ir neprapuolė. Bet apie vedy
bas ar atsilyginimą veteranui 
atsisako ir prisiminti.

Vaikinas labai susirūpinęs. 
Parsitraukdamas ją iš “DP” 
užstatė $500. Jei kas atsitik
tų, atsako jo kaucija. Apie 
praleistus pinigus kelionei nei 
kalbos nėra, kad beatgaus. 
Skundėsi ir Imigracijos De
partmentui, žadėjo apmokėti 
jos kelionės lėšas atgal, kad 
tik pasiliuosuoti nuo atsako
mybės, bet nei ten negavo jo-

kio suraminimo.
Iš to įvykio su veteranu 

Leonu turėtu pasimokyti ne 
vienas, kuris mano parsitrauk
ti pabėgėlį iš “DP.” Ne tik 
pasidaro nemažas lėšos—Leo
nui, be kaucijos, lėšavo apie 
$1,000,—bet ir didelė atsako
mybė. Per penkerius metus 
po atsikvietimo pasirašiusis 
afidavitą yra laikomas atsa- 
komingu už imigranto elgesį 
Amerikoje. J. M.

SANDĖLIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS. 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų' jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletčlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY FHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 85.

| J. J. Kaškiaučius, M. D.| 
g 580 Slimmer Avenue, g 
8 Newark 4, N. J. g
8 HUmboldt 2-7964 |

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., atikus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikei. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais .....................   75c

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ........... 15c

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir žvaigždes 10c 
Elenuto ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai,

ką jie reiškia ...C........................  $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ............................................. 30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ....................................... 35c
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 75c 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

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

paveikslais................................................. ..... 35c
Duktė Marių, graži apysaka ............... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du 

brolius ................   25c
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ........................................... 35c
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ......  ;......... 35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiksi............... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant

salos per 17 metų ...................   35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su

paveikslais ............................................... 25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir t.t...................................... 35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ..................................................... 15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais  .................................... 25c
Keliautojai, j Šventą Žemę, Jeruzolimą 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laime ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ....................... r.......  25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiksi................................ .. 65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....  50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie

priveda žmogų ...................................... 25c
Piloto Galas, Sėdžia Jėzaus ........... 10c
Paparčio Žiedas, kur ,j j gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti .........._................ 25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ................................................. $2.50

Praloto’ Olišausko Nuopelnai už Nu- 
stnaugirną Savo Meilužės, su paveik. 25c

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ............. 30c

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .............................   $1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas .........................   $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų .................................................... $1.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ....... _ 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks................................................... _...... 50c
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. $1.60 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami .......................................... 25c

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

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ..............   $1.25
Dvi uncijos .....................................  $2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ..................................... 60c
Nervų pastiprintojas ................... „.... C... 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................ 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ....... _ 60c
Palangos Ttajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės ............................- 75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti

lovoje .......................................................... 66c
Vidurių valytojas ........................................... 60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) .............„ 85c
Nuo šiapligės diabetų ................................. 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c
Vyriškumo Pataisymai .................. —..... $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ........-.... ~........ -...... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo Pailių ................................................ 85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų —~ 60c
Nuo nemalonaus kvapo ............................. 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —..— 85c
Nuo veneriškų ligų .....................    $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilinto ................................  — 60c
Norintieji įsigyti bile vieną iš virš minėtų

knygų ar žolių, rašykite į:

M. ŽUKAITIS.
-834 Tt-'-s st., Spencerport, N. Y.

I (adv.)

4 pusl.-*-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Penkt., Vas. 20, 1948



445

37

SKELBKITĖS LAISVĖJE

I

■a

va-BROCKTON, MASS Lowell, Mass

B 49

komikas

perpio- 
razinku

HELP WANTED—MALE 
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abejoti, 
puiki ir 

Bilietas 50 c.
J. M. Karsonas.

Jei 
tai 
turime 
Kalifornijos.

yra 
šią

! mailės nuo 
N. Y.. C., Hudson upe smagi ke
lionė. /K. Sinko*, Ąvanti Farm, 
Ulster Park, N. Y. Tel. 591M3. 

(41-43)

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

TYP1ST6
Turi Būt Patyrusi

37 Vj VALANDŲ SAVAITĖ—140 
KREIPKITĖS

PEPSODENT DIVISION
OF LEVER BROS.

PARK AVENUE, NEW YORK, JC Y. 
______________________ ft____________ 212

tuo, kad jie 
išgirsti gai

dai n avimą ir 
pasimatyti. .

OPERATORfiS-FINIŠERKOS
Singer Kailinių Mažina 

Dirbti Prie Kailinių Žaisliukų 
Gera Alga 

NUCRAFT TOY & MFG.
' WEST 21 ST ST., N. Y.— 5TH FLOOR 
___________________________________ (44)

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Vasario 22 d., Liet, salėje, 29 
dicott St. įvyks gražus 
Dainuos 
neseniai 
dalyvaus 
Normos 
Viktorija
K. Barry iš Dedham, Mass. Pradžia 
2:30 vai. dieną. Prašome vietinius ir 
iš apylinkės dailės mylėtojus daly
vauti koncerte. — Rengėjai. (43-44)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks vasario 24 d., 7:30 v. vak. 
155 Hungerford St. Narės visos pra
šomos dalyvauti. — V. K., sekr.

