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Sovietinės Armijos Sukaktis.
Jei Visi Ją Matytų!
Milano Kardinolas.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Vasario-Feb. 27, 1948
Generalinis Tarybų Sąjun

gos konsulatas suruošė Įdomų 
vakarą Tarybinės Armijos 
trisdešimt metų sukakčiai at
žymėti.

Tai buvo praėjusį antradieni 
rtiūjorkiškėje Town Hali salė
je.

Be 
kurių 
tybių, 
vai

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

sina $7.00 * Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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in the Eastern States.
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, Brooklyn 0, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878
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diplomatinių pareigūnu, 
buvo iš visos eilės vals- 
dalyvavo spaudos atsto- 

ir nemažai visuomeninin
kų, specialiai šia proga su
kviestų.

Buvo rodyta dvi sovietinės 
filmos: “Berlyno Žlugimas“ ir 
“Rusu Balerina.“ *

Pirmiau negu jos. buvo ro
dytos, generalinis konsulas 
Jakovas M. Lomakinas pasa
kė trumpą kalbą.

kūrinys,

filmą, 
iš Rau-

Filmą “Berlyno žlugimas“— 
didžiulės reikšmės 
niekad nepasenstąs.

Tai dokumentalinė 
meistriškai sudaryta
donosios Armijos veiksmų, ku
rie 1945 metų pavasarį užda-> 
vė sprendžiamą smūgį nacių 
armijai ir paskutinei ir di
džiausiai jų tvirtumai.

Tai filmą, rodanti Raudono
sios Armijos tvirtybę ir jos 
vadovybės genijai urną.

Naciu armija karą pradėjo 
— tarybinė armija ji užbaigė 
nacių, sostinėje.

Nacių armija niekaip nega
lėjo paimti Leningrado, Mask
vos, Stalingrado, gi Raudono
ji Armija Berlyną iš visų pu
sių apsupo, be gailesčio sutaš- 
kė kiekvieną pasipriešinimą ir 
miestą paėmė

Visa tai praeina pro stebė
tojo akis ir jis, stebėtojas, ma
no : jei šią filmą matytų- tie, 
kurie trokšta prieš Tarybą Są
jungą karo, tai jie pakeistų sa
vo nuomonę!

Balandžio 18 d. italų tauta 
rinks savo deputatus i krašto 
parlamentą.

Rinkiminė kampanija toje 
* šalyje jau prasidėjo. Rinkimi

nėje kampanijoje dalyvauja ir 
aukštoji katalikų dvasiškija.

Bet kaip ji dalyvauja?
Kokias priemones "dvasiški

ja naudoja balsuotojams savo 
pusėn patraukti ?

Andai Milano kardinolas 
Schuster pareiškė: kurie 
praktikuojantieji kata likai 
balsuos už komunistų-socialis- 
tų kandidatus, tiems nebus su
teiktas 
mas,” 
mo i .

Vatikanas kardinolo dekretą 
užtvirtino!

Pagal Vatikaną: balsavimas 
už darbininkų klasės kandida
tus sudaro “smertelną grie-

‘nuodėmių atleidi 
negaus jie “išrisi
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Wallace Smerkia Trumano 
Valdžią Kaip Palestinos 
Žydų Valstybes 44Išdavikę”
Tai Naujas Munichas, Žibalo Imperialistų Užgerinimas, 
Sako Wallace; Pavojus Pačiom Jungtinėm Tautom

Henry A.New York.
Wallace, trečiosios partijos 
kandidatas Jungt. Valstijų 
prezidento vietai, 
smerkė Trumano 
kad jinai, girdi, “ 
savo žadėtąją žydam vals
tybę Palestinoje.”

Paskutiniame Jungtinių 
Tautų seime Amerika per
varė nutarimą, kad Pales
tinoj turi būti įsteigtos ne
priklausomos žydų ir arabų 
valstybės. Amerikos delega
tai tada sakė, jog ši šalis 
prisidės ir prie (tarptautinės 
kariuomenės, kuri bus rei
kalinga įvykdymui Palesti
nos padalinimo į tas dvi 
valstybes. O dabar antra
dienį Amerikos delegatas 
Warren Austin visai prie
šingai nukalbėjo. Austin 
pasakojo, kad Jungtinės

karčiai 
valdžią, 
pardavė

Tautos, girdi, neturi teises 
naudoti ginkluotą jėgą Pa
lestinai padalinti į arabų ir 
žydų valstybes.

Wallace dėl to pareiškė:
“Retai kada mūsų istori

joje valdžia buvo taip skan- 
dališkai sulaužius savo žodį, 
išdavus Amerikos garbę ir 
žmones, kaip Palestinos 
klausimu. Trumano-repub- 
likonų politika del Palesti
nos yra antrasis Munichas, 
kurį padiktavo amerikinis 
žibalo imperializmas ir ži
baline politika.”

Demokratas senatorius 
Glen Taylor, trečiosios par
tijos kandidatas į Jungt. 
Valstijų vice - prezidentus, 
užreiškė, jog valdžia išduo
da ne tik Palestinos žydų 
valstybę, bet “parduoda ir 
pačias Jungtines Tautas.”

Senatorius Taylor Ragina 
Perimti Plieno Pramonę 
J Valstybės Nuosavybę

New York. — Atvykęs 
čia demokratinis senatčrius 
Glen H. Taylor sakė, jog 
plieno trustas turėtų būti 
perimtas į šalies nuosavybę.

Taylor, menamas .trečio
sios partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų vice-pre
zidentus, besikalbėdamas 
su reporteriais, reiškė pasi- 
gtinimą, jog pelnagrobiai 

stiniai fabrikantai pa- 
ė plieno kainą dar $5 to

nui. Jis pridūrė,, jog taip 
pat reikėtų paimt valstybės 
nuosavybėn geležinkelius ir 
kasyklas. Sykiu jis smerkė 
Washingtono valdžią, kad 
jinai leidžia privačiams 
aliumino fabrikantams pel- 
ninkauti iš didžio TVA 
vanden-elektros jėgos pro
jekto, kuris šalies lėšomis 
pastatytas.

Jungi Tautą Delegatai 
Kritikuoja Ameriką už 
Nepastovią Politiką

Lake' Success, N. Y. — 
Daugelis Jungtinių Tautų 
atstovų peikia Ameriką už 
neturėjimą aiškios politikos 
kas liečia Palestiną ir kitais 
klausimais, kaip praneša 
amerikonai korespondentai. 
Tie atstovai jaučiasi Ame
rikos suvedžioti, ypač Pa
lestinos klausimu.

Paskutiniame Jungt. Tau
tų seime Amerika įpiršo re
zoliuciją, reikalaujančią 
padalint Palestiną į žydų ir 
arabų valstybes. Amerika 
tada pasižadėjo ir kariuo
menės duoti tam nutarimui 
vykdyti. O dabar Amerikos 
delegatas. Austin faktinai 
atsisakė nuo privalomo žy
dų valstybės kūrimo Pales
tinoj.

Žydai Žada Išvyt Visus 
Anglus iš Palestinos

Žydai Sionis-

valdžia

kės tai padaryti ir šiuo me
tu. '

Čechoslovakija bus naujo ti
po liaudiška demokratinė res
publika.

Kardi
tai pa-

Luigi Longo, Italijos komu
nistų partijos vice-pirminin- 
kas, pareiškia, jog tokis kar
dinolo Schusterio žygis nuside
da rinkimų įstatymui, 
nolas turėtų būti už 
baustas.

Bet De Gasperi 
kardinolą teisina, nes pastara
sis darbuojasi krikščionių de
mokratų partijai.

Aukštoji Italijos katalikų 
dvasiškija aiškiai ir atvirai at- 
sistojo reakcijos pusėje. t

Ji pajungė Dievą ir bažny
čią kovai prieš liaudies inte
resus, .kovai už Italijos dvar
ponių ir fabrikantų interesus.

Vatikanas turėtų suprasti, 
jog tas, kuris sėją vėją, pjaus 
audrą.

Dėl įvykių Čechoslovakijoje 
mums sielotis netenka.

To krašto komunistų partija 
yra tvirta, didelė ir patyrusi.

Jos vadovybė, su Gottwaldu 
priešakyje, sunkiausiais lai
kais mokėjo orijentuotis. Mo-

Jeruzalė.1
tai užpuolė karinio anglų 
teismo rūmą ir užmušė vie
ną arabą, anglų policinin
ką; bandė susprogdinti tą 
teismą, bet žydų bombos 
nesprogo. Karštieji žydų 
kovūnai iš Irgun Zvai įeu- 
mi organizacijos viešai pa
skelbė, kad jie tol muš ang
lus, kol- juos vjsus išvys iš 
Jeruzalės ir Palestinos. Bū
sią keršijama už tai, kad 
anglai išsprogdinę žydų į- 
staigas Ben Yehudos gat
vėje, užmušdami 52 žydus 
ir sužeisdami šimtus.

Ketvirtadienį žydai smar
kiai kirtosi su arabais Je
ruzalėje, Tel Avive ir kitur 
Palestinoje.