(43-44)

, 1

WORCESTER, MASS KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mūsų farmeriams. Kapitaliz
mas to nedavė ir neduos.

Baletas, Lietuvos Neprigulmy
bės Minėjimas ir Kunigai

Vasario 12 d. Memorial Au
ri itoriume įvyko perstatymas 
“Balleto Russe De Monte (Car
lo.” Beveik* pilnai didžiulė au
ditorija prisirinko publikos, 
nepaisant, kad įžanga gana 
aukšta, kaip dėl šio miesto gy
ventojų — $3, $2.50 ir $1.80.

Baleto šokiams griežė Ivan 
Boutnikoff orkestrą iš apie 
šimto muzikantų. Muzika Peter 
Ilytch Tchaikowsky, diriguo
jant Paul Strauss, šokikės ir 
šokikai tikrai moka klasiškai 
šokdami vaidinimą sudaryti. 
Puošnūs kostiumai ir graži mu
zika sudaro didelį įspūdį žiūro
vams.

Vasario 15 d. Vilniaus Auš
ros Vartų bažnytinėje svetainė
je įvyko minėjimas 30 m. Lie
tuvos “neprigulmybės.” Vas. 14 
d. angliškas dienraštis pranešė, 
kad bus svarbus kalbėtojas, ne
seniai atvykęs advokatas Char
les Janavičius. Laiko turėda
mas ir nuėjau pamatyti tų ap
eigų. Bet iš kur tas Charles at
vyko, tai ir dabar nežinau.

Publikos labai biednai tesu-

sirinko. Programai pirmininka
vo minėtos parapijos vikaras. 
Pirmiausiai perstatė jaunas 
mergaites tautiškai pasirėdžiu
sias pašokti “Noriu miego, sal
daus miego.” Vargonininkas 
pian/i paakompanayo šokikėm. 
Taipgi keletą jaunų mergaičių 
iššaukė eiles sakyti šlykščias 
“poezijas” apie Lietuvą. Vika
ras pažymėjo, kad jos sumokin- 
tos katekizmo mokykloje.

Po eilių ir šokių perstatė kal
bėti inžinierių Kuodį, neseniai 
atvykusį iš Europos. Jis išeina 
kalbėti baimingas, tik dairosi 
į šonus ir į savo rankoj popie
rius, veikiausia jo spyčių pasi
rašytą. Kalba ir vėl varto, ieš
ko, kas čia sakyti. Taip visą lai
ką baimingai graibstėsi, karto
jo, kad nėra Lietuvos, bet jo 
yra viltis, kad netolimoje atei
tyje “Lietuva bus išlaisvinta iš 
bolševikų.” Svarbu, kad Ame
rika yra vadovybėj tos kovos 
prieš bolševikus. Kas jam ne
patinką, tai kad čia lietuviai 
per daug “užleidote komunis
tams dirvos; toks Endicott St 
Kliubas rir Olympia parkas ne
turėtų taip gyvuoti,” — šaukė 
jis—“jie šiandien nesivadina

I

Baltimore, Mi Fca Pprank-sti Sori,ill7liot HELP WANTED—FEMALE tsą reraiiKSu oociaiizuoi į RE1KALINGOs moterys 
Indijos Pramonę

RONKONKOMA
8631

TELEPHONE 
STAGG 2>5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS).

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., ■ Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokillų, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST*

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTlI AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą*ar vainiką, 
■ ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui '
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
, INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUŠ
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

'išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 
atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems,

Naujai 
giai gali 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega

•*

komunistais, matyk ir Bimba 
Laisvėj rašo,'kad jie pažangūs 
lietuviai. Mes tuos “pažangius” 
Lietuvoje gerai žinojome, kas 
per vieni.”

Tai drąsus baimingo grino- 
riaus pamokslas. Iš to didelio 
žinojimo jie Lietuvos neteko, o 
Lietuvos liaudis šiandien daug 
laimingesnė ir laisvesnė, negu 
prie Smetonos “neprigulmy
bės.”

Vietinis klebonas C. A. Va- 
sys trumpą šlykštų juoką pasa
kė: kaip motina pasiuntus mer
gaitę atnešti iš kepyklos duoną 
su razinkomis ir kad 
vus ir radus vietoje 
—tarakonus.

Charles Janavičibs neilgai 
kalbėjo, bet išdidžiai ir drąsiai 
neva giliai pamislydamas, sdkč, 
kiek Lietuva pažengus pirmyn 
per 20 metų savo “neprigulmy
bės” gyvavimo. Bet nepasakė, 
kad dabar Tarybinėje Lietuvo
je daug aukščiau iškeltas lietu
viškas mokslas, negu prie Sme
tonos valdžios. Tai kam tas sie
loj imąsis, kad iš bolšėvikų rei
kia vaduoti lietuviškumas? Esą, 
su Dievo ritalone ir kitų galin
gų tautų pagalba išvaduosime 
netolimoje ateityje Lietuvą. 
Reiškia, ruoškimės prie trečio 
pasaulinio karo, lai eina milijo
nai jaunų žmonių žudytis, tik 
tod?l, kad smetoninių ponelių 
apie 60,000 esama Vokietijoje, 
kurie nenori grįžti Lietuvon, 
nes jų dauguma tarnavo hitle
rininkams.

Dar vienas kunigas perstaty
tas kalbėti, rodos, misijonierius 
Bružas iš‘ Hartfordo. Tai gerai 
įsiganęs. Jis tik niekino Jugo
slavijos dabartinę tvarką.

Po tam pirmininkas vikaras 
perskaitė ilgą rezoliuciją, kurio
je reikalauja Lietuvai “nepri
gulmybės.” Veikiausia, kunigu- 
žiai nežino nei to, kad kaip At
lanto Čarteris buvo gamintas, 
tai Lietuvoj buvo tokia tvarka, 
kokia šiandien yra.

Bevardis.

Jau ilgas laikas, kaip strei
kuoja Regal Shoe Co. darbinin
kai. Staeikieriai yra sunkioje 
padėtyje. Blogumas gal tame, 
kad kol buvo gera proga darbi
ninkams susiorganizuoti ir įsto
ti į tvirtą apsiavų darbininkų 
uniją, tai jie nepasinaudojo ta 
proga.

Ten dirba nemažai ir lietu
vių. Suprantama, į juos darė 
įtaką ta spauda, kuri nuolatos 
puola progresyvius ir kovingas 
unijas. Regai darbininkai pri
klauso prie nepriklausomos 
BSAC unijos, kurion mokėjo po 
$1 assesmentų ir laike streiko 
gauna po $15 pragyvenimui. 
Bet jeigu jie būtų priklausę 
prie USW, CIO unijos, tai jie 
daugiau gautų ir turėtų dau
giau progų streiką laimėti. Tą 
šiandien supranta ir daugelis 
streikuojančių darbininkų. Prie 
to IJSW CIO unija yra visoje 
šalyje, tai nuo jos nebūtų pro
ga Regal Shoe Go. pabėgti.

Pasirodo, kad ponai Regai 
Shoe Co. nepaiso darbininkų, 
kaip vietos spauda pranešė, tai 
A. W. Samson ir kompanijos 
prezidentas Daly išvažiuoja į 
Floridą vakacijoms. Kompani
jos prezidentas sako: Aš nieko 
nebijau, turiu $4,000,000 ir ga
liu važiuoti vakacijoms, b jūs 
eikite ir dirbkite mano sąlygo
mis,, arba lai Dievas jus žino.

Tai' matote, kaip dedasi šioje 
“demokratinėje” mūsų šalyje, 
kur fabrikai yra rankose atski
rų kapitalistų. Ne veltui jie da
bar kelia taip baisų skandalą, 
puola visus progresyvius ir vi
sur mato “rąudonus.”

W. Yurkewicius.

NESMERKTI DU MIKO- 
LAIčIKO BENDRADAR

BIAI KAIP ŠNIPAI
Varšava. — Lenkų teis

mas nusmerkė mirti du bu
vusius St. Mikolaičiko vals
tiečių partijos narius. Buvo, 
atrasta, jog karo metu jie 
bendradarbiavo su naciais 
okupantais, o po nacių išvi
jimo šnipinėjo svetimiems 
kraštams prieš Lenkijos 
respublikos valdžią.

Suorganizuota Progresyvė 
Maryland Valstijos Partija 
' Vasario 15 d. įvyko steigia

moji konvencija, kurioje tapo 
suorganizuota trečia partija 
Henry A. Wallace’o kandida
tūrai remti į JAV prezidentą.- 
Partijos vardas: Progressive 
Party of Maryland. Konven
cija turėjo visavalstijinę atsto
vybę, kurioje dalyvavo 630 de
legatų iš visų valstijos miestų 
ir apskričių.

Konvencija priėmė partijos 
konstituciją ir nominavo Hen
ry Wallace kandidatu JAV* 
prezidento vietai prezidenti
niuose rinkimuose. Apart de
legatų, kurių buvo nuo visų 
tautų, tikybinių^ sektų, progre
syvių ir darbininkiškų organi
zacijų, unijų, profesinių ir 
mokslinių įstaigų, skaitlingai 
dalyvavo jr _ pašalinė publika 
taip, kad susidarė virš tūks
tantinė žmonių minia. Už tai 
konvencija išėjo visapusiai pa
sekminga ir pakilusiu ūpu.

Vasario 9 d. atsibuvo LLD 
25 kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė mažai. Tai peik
tinas apsireiškimas, kad drau
gai nesirūpina nei užsimokėji
mu narinių duoklių į organi
zaciją.