Amerika - Anglija Smerkia 
Naują Cechų Kabinetą
Washington, vas. 26. — 

Amerika, Anglija ir Fran- 
cija pasmerkė perorgani
zuotą Čechoslovakijos mi
nistrų kabinetą komunistų 
vadovybėje.' Spėjama, kad 
tos trys šalys nepripažins 
naujosios čechošlovakų val
džios.

I ' k

Amerikos Karo Laivai Plauks 
“Į Svečius” Saudi Arabijon

Jeruzalė. — Trys kari
niai Amerikos laivai—lėk- 
tuvlaivis Valley Forge ir 
du naikintuvai — atplauks 
kovo mėnesį į Saudi Ara
biją, esą, “dėl pagarbos” 
tam kraštui, kaip praneša 
United Press.

Jiingtinės Valstijos pa
geidauja, kad Saudi Arabi
ja leistų amerikonams ir 
toliau pasilaikyti didžiulę 
karinių lėktuvų stovyklą 
Darane. Ta lėktuvų bazė 
buvo įrengta kafo metu ir 
lėšavo 4 milionus dolerių.

Plieno Fabrikantas Įspėja, kad 
Marshallo Kyšiai Nepajėgs 
Nupirkt Vakarų Europos Tautų

Washington.—Marshallo- 
Trumano reikalaujami bi- 
lionai dolerių vakarinei Eu
ropai “viso labo yra ky
šiai,” kuriais norima papir
kti tenaitinius žmones prieš 
komunizmą, pareiškė Na
tional Plieno Korporacijos 
pirmininkas Ernst T. Weir. 
Liudydamas kongresmanų 
užsieniniu reikalu komite- v v
tui, Weir perspėjo:

“Mes neįstengsime duo
ti gana didelio kyšio, kad, 
nupirkt ištisas tautas . t. 
Jeigu mes eikvosime tokias 
pasakiškai dideles sumas 
pinigiį, užsieniams, tai Jun-

gtinės Valstijos susilauks 
sunkiausio Įcrizio. O rimtas 
krizis šioje šalyje būtų bai
sesnis dalykas, negu rusiš
ko komunizmo augimas” 
vakarinėje Europoje, nors 
“valdžia dirbtiniai gąsdina 
Amerikos žmones komuniz
mo pavojum tenai.”

Republikonas kongrosma
nas Frederick C. Smith 
tvirtino tam kongresiniam 
komitetui, jog Marshallo 
planas ne tik neatrems ko
munizmo, bet dar padės ko
munistiniam judėjimui iš
sivystyti vakarinėje Euro
poje ir pačiose Jungtinėse 
Valstijose.

Šimtai Milionų Dol. Esu, Kaip 
((Į Žiurkių Lindynę,'' Supilti 
Čiangui > ir Graikijos. V aidžiai

narchistai, turėdami 132,- 
000 vyrų armiją, dejuoja, 
kad jie turį permažai ka
riuomenės, todėl negalį at
silaikyti prieš 25,000 par
tizanu. • . .

Jungtinės Valstijos su
teikė Chiang. Kai-šeko Chi
nijos valdžiai daug ginklų 
ir amunicijos, tęsia tas N. 
Y. Times rašytojas, bet chi
nų komunistai pagrobė žy- 

pergales, o Graikijos mo-jmią dalį tų karo įrankių.

New Yorko Times kari
nis rašytojas Hanson W. 
Baldwin sako, Amerika 
privalo griežtai kontroliuo
ti karinę paramą, duodamą 
Chinijai ir Graikijai.

Amerika, anot Baldwino, 
supylė šimtus milionų dole
rių Chinijos ir Graikijos 
valdpvam, kaip į ’“žiūrkių 
skylę”; tuo tarpu chinų ko
munistai laimėjo naujas ’

Čechoslovakijos Prezidentas 
Eduard Benes Užgyre 
Naująjį Ministrų Kabinetą
Sudėtinis Ministru Kabinetas Sudarytas iš Komunistų, 
Socialistų, Trijų Kitų Partijų ir Nepartinių Žmonių

Praga. — Nepartijinis demonstravo. Jie džiaugėsi, 
Čechoslovakijos prezidentas kad suardytas reakcininkų 
Eduardas Benes užgyrė pasimojimas prieš respubli- ; 
naująjį sudėtinį ministrų 
kabinetą, kuris sudarytas 
vadovaujant komunist u i 
premjerus Klementui Gott- 
waldui. Šiame kabinete yra 
11 komunistų, 3 socialdemo
kratai, 2 nacionaliai socia
listai, 2 Liaudies' Partijos 
nariai, 2 slovakų demokra
tai ir du nepartijiniai. Bet 
tapo atmesti tie 12 politi- gnuianv 
kierių iš trijų dešiniųjų j apie 1,500 dešiniųjų studen- 
partijų, kurie pasitraukė iš i tų maršavo pas prez. Bene- i •• ii* i 1 • i • • ' • 1. 1 •- J • 1__ j

ką.
Premjeras, Gottwaldas, 

kalbėdamas 100,000 miniai 
aikštėje, ragino darbinin
kus būti ištikimais prezi
dentui Ed. Benešui, kuris 
nusileido žmonių valiai ir 
pripažino perorganizuotą 
ministrų kabinetą.

Prieš pat prezidentui už- 
girsiant naująjį kabinetą,

buvusiojo kabineto laikinai 
iššaukdami valdžios krizį. 
Yra parodymų, kad jie da
lyvavo sąmoksle' dėl demok
ratinės valdžios nuvertimo.

Kai tik buvo paskelbtas 
naujojo ministrų kabineto 
suorganizavimas, tuojau 
200,000 žmonių sugužėjo į 
gatves ir džiaugsmingai

są, reikalaudami, kad jis 
atmestų tą kabinetą. Polici
ja, saugodama prezidentą 
nuo galimo ^pavojaus, blaš
kė tuos studentus. Komer
cinė spauda skelbia, kad 
vienas maršuotojas buvęs 
užmuštas. Suimta dar keli 
“vakarinių valstybių”* šni- • 
pai ir jų bendradarbiai.

Amerikonai ir Anglai 
Planuoja Vakarinę 
Vokiečių Valstybę

Čechoslovakija Suėmė 15 
Nacių, Kuriuos Amerikonai 
Atsiuntę Kaip Savo Šnipus

• Seoul,x KorėjaJ Seoul,s Korėja. — Per po
litinius susikirtimus aihe- 
rikineje Korėjos puseje už
mušta 5 asmenys.

. Nanking, Chinija. — So
vietų Sąjunga paskyrė ge
nerolą N. V. Rosčiną nauju 
ambasadorium Chinijai.

L!

Universiteto amfi- 
kalbėjo socialistų

Leonas Blumas ir 
marksistus - komu-

Yemeno Karalaitis Įtaria, 
Kad Per Angly Sąmokslą 
Nužudytas Jo Tėvas

Kairo, Egiptas. — Yeme
no karalaitis Self el-Islam 
Ahmed, vyriausias velionio 
karaliaus Ja jos sūnus, įtarė 
anglus, kad per jų sąmokslą 
buvo nužudytas jo tėvas ir 
du broliai.

Pranešimas iš Yemeno 
sako, jog anglai pavartojo 
jaunesnįjį karaliaus sūnų 
S. el-Haką Ibrahimą, kaip 
žmogžudysčių įrankį. Maiš
tavęs prieš tėvą, karalių Ją
ją, Ibrahimas buvo pabėgęs į 
ir prisiglaudęs Adene, ang
lų globojamame krašte, ku
ris rubežiuojasi su Yejnenu.'

Persiųstas iš Adeno į 
Yemeną su savo sėbrais, Ib-

rahimas tad ir nužudė tėvą 
ir du savo brolius ir pasi
skelbė Yemeno karalium. O 
sostas teisėtai priklausė vy
riausiam karaliaus sūnui 
Seifui el-Islam Ahmedui.

Pranešama, jog Ahmedas 
pradėjo kovą dėl sosto ir 
kreipėsi į Saudi Arabijos 
karalių Ibn Saudą, prašy
damas pagalbos. Jau einą 
susikirtimai tarp Ahmedo 
šalininkų ir užgrobusio sos
tą Ibrahimo kariuomenės. 
Ahmedas turįs 20,000 gink
luotų vyrų, o Ibrahimas 
apie 100,000.

Yemenas yra pietiniai 
vakariniame Arabijos kam
pe.

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinio amerikonų guber
natoriaus generolo Clay pa
tarėjas George B. McKib- 
bon pranešė, kad jie išvien 
su anglais gamina planus 
įsteigti vakarinės Vokieti
jos valstybę; tariasi politi
niai sujungti anglų ir ame
rikonų užimtus plotus į Bi- 
zoniją; stengiasi įtraukti ir 
francūzų užimtą ruožtą; 
tuomet jau būtų Trizonija.

Tokie planai daromi, pa
siremiant slaptomis Angli
jos, Amerikos ir Francijos 
atstovų derybomis Londone, 
kaip paaiškino McKibbon. 
Jisai žadėjo netrukus per
kelti savo raštinę iš Berly
no į Frankfurtą prie Mai
no. Frankfurtas bus vaka
rinės Vokiečių valstybės 
sostinė.

Praga, ALN žinių agen
tūra praneša, jog Čechoslo
vakijos saugumo policija 
suėmė 15 nacių, kuriuos a- 
merikonai sumokinę ir* at
siuntę iš savo užimto -Vo
kietijos ruožto į Čechoslo- 
vakiją, kaip Amerikos šni
pus. Tie šnipai tai Sudetų 
vokiečiai. ALN teigia, kad 
amerikonai palaiką tokių 
šnipų centrą Bavarijoj. Jų 
vadas yra nacių maršalas 
Heinz Huderian, buvęs vo
kiečiu tanku komandierius 
atakoms prieš Maskvą. 
Nurnbergo tesimas atsisa
kė bausti Guderianą.

Tie Guderiano-amerikonų 
šnipai ne tik bandė išgauti 
karines . Čechoslovaki j o s 
slaptybes, bet sprogdino ir 
čechošlovakų fabrikus.

Čechošlovakų Ministrų 
Kabineto Nariai

Sudegė. Veterano Žmona su 
Trimis Kūdikiais Camdene

Demonstracija prieš Socia
list Vado Blumo Kalbą

FARMOS GAISRE ŽUVO 
7 VAIKAI /

Burlington, Iowa. — Per 
gaisrą farmerių Ellsworthu 
name naktį sudegė 7 jų vai
kai.

Camden, N. J. — Per 
gaisrą sename name Cam- 
dene sudegė Dorothy Evans, 
23 metų, ir trys jos kūdi
kiai nuo 1 iki 3 metų am
žiaus. Gaisras kilo iš suge
dusio žibalinio pečiaus eks
plozijos. Jos vyras George 
Evans, 26 metų; guli Phila- 
delphijos Na'val Ligoninėje. 
Karo metu, jisai buvo para- 
šiutistas ir sunkiai susižei
dė koją, šokdamas iš lėktu
vo žemyn.

Paryžius. :— Miniht 1848 
m. revoliucijos sukaktį Sor- 
bonnos 
teatre, 
vadas 
kaltino 
nistus už tos revoliucijos 
nepasisekimus. Daugelis su
sirinkusių sukėlė trukšmin- 
gą demonstraciją prieš Blu
mo pasakojimus. Pašaukta 
policija' išvarė žymesnius 
demonstrantus iš susirinki
mo.

328,000 Chiniškų Doleriu 
Už Vieną Amerikos Dolerį

Šanghai, Chinija. — Po
pierinių Chinijos pinigų 
vertė taip nupuolė, jog už 
vieną Amerikos dolerį siū
loma jau 328 tūkstančiai 
chiniškų dolerių. Už ryžių 
svarą reikia mokėti 22,222 
chiniškus dolerius. Ameri
kos valdžia, skirdama $570,- 
000,000 Chinijos valdovui 
Čiang Kai-šekui, norėjo ne 
tiktai paremti jo karą prieš 
chinų komunistus, bet ir 
sustiprinti Čiango pinigus. 
Nepaisant to, ivis žemyn 
smunka Čiango bumaškos.

Praga. — Perorganizuo
tame Čechoslovakijos kabi
nete yra šie ministrai: ko
munistai premjeras Gott
wald; premjero pavaduo
tojai komunistai A. Zapot- 
cki ir Wm. Siroki ir social
demokratas Lausman. Lie
kasi du’ tje patys nepartiji- 
niai kabineto nariai — už
sienio reikalų ministras Jan 
Mlasaryk ir šalies gynimo 
ministras generolas Lud- 
vik Svoboda. Pramonės mi
nistras yra socialdemokra- 
tas Zdenek Fierlinger ir 
soc.-dem. visuomenės gero
vės miništras Evzen Er- 
ban. Vidaus reikalų, minis
tras tas pats Vaclav Nose, 
komunistas, ir kt.

, Houghton, Mich. — Mire 
Mamie Nelson, sakoma, 123 
metų amžiaus.
ORAS.—Būsią apsiniaukę.
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MASKVA APMAUNANTI 
WASHINGTONĄ

Taip dūmoja- Clevelando 
Karpius savo Dirvoje. Jis 
mano, kad jau seniai reikė
jo Trumanui su atomine 
bomba pasišvaistyti po 
Maskvą, tačiau to dar ne
padaryta ir tuomi, aišku, 
tas fašistinis idijotas nega
li būti patenkintas.

Karpius rašo:
Maskva, vykdydama

planą įkyriai, sumaniai, pa
siekė didesnių laimėjimų Bal
kanuose ir Graikijoje, kai ko
munistų kariautojų Graikijoje 
skaičius nuo 2,000 padaugėjo 
iki 20,000. Amerikos paskirti 
viršininkai atlikti tam tikras 
užduotis Graikijoje, savo pa
reigas ėjo tik apgraibomis, 
tik tiek, kiek reikia jiems pa
sirodyti ir už ten sėdėjimą 
gauti algas.

Viskas aiškiai įrodo, kad iki 
šiol ten vartoti metodai ir 
žmonės yra netinkami.

Vietoje sudaryti sunkesnes 
sąlygas komunistams kovoti ir 
gabaus išnaikinti juos, Ame
rikiečiai savo valdžios leidžia
mais milijonais dolerių 
stiprino komunistų 
Graikijoje.

Kai sovietai įsigalės 
žemio jūroje, Amerika
siųs Maskvai protestą ... (D 
vas. 20 d.).
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Suokalbis Čechoslovakijoje -
Tai, kas atsitiko Čechoslovakijoje, turėtų būti gera 

pamoka darbo žmonėms visur. Tai pamoka, kad buržu
azija geruoju neatsisakys savo klasinių privilegijų ir ko
vos iki paskutinio energijos lašo prieš bęnt kokį pasikėsi
nimą ant tų privilegijų. *

Čechoslovakijos buisuazijai nepatiko, kad komunis
tai tapo didžiausia ir stipriausia šalyje partija. Nepatiko 
jai, kad šalies premjeru tapo komunistų vadas. Nepatiko 
jai, kad vyriausybė pradėjo nacionalizuoti pramonę ir 
prekybą. Kaip ir kitose rytinės’ Ųuropos šalyse, Čecho- 
slovaktjoje taip pat atsirado užsienio imperialistų agen
tų, kurie pradėjo organizuoti suokalbį nuversti komunis
tų vadovaujamą vyriausybę ir atsteigti savo pilną vieš
patavimą. 'Patys aršiausi buržuazijos agentai susispietė 
po Nacionalistinės Socialistų Partijos vėliava, kuriai 
priklauso ii* prezidentas Beneš.

Žmonių laimė, kad šalies policijos ir ginkluotų jėgų • 
vadovybė buvo gerose, ištikimose rankose. Suokalbis bu-' 
vo laiku šusektas ir dramatiškai likviduotas? Dar vienas • 

.imperialistų šūvis prašvilpė pro šalį. Dar vienos pa
stangos pasukti istorijos ratą atgal neišdegė. Bandė 
Lenkijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir pagaliau Čecho- : 
Slovakijoje, ir visur prakišo.

Visiškai kitaip išėjo Graikijoje, kuri buvo Angli
jos ginkluotų spėkų okupuota. Čia tų ginklų ^globoje irx 
apsaugoje susidarė reakcinis monarchistinis režimas ir 
pavergė Graikijos liaudį. Paskui anglų vietą užėmė 
amerikiečiai ir dabar Graikijoje verda civilinis karas, 
liejasi žmonių kraujas. Tas pats bandyta anuose kraš
tuose, bet ten situacija buvo’ kitokią ir reakcijos suokal
biai nepavyko.

Senatorius Taylor ir Komunistai
Kai senatorius Taylor pareiškė, kad jis pereina tre- 

čiojon partijon darbuotis, komercinės spaudos korespon
dentai apvertė jį klausimais apie komunistus. Ar sena
torius atmes ir pasmerks komunistų paramą? Ar jis ko
vos prieš komunizmą?

Sen. Taylor pasisakė; kad jis Markso raštus tik da
bar pradėjęs skaityti, kad jis nėra komunistas, bęt jis 
priims paramą visų, kurie priims trečiosios partijos de
mokratiškai priimtą programą. Tas, aišku, labai nepa- 
tikp tiems korespondentams. Nuo dabar, pamatysime, 
sen. Taylor jau bus vadinamas “raudonųjų agentu.” Juk 
taip yra koliojamas Henry Wallace.

Neatmesdamas jokios grupės, kuri sutinka su tre
čiosios partijos programa, senatorius Taylor pareiškė: 
“Aš noriu, kad mūsų ekonomija taip gerai veiktų, jog 
komunizmu susiinteresuotų tik tokia menkutė piliečių 
dalis, kokia dabar komunizmą palaiko.” Vadinasi, Tay
lor nori, kad dabartinė mūsų santvarka pasidarytų to
kia gera, jog niekas nenorėtų ją pavaduoti kita, dar ge
resne.