Iš susirinkimo nutarimų pa
žymėtini šie: Paaukota $5 
Progresyvės Partijos konvenci
jai ir $15 Pilietinių Teisių Gy
nimo Kongresui.

Pradžią rinkiminės kampa
nijos nutarta pradėti su juda
mais paveikslais ir prakalbo
mis. ' Bus parodyta labai gra
žios filmos ir bus du kalbėto
jai, vienas iš jų lietuvis. Pa
rengimais įvyks kovo 6 d. va
kare, Lietuvių Svetainėj, 851 
Hollins St. Visus lietuvius 
kviečiame dalyvauti. Sekantis 
LLD 25 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 8; nariai, nepa- 
nepamirškite dalyvauti. V.

Paskutinis Žodis Rengiant 
Konstancijai Menkeliūnaitei 

Koncertą.
Pasirodo, kad iš visų čia 

kaimyninių lietuviškų koloni
jų tik Lowellyj yra rengiamas 
Menkeliūnaitei koncertas.

Kitur — visame Merrimaęk 
upės slėnyj-—dėl laiko trum
pumo ir gal dėl kitų priežas
čių, koncertai šiuo laiku ne
rengiami.

Štai gaunu žinią nuo poros 
draugų,,kad Lawrence neren
gia koncerto, bet jie rengiasi 
skaitlingai dalyvauti šį šešta
dienį mūsų rengiamame kon
certe—Lowellyj. Drg. B. čiu- 
lada paėmė ir tikietų pardavi
mui tenykščiams draugams.

Draugų lawrcnciečių pasi- 
briežimas geras 
visti e k stengiasi 
sios dainininkės 
dar kartą su ja

Tas, žinoma, visiems bus la
bai malonu. Mes tikimės, kad 
ir kiti kaimyniniai- miestai, 
Haverhill ir Nashua, taip pat 
padarys, kaip Lawrence. Jie 
visi nepraleis veltui geros pro
gos. Į Lowellį daug gerų kai
mynų suvažiuos ir čia Lietuvių 
Piliečių Khubo viršutinėj sve
tainėj, 14. Tyler St., visi susi
tiksime bangios viešnios — 
Konstancijos 
sanbūryje. 
tai smagu

žinoma, 
riau, kad 
tų galėję
jau nesuspėta, tai, gerbiamie
ji, esate maloniai laukiami čia. 
Lai visi keliai veda į Lowellj!

Stipriai tikimės, kad kon
certe dainuos ir Ignas Kubi
liūnas, visų mylimas 
ir žavingas baritonas.

Niekam netenka 
kad programa bus 
žavinga.

Menkeliūnaitės
Tai bus nepapras- 

ir linksma, 
būtų buvę daug ge- 
koncertai visur bū- 
įvykti. Bet jeigu

New York. — Pacific 
Telefonų ir Telegrafų kom-' 
panija pranešė, kad 1947 
iii. ji gavo $12,727,292 gryno

Beveik tuo pačiu laiku įvy
ko rinkimai New Yorko- miesto 
dalyj Bronx ir Italijos mieste 
Pescara. Iš New Yorko į» Pes
cara bus koks ketvertas tūks
tančių .mylių.

Ne tik Italija^ bet visas pa
saulis sekė Pescaros rinkimus 
ir šiandien studijuoja jų rezul
tatus. Bronxo rinkimus taip pat 
tėmijo visas pasaulis.

Tie patys buvo šūkiai ir tie 
jjatys baubai.

Abiejose vietose reakcija 
prakišo, žmonės pradeda atsi
peikėti.

ŽADA UŽDRAUST STREIKUS 
SVARBIOSE PRAMONĖSE 
, Washington. — Vienas 
aukštas Trumano valdinin
kas pranešė, kad valdžia vi
sai neleis streikuoti darbi
ninkams tokiose svarbiose 
pramonėse, kaip angliaka
sy klos, geležinkeliai, žiba
las ir atomin gamyba. Taf- 
to-Hartley’o įstatymas bus 
vartojamas, kaip įrankis 
prieš tuos darbininkus.

En- 
koncertas. 

Konstancija Menkeliūnaitė, 
atvykusi iš Italijos. Taipgi 

Aido Choras, vadovybėje 
Čeponaitės; smuikininkė 
Misko-Kalleš; armonistas

SO. BOSTON, MASS.
LLD moterys rengia skanią 

karionę vasario 21 d., 7 vai. vak., 
318 Broadway, tikslui pasitikimui 
delegato prof. B. F. Kubiliaus, grį
žusio iš Progresyvių Piliečių Suva
žiavimo, įvykusio Chicagoje. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti, išgirsti prof. įdomų raportą. 
Įžangos nebus. Vakarienė bus ska
ni. — Rengėjos. (42-43)

PARSIDUODA VASARNAMIS
13 kambarių, garu apšildomas 

namas ir 16 įvairių pastatų. 
Yra'trys virtuves, vienas dide
lis ir vienas mažas valgruimis, 
7 pečiai, 6 toiletai, trys maudy
nės, skalbykla, apie 60 paklotų 
lovų, puodai, lėkštės, stalų reik
menys, šaldytuvas, elektrinis 
šaldytuvas, apie 400 kvortų 
kenuotų vaisių, 200 svarų ga
tavos be kaulų, įšaldytos mėsos, 
pora jaunų dailių -karvių, an- 
trametis jautukas dėl kito meto 
mėsos, kelios vištos, žąsys ir tt.