Komunistų “Daily Worker” tik palinki senatoriui 
Taylor geriausio pasisekimo tose iškilmingoje pastan
gose. Dienraštis sako:

“Darbuokis, senatoriau Taylor,, bandyk šią santvar
ką padaryti gera, kovodamas už pakėlimą Amerikos 
žmonių gyvenimo lygio. Mes paremsime kiekvieną, jū
sų žygį, kuris padės padaryti mūsų gyvenimą lengves
niu ir saugesniu. Mes visada taip darėme ir visada taip 
darysime.

“Bet mes tvirtai tikime, jog Amerikos žmonės pa
tirs, kad jie turės kovoti labai sunkiai, jog privertus 
Wall Stryto trustus padaryti žmonėms nors mažiausią 
nusileidimą. Jie įsitikins, kad nebus galima užtikrinti 
laisvą ir linksmą Ameriką be ėjimo prie socializmo, ati
mant iš Wall Stryto savininkų pramones/ bankus ir ki
tas stambiąsias įmones. Tačiau mes šį Amerikos žmo
nių nuosprendį paliekame ateičiai, kada jie prie to nuo
sprendžio prieis, o jie tikrai prieis.

“Tuo tarpu trečiosios partijos judėjimas turi 'at
simesti redbeiterius. Komunistai šiame judėjime dalyvau
ja ne kaipo neprašyti svečiai, bet kaipo stipriausi de
mokratijos ir taikos gynėjai, kurie taip pat tiki socia
lizmu. Liaudies judėjimas be komunistų yra apgavystė. 
Tai turėtų būti dažnai ir tvirtai primenama visiems red- 
ibeiteriams.” - .

, Vatikanas Vėją Sėja »
• Popiežius negali nurimti katalikų bažnyčioms ne

brukęs politikos. Jis pareiškė, kad prakeikti bus visi, 
kurie balsuos už komunistus. Jis įsakė Italijos vysku
pams, kunigams, vienuoliams ir vienuolėms įsitraukti į 
politiką, visur kovoti komunistus.

Italijoje rinkimai įvyks balandžio mėnesį. Visos di
džiosios partijos susitarė palaikyti šalyje ramybę, kad 
rinkimai būtų laisvi. Komunistai ir socialistai susitarė 
rinkimų kampanijoje darbuotis išvien ir išstatyti bend
rą kandidatų sąrašą. Prie jų prisideda kitos darbinjn- 
kiŠkos grupės. Tai šitam liaudies frontui katalikų baž
nyčios dvasiškija paskelbė kryžiaus karą.

Ar reikia didelio pranašo, jog matyti, kad toji dva
siškija vėją sėja ir su laiku audrą turės piauti? Kai

CIO VADOVYBĖ KREI
VAIS POLITINIAIS 
KELIAIS

Chicagos dienraštis Vil
nis mano, kad Congress of 
I n d u š t rial Organizations 

i (CIO) aukštoji vadovybė 
į nuvažiavo politiniais šun
takiais. Laikraštis rašo:

Pabaigoje pereitos savaitės 
spaudoje paskelbta žinia, kad 
Philip Murray suteikė savo 
palaiminimą socialdemokratų 
vadovaujamai politinei orga
nizacijai, kuri vadinasi “Ame
ricans for Democratic Ac
tion.” ši organizacija panaši 
į širšių lizdą. Ji ne vienija, bet 
skaldo progres. jėgas. Rau
donoji silkė yra jos kovos in
strumentas. Tos organizacijos 
konvencijon, kuri įvyks Phi- 
ladelphijoj, Philip Murray 
siunčia savo misiją. Tame su
važiavime dalyvaus ir Reuther 
ir Rieve ir kiti kraštutiniai 
frakcinės politikos meistrai. 
Bičiuliavimasis su jais žeidžia 
CIO vieningumą.

Antra puse 1 vertus, toks 
siauras politikavimas yra van
duo Greeno ir kitų Darbo Fe
deracijos >šulų malūnui. Anie 
tai iš tikrųjų trokšta, kad CIO 
dešinėtų. , CIO .dešinėjimas 
yra Federacijos biurokrati
nės mašinos stiprinimas, nes 
dešinumo monopolis yra vy
riausia jų tos mašinos atrak- 

, c»j«.
Dar daugiau. Pereitą šešta

dienį matėme pareiškimą, kad 
CIO • vice-prezidentas Allen 
Haywood parašė laišką Kali
fornijos darbininkų ' vadui 
Harry’ Bridges’ui, įsakydamas 
jam atsimesti nuo Henry Wal- 
lace’o, o jei jis su tuo ukazu 

. nesutiks, tai lauk iš CIO va
dovybės !

Kas čia? Ar tai CIO cent-- 
z ras pasidarė Trumano kance

liarija? . ' '
Aišku kaip diena, kad Har- 

■ ry Bridges numes tą ultima
tumą į gurbą, kur jam ir vje-

M.
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išlaikyti savo tautystę, 
mūsų protėviai ją išlai- 
Lietuvoje, nepaisydami 
šalta tuomet ten buvo ir

Dvi ponios. Vieną sako: “Jūs šventą tiesą sakote, kad 
neklaužados darbininkai nė nebando suprasti,, kiek ge

ro mūsų'Vyrai nori jiems padaryti.”
bažnyčios ir klebonijos paverčiamos politinės veiklos 
centrais, kai tūkstančiai kunigų ir vienuolių padaroma 
klerikalinės partijos agentais ir agitatoriais, tai ieško
ma pavojaus.

Ko išsigando Trumano kan
celiarija ir jos įrankiai CIO?

Atsakymą duoda praneši
mas iš San Francisco:

Kalifornijos Progres yvė 
Partija surinko 464,000 para
šų, kad trečiosios partijos 
Imdidatai būtų padėti ant ba
loto ateinančiuose rinkimuose.

Atlantiko pakraštys, per
— —.......... ■■><!■■■■»■ ■■■■■■, I fa,.,. ,.............  

Isacsoną, susivienijo su P ati
tiko pakraščiu bendroj de
monstracijoj už liaudies par
tiją!

Philip Murray ir jam prita
rianti jo kolegos nepajėgė už
pūsti tą politinio sąmoningu
mo ir idėjinio ryžtingumo 
liepsną.

Jei mes prisiminsime, kiek 
daug patsai Philip Murray 
kritikavo, barė ir smerkė pre
zidento -Trumano liniją, gra
sindamas, pereitais metais, 
net nutraukimu santykių su 
juo, tai visiškai natūraliai su
sidaro išvada, kad patsai Phi
lip Murray stiprino tas po
zicijas, kurių pagrindu auga 
trečioji partija. Nuslysdamas 
nuo tų pozicijų, kurias jisai 
pats stiprino, CIO prezidentas 
prieštarauja pats sau. štai, 
kodėl jis nervuojasi ir neten
ka lygsvaros.

Progresyvė Amerikos dar
bininkija nuoširdžiai nori, 
kad Philip Murray ir jo ar
timesni kolegos giliai susi- 
kuoptų šio momento politinė
se problemose ir išsižadėtų 
kompromisų su tais, kurie 
Trumano ragaišį nori įpiršti, 
kaipo mažesnę blogybę, paly

dinus su republikonu abraku. 
(V., vas. 23 d.)

NORI AFRIKOJE AR 
KUR KITUR STATYTI 
“NAUJĄ LIETUVĄ”

Fašistuojančių žmonių 
galvose kyla visokių kvailų 
minčių. Apie daugelį jų 
mūsų skaitytojai jau yra 
girdėję. Bet gal bus visiš
kai nauja Vinco F. Jan
kausko filosofija. Jis tei
gia, kad ten, kur lietuviai 
per amžius gyveno, lietuvių 
tautai 7 nebetinkama vieta. 
Ją reikia apleisti ir dova
noti kitiems. Prie jos nė 
prieiti Jankauskui ir ki
tiems panašios galvosenos’ 
balamūtams nebegalima. Ji 
esanti pasisavinta rusų. 
Todėl jis sako:

Kitaip sakant, mūsų tauta 
neteko savo tėvynės ir nemė
gina nei dabar sutvarkyti jos 
reikalus ateičiai per savo at
stovus, nors jie turėtų rasti 
vietą, kur mūsų tautos geriau
si likučiai galėtų apsistoti ir 
vėl pradėti gyvavimą, kaip 
mūsų seni protėviai buvo- pri
versti jį pradėti iš naujo, kuo
met jie susispietė į Lietuvą ir 
joje sustiprėjo. Argi dabar 
kas nors rūpinasi surasti vie
telę, kur mūsų tautos pabėgė
liai galėtų apsigyventi ir vėl 
sustiprinti mūsų tautą? Kuo
met mes kolonijų neturime, 
reik pasirūpinti mūsų tautos 
pareigūnams surasti tokią vie
telę, nors svetimoje šalyje. 
Jie vieninteliai gali tuos tau
tos reikalus atlikti, nes dar jie 
vis atstovauja Lietuvą ir turi 
teisės sueiti svetimų šalių at
stovus Washingtone, Londone, 
Paryžiuje ir Romoje. Randasi 
didžiausios tuštumos Piet. 
Afrikoje, Pietinėje ir Centra- 
linėje Amerikose ir kitur, kur 
galėtų nors keli tūkstančiai 
mūsų' tautos žmonių apsigy
venti. Galėtume mes tą vete- 
lę tuomet pavadinti NAUJA 
LIETUVA. Vienu laiku rodė
si, buvo gauti ir pritarimai iš 
aukštumos Washingtone, kad 
bus galima tokią koloniją įtai
syti Aląskoje, bet kongresas 
nenorėjo užgauti Rusijos ko
munistų jausmų, tuomet ir tie 
pritarimai liko atmesti. Rodos, 
vietoje mėginti Baltiko Uni
versitetą pergabenti į Ameri
ką, reiktų būtinai pasirūpin
ti nugabenti mūsų tautiečių 

\ kelis tūkstdnčius į vieną vie
tą, kur jie galėtų stiprėti ir 
ilgus, ilgus metus, ar šimtme
čius 
kaip 
•kė 
kaip

, / 
atsigynė nuo Romos atsiųstų 
užpuolikų. (Am. Lietuvis, vas.

21 d.)'
Brolis Jankauskas labai 

tiktų tos “naujos Lietuvos” 
prezidentu. Vieta užtikrin
ta iki gyvos galvos, nes jai 
smegenų nereikės.

TRUMANO BĖDOS IR 
KLERIKALŲ , 
PATARIMAI

Kunigų Draugas skubi
nasi prezidentui Trumanui 
ir visai demokratų partijai 
su tikrai krikšionišku pata
rimu, nes jų bėdos esančios 
gilios ir plačios. Rašo Drau
gas (vas. 21 d.):

Pasirodo, kad demokratų 
partijai yra kuo susirūpinti. 
Prezidento Trumano ir jo 
administracijos politika demo
kratus suskaldė.

Maskvos įtakoje . esantieji 
kairieji — komunistuojantieji 
elementai susiburia į trečiąją 
politinę partiją, kuriai vado
vauja Henry Wallace, ir ku
rios' kandidatas į kongresą lai- 

■ mėjo specialius rinkimus vie
name kongresiniame rajone 
New Yorke.

. šis įvykis parodė, kad pre
zidento rinkimuose Wallace 
kandidatūra nemažai balsų 
atitrauks nuo p. Trumanė. 
Tuo yra susirūpinęs prez. 
Trumanas ir dėl to savo kal
boj, pasakyto j Jefferson-Jack- 
son dienos minėjimo bankiete 
jisai kvietė “kairiuosius libe
ralus” grįžti atgal į demokra
tų partiją.

.Bet su “kairiaisiais” esą 
lengva apsidirbti. Ir štai 
kaip: “Kairiųjų; kuriems 
vadovauja Maskvos kurs
tomas ir remiamas Wallace, 
ne patsai Rooseveltas ne
pajėgtų suvaldyti ar bent 
sudrausti. Jiems yra įsaky
ta ardyti šio krašto politi
nę ir ekonominę sistemą ir 
jie tą daro ir darys. Prez. 
Trumanui 
skaitytis su šiais gaivalais. 
Reiktų tik prižiūrėti, kad 
jie pertoli nenueitų.”

O visgi prezidentui rei
kia atiduoti kreditas, kad 
jis, aišku, su šiuo kvailu pa
tarimu nesiskaitys. Tie 
“kairieji” yra labai didelė 
ir smarki jėga. Jų negali 
ignoruoti nė pats Draugas.

BAIMĖ DĖL “SUKVAI
LINTŲ” POLITIKIERIŲ

Karpius labai bijo, kad 
Henry Wallace nusives'už 
“nosies” visus demokratų 
politikierius. Jis tik savimi 
'pasitiki ir nežada Wallace’- 
ui lengvai pasiduoti. Jis ra’- 
šo:

NEW YORKE, vieno Kon
gresinio 
Rimuose 
mėjo Wallace ir jo komunistų 
bei raudonosios * Amerikos 
Darbo Partijos remiamas kan
didatas, gaudamas 22,697 bal
sų iš apie 40,000 balsavusių. 
,Prieš tą raudonųjų kandidatą 
buvo išstatytas Demokratų 
kandidatas, kurį rėmė ir New 
Yorko mayoras ir ponia Elea
nor Rooseveltienė, bet šie pra
laimėjo. Laimėjo kandidatas 
su žydiška pavarde.

šis raudopųjų laimėjimas 
.tuoj surūpino silpnadvasius 
Amerikos politikierius, kurie 
pradėjo galvoti ir išvadas da
ryti, kad Wallace patraukiu- į 
save balsuotojus. Kiti kandi
datai tuoj pulsis, kaip kitais 
atvejais kiti tokie pat silpna
dvasiai darė, į Wallace palai
kytojus sau paramos gauti. 
Demokratų partija gali, vėl, 
kaip darydavo Roosevelbo lai
kais, daryti slaptas derybas su 
ta American' Labor Party ga
vimui, jos paramos New Yorko 
valstijoje Trumano išrinki
mui . .. ir t.t. ir t.t.

Mokslinė Konferencija Staty 
kinių Žaliavų Klausimais

Vilniuje, centriniuose 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos rūmuose, įvyko jungtinė 
Chemijos bei Cheminės 
Technologijos ir Geologijos 
Institutų mokslinė konfe
rencija, skirta- statybinių 
žaliavų klausimams aptar
ti.

Atidarydamas konferen
ciją, Lietuvos Mokslų Aka
demijos tikrasis narys prof. 
K. Bieliukas* pareiškė, kad 
atstatant Lietuvos liaudies 
ūkį, nepaprastai svarbų 
vaidmenį vaidina statybinės 
žaliavos. Todėl labai svar
bu visais atžvilgiais išstudi
juoti mūsų krašto minerali
nius resursus.

Konferencijoje buvo pa
daryti 4 moksliniai praneši
mai.

Inžinierius VI. Sližys pa
darė pranešimą tema “Jie
sios kreidos mergeliai”. Inž. 
Sližys nurodė, kad darant 
tyrimus Jiesios slėnyje bu- i 
vo nustatyta, kad čia yra 
dideli kreidos mergelių kie
kiai. Jiesios kreidos merge
lių sudėčiai , nustatyti buvo 
padarytos 56 pilnos chemi
nės analizės, kurių rezulta
tai parodė, ijog Jiesios krei
dos mergeliai visiškai tinka 
cemento gamybai.

Inžinierius * J. Mituzas į 
skaitė pranešimą apie Kar- ■ 
penų klinčių masyvus.
' Buvo išdirbtas ir panau
dotas naujas pagreitintas 
cheminės analizės metodas 
šių klinčių kokybei ir che
minei sudėčiai ištirti. Tokių 
analizių buvo padaryta net 
311. Iš atliktųjų tyrimų 
duomenų buvo * nustatyta, 
kad šiame rajone yra dide
lės aukščiausios kokybės ir 
lengvai prieinamų eksploa
tuoti klinčių atsargos, tin
kančios aukštos kokybės 
cementui gaminti.

Šiuo metu'statomas Kar- 
pėnuose cemento fabrikas, 
kuris gamins aukštos koky- j 
bės portlandcemento.

Apie Valkininkų-Varėnos i 
kreidos mergelius praneši
mą padarė inž. V. Jasiuke- 
vičius. Pranešėjas nurodė, 
kad Valkininkų - Varėnos į 
rajone yra nebloga bazė ri- j 
šamų jų medžiagų pramo
nei. Tačiau buržuaziniais 
laikais tam nebuvo skiria
ma dėmesio, atliktieji tais 
laikais tyrimai yra toli gra
žu nepakankami. 1948 me-

tais Lietuvos geologai at
liks ir kitus tyrinėjimus, iš 
kurių bus galima gauti pil
ną vaizdą apie žaliavos kie
kį ir kokybę.

Įdomų pranešimą apie 
Lietuvos gipso žaliavas pa
darė prof. M. Kaveckis. 
Prof. Kaveckis pažymėjo, 
kad gipso žaliavų klausimas 
buvo iškeltas 1924 metais, 
kada pirmosios geologinės 
ekspedicijos išvyko į Biržų 
-Pasvalio rajonus. Dabar 
tiriamasis darbas šia kryp
timi žymiai išplečiamas. 
Kauno ir Joniškio apskrity
se bus atlikta daug papildo
mų gręžimų, kad nustatyti 
tikslų čia esančių gipso 
atsargų kiekį ir kokybę. .

Lietuvos Mokslų Akade
mijos Chemijos bei Chemi
nės Technologijos instituto 
direktorius prof. K. Dauk
šas savo pranešime pareiš
kė, kad smetoninė klika. .

■ skelbė įsitikinimą, būk tai 
mūsų šalyje sėkmingai te
galime plėsti tik žemės ūkį, 
o pramonė, nesant žaliavų, 
neturi perspektyvų. Tary
binė santvarka parodė šių 
tvirtinimų klaiding urną. 
Mūsų kraštas turi minera
linę žaliavą, kuria gali 
remtis daugelis pramonės 
šakų, kaip antai, cheminė

' pramonė, statybos ir kitos.
Netrukus mes jau turėsi-

■ me cemento fabriką, greit 
i ateis eilė ir kitų fabrikų
statybai.

i
Smetonos laikais Lietuva 

neturėjo statybos fakulteto. 
Tarybinė vyriausybė 1947 
metais atidarė Kauno uni
versitete statybos fakulte
tą,, kuris . ruošia kvalifikuo--, 
tus specialistus aukštaver- 
čių statybinių medžiagų ♦ga
mybai iš mineralinių žalia
vų. ♦

i
Taryb. Lietuva taps auk

štai išvystytos pramonės 
i šalimi.