8 akrai labai derlingos že
mes. Ganyklos elektrine tvora 
aptverta. 700 pėdų ilgio upe
liukas. Plačiai atviras gražus 
gamtavaizdis. Pusė mailės iki 
gelžkelio stoties, mailė iki 9 W. 
Plento, 7 mailės iki miesto 
Kingston ir Hudson upės laivų, 
stoties. Kaina $19,000. Kaip 
dabar yra tai nuomos gali gauti 
$2500 už vasarą, čia neesant 
gaspadoriaus, daugelis dalykų 
apleista. Apsukrus žmogus į 
metus xlaiko galėtų pakelt dvi
gubai kainą už šitą vietą ir 
nuomą. Lietuviai gali į čia pa
traukti lietuvius atostogoms ir 
piknikams. .z 82

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 _____

New Delhi, Indija. — J. 
Nehru, Indijos premjeras, 
atmetė seimo rezoliuciją, 
kuri reikalavo tuojau socia- 
lizuot svarbiąsias^ Indijos 
pramones ir gamtos tur
tus. Nehru sakė, jog tas 
pasiūlymas yra per greitas, 
neplaningas. Tačiaus, jis 
pripažino, kad anksčiau ar 
vėliau turės būti perimti 
valstybės nuosavybėn svar
bieji fabrikai ir gamtos 
turtai. '

Apsivožus Valčiai, Žuvo 
Bent 8 Jankių Jūreiviai

Toulon, Franci j a. — Po 
naktinės puotos, ameriko
nai jūreiviai ir oficieriai 
plaukė karine valčia atgal 
į didžiulį lėktuvlaivį Mid
way. Valtis apsivožė, ir nu
skendo bent 1 oficierius ir 
7 jūreiviai.

NAUJAS VENEZUELOS 
PREZIDENTAS

Caracas, Venezuela. — 
Tapo prisaikdintas naujas _ 
Venezuelos prezidentas Ro- 
juko Gallegoš, Demokrati
nio Veikimo partijos žmo
gus.

Jeruzale. — Žydai mobi
lizuoja 10,000 savo milicijos 
Haganos; rengiasi atremt 
karinius užpuolimus iš ara
bų pusės.

ĮGEBI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

'Laisvės Name
’ Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

A
V

PAJIEŠKOME PIRKĖJO 
(BUYER) 

PRIE .VYRIŠKŲ 
APRĖDALŲ 

Kuris Mylėtų Gyventi ' 
Kalifornijoj ’

asmuo, jieškanlis tokio užsiėmimo, 
patirs kaii>o labai gerą. Mes 

IK Chain Stores šiaurinėje dalyje
Dėl infonnacijų apie Alą po

ziciją rąžykite oro paštu j

R. M. GISSER 
766 Mission St, 

San Francisco, Cal.
(48)

lAdam V. Walmus, D.D.S
“ DAKTARAS-DENTISTAS

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

Tel. SOuth 8-5569

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja ui* 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

Living Room Cushions
Refilled, With New Springs

Sofa Apačios Perbūdavo]imas
Už $12.00

• šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE ♦

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-0612

GREEN STAR BAR & GRILL
v

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeins 
pas ‘‘Green Star Bar and Grill/’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

•PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

5. bus!.—Laisve (Liberty, Uith. Daily)—Penkt.. Vas. 20, 1948
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LAISVES BAZARAS PRASIDEDARockefelJerio Uošvis— 

Liškiaviškis Dzūkas
• f _________________

Aną dieną vienas pilietis 
pareiškė, jog Julius Paniekas, 
Ievutės Paulėkiutės tėvaš ir 
Winthropo RockefelJerio uoš
vis, pareina iš Panaros kaimo, 
Liškiavos parapijos.

Vadinasi, jis yra savo kilme 
dzūkas.

Ievutės Rockefellerienės 
motina Neveckienė, pareina 
nuo Kalvarijos.

—Liškiaviškis* dzūkas — 
Rockefellerio uošvis, — ar ne 
gražu?—sakė minėtas asmuo?

Nebloga!

Izabelė Sutkiene 
Pasiilgo Namii

Izabelė Sutkiene vis dar 
būna Floridoje. Ji jaučiasi la
bai gerai ir gyvenimas Flori
doje jai patinka. Tačiaus per 
Velykas Mrs. Sutkiene ma- 

' no būti nąmie. Nors Florida 
jai patinka, pasiilgusi namų. 
Jau kelintas mėnuo kai ji gy
vena Floridoj.