Konferencijoje diškusijų 
, metu dar kalbėjo docentai ‘ 
Kaušpėdą, Kaikaris, vyres
nioji mokslinė bendradarbė 
V. čepulytė ir kiti.

J. Bulota.

Indianapolis, Ind. — Fe
der alis apskrities teisėjas 
.užgyrė indžionkšiną (drau
smę) prieš spaustuvių strei- 
kierius, Darbo Federacijos 
unijistus.

o
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Pabėgėliai ir Pabėgėliai į Atbulą Pusę
Rašo FRANK IMBRAS

didžiausias

plėstis 
skait-

žinom, 
ir kas 
sekam 
rinki-

Kuniginiai Laimėjo
Pittsburgho tarybininkai, ka-

jau arti 3-jų mėnesių 
streikuoja darbininkai
Rail ir Rodgers Dairy

pamiškėse ir 
jais nesirūpi- 
kentė šaltį ir 
nesimaišė po 

ir po-

dintas. Už minėtą 13 akerių že- riui niekas 
mę Pennsylvania valstija užmo
kėjo $4,250,000. Tai gal bus 
brangiausia žemė Pittsburgho 
apylinkėje. J. Kantrybė. 1

* PITTSBURGHO 
IR APYLINKES ŽINIOS

Pittsburgho Spirgučiai

kaip 
Brass
Co. Aną dieną einu Liberty 
Ave., pro Brass Rail karčiamą- 
valgyklą ir tėmiju, kaip gra
žiai, solidariai juodveidė ir 
baltveidė merginos pikietuoja 
minėtą vietą. Tiksliai praėjau 
ir kitas Brass Rail vietas ir 
kitur vis pikietus mačiau; Tie
sa, karčiamos viduj, matyt, 
skebai darbininkai yra, bet pu
blika į vidų neina. Kada pagal
ba skebų streiką sulaužyti ne
galima, tai jau dabar kompani
jos ir apie susitaikymą rimčiąu 
kalba.

Reikia pripažinti, kad ši žie
ma yra žiauri žiema, šaltis ar
ti ir žemiau zero perdaug kar
tojosi. Daug dirbtuvių dėlei 
trūkumo kūro — gaso Pitts
burghe 'buvo uždaromos ir dar
bininkai iš darbo buvo tūks
tančiais paleidžiami. Blogai ir 
su stubų apšildymu. Dauguma 
pittsburghiečių turi pečius ir 
fornasus dėl minkštos anglies. 
Dabar dėl apsaugos nuo dūmų, 
Pittsburghe minkštosios anglies 
paprastuose pečiuose ir forna- 
suose be stokerio vartoti neva
lia. Bet gyventojai, matydami 
garvežius ir dirbtuves rūkstant 
ir dėl finansinio trūkumo pečių 
ar fornasų keisti negalėdami, 
perka minkštą anglį kontraban
dos būdu, nors toks pirkimas 
brangiau lėšuoja.

Bedarbit] biuras sako, kad 
Pittsburghe yra 27,300 darbi
ninkų užsiregistravę ir j ieško 
darbų. Didelis skaičius bedar
bių esą dėl trūkumo gaso. Ga- 
so kompanijos skundžiasi, kad 
trūkumas gaso yra ne tik dirb
tuvėm, bet ir stuboms, kurios 
gasu šildomos.

Amerikoj yra 
žmogžudys, ir nei federalė val
džia, nei valstijos prieš jį ne- 
išstoja ir tikrai nekovoja. Tas 
žmogžudys — tai širdies liga. 
Širdies liga Amerikoj žmones 
“šienauja,” bet išstot prieš tai, 
tai “pinigų nėra.” Bet Europos 
reakcijos ir karalių palaikymui, 
tai bilijonai dolerių yra.

Pittsburghe Slavų Kongreso 
laikraštis “Keep America Free” 
paduoda, kaip suvirs prieš 5 
metus lenkas advokatas B. F. 
Gunther buvo prisiplakęs prie 
Slavų Kongreso ir veikė kartu, 
net buvo direktorių tarybos pir
mininku.

< t

1943 m. adv. Gunther, su pri
tarimu Slavų Kongreso, kandi
datavo į Allegheny County tei
sėjus republikonų tikietu. Už 
Gunther kandidatūrą, kaipo 
“pažangaus” žmogaus, tuo lai
ku labai agitavo visos Slavų 
Kongreso šakos. Jų laikraščiai 
“Narodni Glasnik,” “Sloboda 
Reč,” “Ludovy Dennik,” “Prav
da” ir kiti rašė editorijalus ir 
taip straipsnius, ir agitavo už 
kandidatą Gunther. Pagalba 
slavų ir visų kitų Allegheny 
County pažangesnių žmonių, 
advokatas Gunther likosi iš
rinktas teisėju.

Bet kaip tik ’jis pasiliko 
Judge Gunther ir jam riebi al
ga ant 10 metų tapo užtikrin
ta, jis greit su Slavų Kongre
su atsiskyrė. Judge Gunther ap
leido Slavų Kongresą rugpiūčio 

• mėnesį 1944 m. — kaip tik tuo 
laiku, kada buvo reikalingiau
sia veikla, kada Slavų kongre
sas vedė didžiausią kampaniją 
už karo laimėjimą, už Hitlerio 
sutriuškinimą. Kada mūsų jau
nuoliai tik pora mėnesių pirm 
to padarė invaziją Europoj ir 
jiems reikalinga buvo didžiau
sia pagalba, didžiausia paspir
tis iš Amerikoj pasilikusių, tai 
Judge Gunther pasitraukė iš 
Slavų Kongreso, sakydamas,

kad Slavų Kongresas nereika
lingas.

Dabar, praėjus pusei jo tar
nystės termino, teisėjas Gun
ther vėl nori kur prisišlieti. 
Dabar jis* pasirinko dešiniąją 
reakcijonierių pusę. Jis Pitts
burghe susiorganizavo ABC 
(“American Battling Commun
ists”) ir skelbia kovą*tiems, 
kurie pagelbėjo jam teisėju 
tapti. Dabar teisėjas Gunther 
veda didžiausią kampaniją su
naikinimui komunizmo. Vasa
rio 12 d. suvažiavo į Washing
ton 9 lenkų grupės išdirbti pla
nus kovai prieš komunizmą, 
kur ir County Judge Blair F. 
Gunther vardas ^kamba.

Gal perdaug parašiau apie 
žmogų, kuris Pittsburghe yra ir 
kuris nori visur komunizmą iš
naikinti. Aš parašiau dėl to, 
kad ir lietuviai tarybininkai po 
jo sparnu nori prisiglausti. 
Jeigu lietuviškiems tarybinin- 
kams su lenkų reakcijonieriais 
pasisektų visur komunizmą su
naikinti, tai tikrai Lietuvos 
Kaunas jiems, o Vilnius len
kams tektų.

Kaip bus išrinktas sekantis 
Jungtinių Valstijų prezidentas? 
šiuo klausimu mūsų spaudoj ne
buvo rašyta. Mes pripratę, kad 
tik po prezidentinių rinkimų į 
kelias dienas jau pilnai 
kur, kas, kaip balsavo 
mūsų prezidentas bus 
čiam terminui, šiemet 
muose gali būti kaip tik atbu
lai. Mes po balsavimo ir į ke
lias savaites galim nežinoti, 
kas bus mūsų prezidentu ir mū
sų visų balsai gali nueiti į gur
bą.

Kodėl taip?
Mes žinom, kad šiemet mes 

turėsime tris partijų stiprius 
kandidatus. Nuo Demokratų 
Partijos bus Trumanas, nuo 
Progresyvių Amerikos Piliečių 
bus Wallace ir nuo Republiko- 
nų Partijos bus kandidatas. 
Taigi,. mes. balsuosime už tris 
kandidatus. Demokratų ir Re
publikonų partijos jaučiasi ly
giomis spėkomis, Amerikos 
Progresyvių Piliečių Partija 
yra dar jauna ir silpnesnė, bet 
yra labai įtakinga ir, be abejo
nės, Wallace bus laimėtojas ke
liose valstijose, nes nuo abiejų 
senųjų partijų pažangesnis ele
mentas atskils ir balsuos už 
Wallace.

Sulyg mūsų Konstitucijos, 
mes turime 531 elektorių (kiek
vienas šteitas turi tiek elekto
rių, kiek jis turi senate ir kon
grese narių). Konstitucija rei
kalauja, kad prezidentas būtų 
išrinktas didžiuma elektorių 
balsų, kam būtinai reikia 266 
balsų. Pavyzdžiui, .Wallace lai
mi tik kad ir vieną šteitą, sa
kysim, Californiją, kuri Wal- 
lace’ui duoda 25 elektorių bal
sus. Likusių šteitų elektorių 
balsus gauna: Trumapas 255, d 
republikonų kandidatas 251. 
Taigi, sulyg šio pavyzdžio, Tru- 
manap gauna daigiausią balsų, 
bet jis didžiumos dar nesudaro 
ir, sulyg balsavimų, jis dar pre
zidentu nėra išrinktas. Tai kas 

’tada? Tada jau, sulyg Konsti
tucijos pataisymo 12-to, eina 
prezidento rinkimas į Kongre
są, kur iš trijų kandidatų bus 
išrinktas Jungt. Valstijų pre
zidentas. Kokią procedūrą Kon
stitucijos pataisymas 12-tas nu
rodo, čion dėl sutaupymo vie
tos neminėsiu. Taigi, kaip bus 
išrinktas, kokiu būdu, mūsų se
kantis prezidentas?

R. Rutenas Vilnies kalendo
riuje apibudina labai gerai Lie
tuvos “partizanų” (banditų) 
veiklą. Skaitai apie tai ir ste
biesi, kiek Lietuvos žmonės tu
rėjo nukentėti nuo Lietuvos 
priešų, Smetonos ir Hitlerio pa-
gelbininkų, dėl kurių dabar mū- neš, neturtingieji. O ponai pa-

Į sų tarybininkai renka nuo žmo- 
jnių pinigus.

Katrie neturit Vilnies kalen
doriaus, tai gaukite ir paskai
tykite. Vilnies kalendoriuje yra 
įvairių faktų, kalendorius ver
tas turėti kiekvienoj stuboj.

Pennsylvania g e 1 e ž i n kelio 
kompanija pardavė savo 13 
akerių žemės, pačiam Pittsbur- 
gho smailgalyj. Bus sunaudota 
dėl Point Park. Taigi Pittsbur
gho miestas, rodos, tikrai bus 
pagražintas įr Point Park įvyk-

Pirmame Pasauliniame Kare, 
1915 m. vasaros metu, vokiečiai 
pradėjo stumt rusų kariuomenę 
iš Lenkijos, Lietuvos, o taipgi 
Latvijos. Tada ir daug pabėgė
lių buvo, žmonės bėgo tolyn nuo 
vokiečių ir jų padėtis buvo ap
verktina. Rusų kariuomenė 
traukdamosi užima kelius, pa
bėgėlius išvaro iš kelio, jiems 
prisieina važiuoti laukais. Ka
dangi vežimai būdavo apsiden
gę nuo lietaus baltom antklo
dėm, tai kartais vokiečių arti
lerija, patėmijus, apšaudydavo 
ir nemažai pabėgėlių žūdavo.

Kada rusų kariuomenė susto
jo trauktis ir apsistojo ant vie
tos, tai daugelis pabėgėlių su 
šeimomis su vežimais, kurie tu
rėjo maisto su savim pasiėmę, o 
taipgi ir gyvulių išsivarę su sa
vim, apsistojo ne per toliausia 
nuo fronto, miškuose, pamiškė
se,. grupėmis ir gyveno pusba
džiai. Pardavinėjo, kas. turėjo, 
gyvulius, .elgetavo pas karei
vius, pas apylinkės gyventojus 
ir vis mislijo, kad po savaitės 
kitos rusai pradės vokiečius 
stumt atgal ir jie galės grįžt 
savo tėvynėn. Bet jie apsiriko. 
Užklupo juos ilgos šaltos ru
dens naktys taip 
miškuose. Niekas 
no, nes tie, kuYie 
alkį pamiškėse, 
ponų valdininkų kojom, 
nam akių negadino.

Pas juos prasidėjo 
epidemijos. Jie pradėjo
lingai mirti. Aš mačiau savo 
akimis ne vieną tokį reginį, 
pravažiuodamas pro miškelius, 
kur buvo pabėgėliai apsistoję. 
Matai, 2 lavonai guli netoliese 
vienas nuo kito ant žemės, įr 
prie vieno lavono dega žvakė, 
ir prie kito; ir prie vieno būre
lis žmonių sėdį ant žemės, ir 
prie kito. O už.keleto žingsnių 
nuo gulinčių lavonų, matai vie
nas vyras kasa vieną- duobę, ki
tas kitą.

Ir taip tie pabėgėliai daug to
kių kapelių paliko pamiškėse, 
pakol juos galų gale surinko ir 
traukiniais nuvežė gilyn į Ru
siją ir apgyvendino stubose, 
senuose kareivių barakuose, 
kur jie pradėjo gauti žmoniš
kesnį pragyvenimą.

Kiti pabėgėliai stengėsi .dasi- 
gauti prie artimiausio geležin
kelio ir prisikibę kaip nors prie 
traukinio dasigavo iki didesnio 
miesto. Tuos greičiau nuvežė 
tolyn. Pavyzdžiui, man teko bū
ti Minske, kur šimtai pabėgė
lių su šeimom gyveno ant šali
gatvių, pirmoj gatvėj nuo sto
ties. Jie ant tų šaligatvių die
nodavo ir nakvodavo. Jie 
rendavo .ugnį ir virdavo sau 
sriubą ir tam panašiai. Ponai 
valdininkai, negalėdami pakęst 
tokio reginio, žinoma, prie pir
mos galimybės pasistengė gau
ti traukinius ir vežė tolyn 1— 
vienus į Voronežą, kitus į ki
tus miestus, o kitus į Siberiją.

Nepamirškime, kad šitie, ku
rie gyveno miškuose ir ant ša
ligatvių, tai buvo darbo žmo-

kū-

Ir Ko Daugiau Jie 
Neužsimanys? ,

Tarybininkai savo susirinki
me sugalvojo visus komunistus 
mesti iš lietuviškų draugijų ir 
tą savo planą paskelbė gatvinėj 
Pittsburgho spaudoje ir savo 
gazietoj “L. ž.” Pittsburgho vi
sokį šlamštai visur gyrėsi, kad 
Pittsburghe nėra lietuvių ko
munistų. Jeigu jie tuo tiki, ką 
sako,, tai kur jie suras tuos ko
munistus mėtymui iš draugijų?

Tame pačiame , tarybininkų 
susirinkime Gabaliauskas su 
Pikeliu daug seilėjosi prieš tuos 
biznierius, kurie duoda savo 
garsinimus į progrešyvę spau
dą. Turiu pasakyti, kad jūsų 
tas baubimas prieš progresy- 
viškesnių biznierių garsinimus 
neatneš jums naudos. Bizriie- 

negali pasakyti, 
ir kaip jis gali garsintis.

bėgėliai to nekentė. Ponai po
nus priglaudė kuo šilčiausiai. 
Daugiausiai ponai stengėsi pa
bėgti Rusijon, kad nepasilikti 
po vokiečiais.

Pagvildenk i m mes pabėgėlius 
Antro Pasaulinio Karo. Kada 
valdžia stengėsi išvežti kuo 
dauginusia tolyn nuo priešo, o 
labiausia tuos, kuriems naciz- 

•mas-hitlerizmas buvo malonus 
ir prie širdies, tai nacizmo 
draugai čia Amerikoje per visą 
karo eigą savo propagandos 
šlamštuose baubė ir baubė prieš 
Tarybų valdžią, kam lietuvius 
veža į Rusiją, į Siberiją, kodėl 
jų nepaliko naciam vokiečiam, 
kad vokiečiar dar , būtų buvę 
stipresni. O kai vokiškus na
cius grobikus Raudonoji Armi
ja, ir kartu lietuviai kovūnai, 
pradėjo vyti lauk, tai tie na
cizmo draugai, kurie laukė, kad 
tik greičiau Hitleris Lietuvon 
ateitų ir tarnavę1 naciam per vi
są laiką, prisikrovė vežimus vi
sokio maisto ir gėrybių ir trau
kė į Vokietiją, — iš savo tėvy
nės į didžiausio Lietuvos prie
šo tėvynę liuosnoriai! Visiems 
aiškiai žinoma, . jog jei vokie
čiai būtų laimėję karą, tai lie
tuvių tauta būtų buvusi visai 
išnaikinta, o Lietuva kolonizuo
ta vokiečiais, nes kaip tik na
ciai Lietuvon koją įkėlė, taip ir 
Lietuvos vardas tapo panaikin
tas.

Tie pabėgėliai į atbulą pusę, 
kurie neprasikalto kriminališ- 
kai, pargrįžo į Lietuvą ir sau 
ramiai savo darbu gali prisidė
ti prie atkūrimo savo tėvynės. 
O tie, kurie apsitaškė Lietuvos 
piliečių krauju, tarnaudami na
ciams, negrįš, nes jie žino, kad 
jiems reikės stoti prieš teisin
gą teismą ir atsakyti už kruvi
nus savo darbus. Tai vienas, o 
kitas dalykas, tai jų sąžinę 
graužia tie jų darbai. Jeigu jie 
atsistotų' ant Lietuvos žemės, 
jiems vaidintus! tos duobės, 
kuriose krito nuo jų rankų mo
terys, kūdikiai ir seneliai, ku
riuos jie pusgyvius užkasė. Jų 
ausyse girdėtųsi tas šauksmas, 
tas klyksmas bandančių atsi
kelti ir pabėgti iš duobės. Tas 
juos graužia ir jiems vaidinasi.