Ignas Sutkus, savininkas Re
public Bar & Grill, taipgi pa
siilgo žmonos Izabelės. Ta
čiau jis džiaugiasi, kad žmo
na gerai jaučiasi Floridoje ir 
neskubina jos grįžti namo.

Gyvendama Brook lyne Mrs. 
Sutkiene pastaraisiais kele- 
riais metais prastai jautėsi. 
Floridoje ji nemanė ilgai bū
ti. Buvo maniusi vykti į Mon
tana valstiją. Kadangi nu
vykus į Floridą jos sveikata 
pasitaisė, tai ji ten ir pasili- 

• ko visai žiemai.
Pats Sutkus, duktė, žentas 

ir anūkai tikisi linksmo pasi
matymo su mama Velykų 
šventėje.

Senutė Išmoko Skaityti
Mrs. Anne Morgenlander’ie- 

nė nemokėjo skaityti ir jai 
buvo labai sunku kur nors va
žiuoti. Ji negalėjo, pavyz
džiui, atskirti, koks skirtumas 
tarp subvės “IRT” ir “BMT.” 
Dėl to dažnai važiuodama pa
klysdavo.

Na, tai ji nutarė lankyti 
mokyklą ir pramokti. Savo 
tikslą senutė pasiekė po 40 
metų išgyventų Amerikoje.

Morgenlander’ienė gyvena 
po num. 283 Rivington St., 
New Yorke. Jinai jau turi 
anūkų,—sena, bet visvien ryž
tinga.

Majoro Sveikata Pagerėjo

Iš New Yorko miesto rotu
šės pranešama, jog majoro 
O’Dwyerio sveikata pagerėjo, 
—jis dabar tvirtesnis ir gajes- 
nis.

Išlaisvinti

ŠIANDIEN, PENKTADIENĮ
•Dienraščio Laisvės bazaras 

jau čia pat—jis prasidės šian
dien, penktadienį, vasario 20 
d., Grand Paradise salėje, 
kampas Havemeyer ir Grand 
Sts., Brooklyne.

Šiandien, taigi, bus tik pra
džia —r- gera pradžia!

Bazaras tęsis per keturis 
vakarus: penktadienį, šešta
dienį, sekmadienį ir pirmadie
nį.

Prašome visus Laisvės patri- 
jotus, visus progresyvius lietu
vius, gyvenančius Brooklyne ir 
apylinkėse, dalyvauti bazare.

Kurie išgalite, paaukokite 
bazarui daiktais arba pinigais. 
Tai reikš jūsų dienraščio tvir
tinimą.

Automobilistams
Kai kurie toliau gyveną mū

sų geri pri oteliai klausia laiš
kais, ar galima į bazarą at
vykti automobiliais, — ar bus 
vietos jiems pastatyti (“pa- 
parkinti”). Jie mano, kad 
Brook lyno gatvės dar vis tebė
ra užverstos sniegu ir dėl to 
nebus vietos automobiliams 
pastatyti.

Užtikriname kiekvieną: au
tomobiliams pastatyti vietos 
bus užtenkamai, nes sniegas 
gatvėse tapo sunaikintas: su
naikino jį pastarųjų dienų ši-

luma ir gatvių valytojai.
Todėl, kurie turite automo

bilius, drąsiai važiuokite jais 
bazaran.

BAZARUI DOVANOS:
Puikiai pasižymėjo Brookly

no biznieriai:
Mike Liepa, 324 Devoe St., 

davė gražią beskę likerių.
Ignas Sutkus, 4 92 Grand St., 

pažadėjo sudaryti beskę like
rių.

Juozas Mokola, 518 Grand 
St., pasisakė sutaisys gražų 
rinkinį likerių.

Charles Vigūnas, 284 Scholes 
St., davė dvi bonkas geros 
degtinės.

Jonas Lazauskas, 337 St. 
Nicholas Ave., davė visą kei- 
są degtinės. i

J. Šapalas ir J. Vaiginis, 147 
Thames St., davė $30 pinigais.

Nuo J. Grubio, žymaus' 
brook!,yniečio veikėjo, gauta 
bonka degtinės, o drg. Grubie- 
nė davė dvi bonkas *uvmio su
taisytų grybų.

F. Norris, Brooklyn, N. Y., 
$2.00.

širdingai dėkojame visiems’ 
už dovanas. Būkite bazare 
šeštadienį, sekmadienį ir pir
madienį. Smagiai praleisite 
laiką bešokdami prie Jurgio 
K a z a k e v i č i a u s o r k estr o.

Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo
Pirkom Kultūros Namo Šerą;

Paremėm Daily Workerį

Ridgewood-Brooklyn, N. Y.— 
Sausio 17 d. šapolo-Vaiginio 
svetainėj, 147 Thames St., at
sibuvo susirinkimas LLD 55 
kuopos. Nors šis kuopos su
sirinkimas nariais buvo ne
skaitlingas, bet atlikta svarbių 
dalykų. Nors kuopos iždas 
neturtingas, bet iš tų pačių nu
tarta'pirkt dar vieną Kultūros 
Centro Namo šėrą, penkis do
lerius Daily Work erių i ir pen
kinę Laisvės bazarui. Daily 
Workeri parėmė dar ir pavie
niai nariai. Po .50,c davė: J. 
Kairys, O. Kalvaitienė, F. Va- 
raška ir P. Višniauskas. Kor- 
nečiuk $1.00.

Nutarta surengt alaus ban- 
kietą (beer party) kada nors 
birželio mėn., jeigu bus ga
lima gaut svetainę. Narines 
mokestis už šiuos metus jau 
pasimokėjo apie 20 narių.

Sekamas susirinkimas įvyks 
kovo 16 d.

M. STAKOVAS, 
Kuopos Koresp.

šeši asmenys, kurie buvo su
čiupti siunčiant į Palestiną di
namitą, tapo išleisti iš kalėji
mo.

Teisėjas Sylvester J. Ryan, 
paleisdamas juos, pasakė:

—Aš nemanau, kad šitie vy
rai yra kriminalistai.

Kriminalistais juos buvo pa
dariusi komercinė spauda.

15 Dieny Kalėjimo 
Dėl Neteikimo Šilumos

\-------- *
Hymanas Elgowskis turi 

trims šeimoms gyventi namą 
(1149 Simson St., Bronxe).

Nuomuotojai jau tris sykius 
skundė Elgowskj teismui dėl 
nedavimo jiems šilumos. Bet 
namų savininkas vis nepAise.

Pagaliau, ketvirtą sykį El
gowskis nuėjo teismabutin ir 
ten teisėjas jam “davė” 15-ką 
dienų kalėjimo. #

Ketvirtu sykiu, beje, El
gowskis ėjo teismabutin tik 
tuomet, kai buvo išduotas 
“warrantas” jam areštuoti.
g, / M

! Egzaminuojant Akis, į 
i * Rašome Receptus Į 
į Darome ir Pritaikome Akinius Į

Sena, Bet Smarki!

Duobėti, Sugedę Mūšy Į Karo “Galimybė"
Vieškeliai Galima, Sako Bull

Ana diena buvo New Yorko 
miesto inžinierių konferencija. 
Jie svarstė ir galvojo, kas da
ryti su mūsų vieškeliais. Jie 
duobėti, pavojingi važiuoti.

Nemažai automobilių nelai
mių įvyko tik del to, kad ke
liai prasti, apleisti, žmogus va
žiuoji naktį, manydamas, jog 
kelias lygus. Bet štai, su sykiu, 
tik plumpt automobilius duo
bėn ... Visko tuomet esti.

Kuo greičiausiai reikia taisy
ti vieškeliai.

Queens’eje ir kitur kyla pi
liečių protesto balsai prieš 
Consolidated Edison kompani
jos mojimąsi pakelti gazo kai
nas.

Civilinio apsigynimo virši
ninkas. majoras generolas Ha
rold R. Bull, aną dieną kal
bėdamas Amerikos miestų ma
jorų suvažiavimo, pareiškė, 
jog naujo karo “galimybė” 
yra galima.

Girdi, sekamas karas prasi
dės be paskelbimo ir įspėjimo, 
dėl to miestai turi būti pasi
ruošę jam sutikti.

Bet kas karą ruošiasi pra
dėti. generolas nepasakė.

Jam ruošiasi, apie jį šūka
loja Amerikos karo provoka
toriai.

REIKALAVIMAI
Reikalingas porteris prie apart- 

mentinio namo. Geros darbo sąlygos 
ii’ alga $115.00 j mėnesj. Kreipkitės 
tuojau j Superintendent Songailą, 
1510 Ocean Parkway, Brooklyn, 
N. Y. (42-44)

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Jaunas Bedarbis 
Užmušė Kriaučių

-- - ■ .. f
Brooklyn© policija skelbia 

tokią žinią: Hyman Miller 
(gyvena po num. 731 Shef
field Ave., Brooklyne) yra 18- 
kos metų amžiauš vyrukas. Jis 
lanko Thomas Jeffersono var
do vidurinę mokyklą Brookly
ne. Hymanas skelbė motinai, 
būk jis turįs darbą, bet iš ti
krųjų jo neturėjo.

Ir štai, aną dieną jis, pagal 
savo motinai pasakojimą, tu
rėjo parnešti' “pėdę,” bet jos 
negalėjo parnešti, kadangi ne
dirba.

Tai jis nuėjo pas 68 metų 
kriaučių Abraomą Hymowitz 
(135 Osborn St., Brooklyne), 
kuris turi savo “šapukę,” ir 
pareikalavo pinigų.

—Aš noriu tavo pinigų,— 
sakė Milleris senukui,—o jei 
ne !. . .

Ir jis išsitraukė peilį ir pa
mosavo juo senam kriaučiui. 
Pastarasis nenusigando: Metęs 
savo siuvinį, jis smogė Mill- 
eriui.

Tuomet pastarasis, pasigro
bęs prosą, pradėjo kriaučių 
mušti iki užmušė ligi mirties.

Kai Milleris išėjo iš kriau- 
čiaus “šapos,” vaikai, stovėję 
gatvėje, pradėjo jį vytis ir 
rėkti. Tai pagelbėjo policijai

Barnard Kolegija Kelia 
Mokestis už Mokslą

Barnard Kolegi'ja, kurioje 
mokosi mergaitės, nutarė pakel
ti savo studentams mokestis už 
mokslą. Bus pakelta tarpe 
$100 ir $150 kiekvienai stu
dentei.

Taip pareiškė Kolegijos dje- 
kanė Millicent Carey McIntosh.

Pakėlimas už mokslą mokes
čių įeis galion sekamą, mėnesį.

Panašų žygį andai padarė 
Columbia universiteto vadovy
bė. Tačiau ten studentai pradė
jo bruzdėti ir žada kovoti,- sa
kydami, kad jie negalės užsi
mokėti, — perbrangu.

Ką darys Barnard kolegijos 
studentės, liekasi palaukti ir 
pamatyti. * -

Shanahan Prisaikdintas
Miesto majoras O’Dwyeris 

praėjusį antradienį priskaidin- 
no Thomasą J. Shanahan na
riu New Yorko miesto Hous
ing Authority. Shanahan’as 
užims Mary K. Simkovitch’ie- 
nės vietą, kuri iš ten pasi
traukė.
Millerį suimti.

šitaip pasakoja policija.
Visas dalykas daugiau pana

šus į Dostojevskio veikalą, ne
gu į tikrovę.

Senutė, 68 metų amžiaus, Sa
ra Seiger’ienė palaiko auksinių 
daiktų krautuvėlę Bretton Hali 
viešbutyj (Broadvėje, netoli 
85-tos gatvės).

Ne sykį jinai jau buvo api
plėšta, dėl to dabar senukė la
bai atsargi. Kiekvieną sykį, kai 
tik ko]<s “kostumieris” pasisu
ka, jinai pirmiau apžiūri, pati
ria, kas jis do vienas.

Aną dieną atėjo trys jauni 
berniukai ir prašo jiems paro
dyti auksinių daiktų.

Sieger’ienė sako, jie buvo to
ki nervuoti, jog aš tuojau pa
mačiau, kad jie yra vagišiukai, 
daugiau niekas. Dėl to 
moteris atsisakė jiems pa
tarnauti. Tuomet vienas berniu
kas sako. “Mes atėjome tave 
apvogti.” Ir parodė šautuvą.

Kas senukei teko,daryti?
Jinai buvo įsitaisiusi tam 

tikrą signalą, kurio knypkelį 
paspaudus, tuojau suskamba 
varpelis artimiausioje policijos 
nuovadoje.

Todėl senuke' nudavė nusi
gandusią, — ji apalpo, neva 
krito žemyn, bet krisdama pa
taikė į signalo knypkelį.

Tuojau pribuvo policija. Ber
niukai pradėjo bėgti, pdlicma- 
nas — vytis. Vieną, Solomon 
Reiber’į, policmanas pašoVė ir 
pagavb. Reiberis yra DeWitt 
Clinton vidurinės mokyklos mo
kinys. >

Be abejo, bus suimti ir kiti 
du.

Visokių dalykų mūsų pasau
lyje pasitaiko!

i Drs. Stenger & Stenger i
I Optometrists
i 394-398 Broadway 1
! Brooklyn, N. Y. 1
į Tel. ST. 2-8842 !

— •» — M ■ —M—-M — M — ■ — M — ■ — I .J.

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

TONY’S

Choras, Kuris Linksmins Bazaro Dalyvius Per Du Vakarus

Šaunusis Brooklyno lietuvių Aido Choras, vadovaujamas Jurgio Kazakevičiaus, dainuos 
Laisvės Bazare šeštadienį ir pirmadienį; aid iečiai žadėjo būti Bazare kiekvieną vakarą.

I

a
DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrika|
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-G8G8

Valandos: į vakare |

Penktadieniais uždaryta.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

300 UNION AVENUE
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI §
^O7???7Z7????222??22?7777???????Z???ZZZZ?2Z2????'<’<: I

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakaraisValandos:

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at
auginamas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8983.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770

Stanley
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akounten(as
111 Ainslie St., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-3049

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

--------- ---------------- ............  V

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

m sudarau 
■jrikoniškais. Rei- 
Bkalui esant ir 
■ padidinu tokio 
F dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Peter Kapiskas

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Udy’o BULOVĄ

able.

Man's BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend* 
•Me. SSS.W

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Lohgines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontlniai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kur{ daiktą iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil 

The demand will be great ... so avoid di»- 
appointmenl . . . choose tomorrow!

♦17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laiavė (Liberty, Li th. Daily)—Penkt., Vas. 20, 1948