O tie, kurie pabėgo arba iš
vežti buvo į gilumą Sovietų Są
jungos, daug laimingesni. Tie 
pargrįžo ir niekuo neprasikal
to savo tėvynei. s

Daugelis tų į atbulą pusę pa
bėgėlių atvažiavo į> Jungtinių 
Valstijų šalį ir savo bjaurius 
darbus primeta kitiems.

Man teko girdėti tokį pabė
gėlį į atbulą pusę sakant pra
kalbą Pittsburghe. Jis'žada 
prisirišęs atominę bombą prie 
galo lazdos “išlaisvint” Liętu- 
vą ir rtisų tautą valdyti.

Mes, tikri lietuviai patrio
tai, ' turėtume paačiuot rusų 
tautai, kuri prisidėjo prie ko
vos už išlaisvinimą Lietuvos iš 
Hitlerio, kuris buvo pasirengęs 
visą mūsų į tautą išnaikinti. Ir 
turime pagerbti tuos, kurie žu
vo toje kovoje.- 

da rengdavo vasario 16 dolerių 
meškeriojimo dieną, tai vis 
parsikviesdavo kokį iš buvusių 
bedievių kalbėtoją, kaip tai Gri
gaitį, Vaidylą ar tam panašų. 
Bet jau šiais metais tų bedie
viškų kalbėtojų nebuvo, nes po 
pereitų metų parengimo, Pitts
burgho lietuvių kunigų draugi
ja užprotestavo, kad daugiau j 
tokius parengimus nebūtų kvie
čiami bedieviški kalbėtojai. To
dėl dabar visas tos dienos čyfas 
buvo kunigas Balkūpas iš New 
Yorko, kuris meldėsi ir spyčių 
sakė dėl katalikų ir buvusių 
bedievių, kad daugiau dolerių 
sumeškeriojus dėl vedimo pra
gaištingo darbo prieš Lietuvą ir 
Lietuvos gyventojus!

Dargis Mokina Lietuviškumo

Dargio vedamas radijo pus
valandis tu r būt jau įkyrėjo ir 
katalikams, nes jie pradėjo ves
ti atakas prieš jo pusvalandį 
per “L. ž.” Pirmą ataką pada
rė prof. A. Tarulis, kuris savo 
ilgam straipsnyj sako: “. .. At
rodo, kad lietuviškos WWSW 
programos klausosi tik lietuviai 
ir, manau, jie norėtų girdėti 
lietuvišką žodį, dainą ir muzi
ką, o ne tą bevertį mišinį, ku
riuo jie vaišinami dabar . ..”

Toliau prof. Tarulis sako, 
kad jis gauna daug laiškų, ku
rie jį užgiria už kritikavimą 
prasto lietuviškumo per Dar
gio radijo pusvalandį. Taipgi 
kaip kuriuos tuos laiškus jis 
talpina “L.ž.” Laiškų rašyto
jai irgi prastai atsiliepia apie 
radijo programą.

Apie Dargio netikslumus, lei
džiamus per jo radiją, jau bu
vo seniai ir net kelis sykius ra
šyta Laisvėj ir #Vilnyj. Bet kaip 
kurie vis manė, kad tai kas da
ro politiniais sumetimais. Da
bar patys katalikai prasikrapš
tė ausis ir išgirdo tuos Dargio 
radio netikslumus ir pradėjo 
šaukti, kad nėra “lietuvišku
mo.”

Pasiekė Aukso Kalno Viršūnę

Per paskutines kelias dienas 
yra daug rašoma ir paveiksiu 
talpinama Amerikos laikraš
čiuose apie vieną Pittsburgho 
priemiestyj Noblestown gimu
sią lietuvaitę Evą Paulėkiūtę- 
Rockefellerienę. Aprašoma daug 
apie ją ir - jos tėvus. Kaip ku
rie aprašymai yra perdedami, 
nes apsukrūs laikraščių kores
pondentai moka prisitaikyti su 
visokiais komedijantiškais klau
simais. Pagavę kokį neapgalvo
tą atsakymą iš klausinėjamojo, 
ir tėplioja spaudoje.

Nežiūrint, kas ką rašys ar 
kalbės, dabar ta lietuvaitė ran
dasi tarpe turtingiausių žmo
nių pasaulyje. Reikia pasakyti, 
kad pas ją buvo gabumas, lai
mė ir talentas tą pasiekti. Lie
tuviai jai tos laimės nepavydės, 
bet pas daug lietuvių bus pa
geidavimas, kad Ievutė nepa
mirštų savųjų lietuvių, o la
biausia lietuvaičiu ir kitu tau
tų mergaičių, kurios dar var
gingai gyvena išsimėčiusios po 
visokius anglies kasyklų mies
telius, taip, kaip kad gyveno ir 
Eva Paulėkiūtė-Rockefellerie- 
nė. '

LDS Parengimas
LDS 8 apskrities vakarienė 

pavyko gerai. Nors nebuvo 
skaitlinga, bet buvo su geru 
maistu. Moterys, kurios tą va
karienę rengė, vertos pagerbi
mo, o ypatingai drg. Savukai- 
tienė, kuri daug prisideda su 
darbu ir su paaukąvimais gra
žių dovanų dėl pirmeiviškų pa
rengimų. Tiesa, šaltas oras ir 
daug sniego sulaikė nuo atvy
kimo į parengimą, bet nesulai
kė tokių veikėjų, kaip dr. Bal
trušaitienė ir Lekavičius, kurie 
jau slenka pro 75 metus nuo 
jaunystės dienų! Mes, kurie dar 
sukamės apie penkias dešimtį, 
jaučiamės taip susenėję, jog bi
jomos šalto ir šilto oro ... Bė
da su mumis!

Protestai Nieko Nereiškė
- Keli šimtai Pittsburgho mo
terų protestavo prie§ miesto 
valdybą už nedavimą pirkti 
minkštosios anglies dėl užšildy- 
mo namų, bet valdyba tą jų
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1314 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. FA. 3^25

PEPPER’S CAFE
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga 
1920 Carson St. ,

S. S. Pittsburgh, Pa.

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

1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9585

A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Butler St.

Pittsburgh, Pa.
Tel. SC. 9003

ALBERTS CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8923

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 
Stasys Orda, sav.

1204 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 0329

Charles Lalushes
TAVERN

Užeiga Kalakutų,
Dzūkų ir Žemaičių

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

HE. 9688

D. P. LEKAVIČIUS
Taisymo Dirbtuvė

Batu ir Raktu *■ Ik
1215 Beaver Ave.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

METROPOLITAN 
Restaurant

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir 

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

Tel. CE. Q474

JOSEPH KIZIK 
CAFE

BEER — WINE — LIQUORS 
SEA FOOD •

1100 E. Carson St.
Pittsburgh 3, Pa.
HE. 9603

MĖLNIS CAFE 
K. Melnis, sav.

L 35,1 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)

129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9803

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 1 

Geri Valgiai ir. 
Įsigėrimai 

Muse, Pa.

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuvės Savininkas

ZDANKUS BAR z
Vieta gerų valgių ir

Įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav.

100 Anderson St., 
, N. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9852

$1
i
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protestą ignoravo, išskyrus, vie
ną konselmaną E. J. Leonard, 
kuris reikalavo ir pilnai prita
rė, kad Pittsburgho gyventojai 
galėtų pirktis minkštąją anglį 
dėl palaikymo šilumos mažuo
siuose gyvenimo namuose. Ka
da Pittsburgho gyventojai visą 
šią žiemą turi vargą su apsi- 
šildymu namų ir jiems nevalia 
pirkti minkštosios anglies, tai 
miesto gaspadorius tik dabar 
pradėjo vesti pasitarimus su 
geležinkelių kompanijomis, kad 
ir jos nustotų vartojusios 
minkštąją anglį. Tai tikrai rei
kia pasakyti, kad Pittsburghas 
turi labai juokingą dūmų kon
trolę . . .

/
Lietuvos Sūnų Draugija

Lietuvos Sūnų Draugija Yie- 
na iš seniausių (apie 50 metų) 
draugijų North Sides dalyje, 
apie kurią sukasi visas north- 
sidiečių lietuvių veikimas. Ta 
draugija bendrai su kitomis 
draugijomis, visados rengdavo j 
bendrą northsidiečių išvažiavi
mą ir pavadindavo North Si
des Lietuvių Diena, pelną skir
davo dėl kokio labdaringo tiks
lo. šiais metais tą visą1 išva
žiavimą rengs tiktai L. S. 
Draugija ir kam tas pelnas bus 
skiriamas, dar nėra nutarta. L. 
S. draugija nutarė ir išrinko 
komisiją išdirbimui .plano, kad 
užinteresavus jaunimą dides
niu veikimu lietuvių draugijo
se. Daug jaunimo priklauso 
prie vietinių draugijų, bet vei
kime ir Susirinkimuose labai 
mažai lankosi. V. B.

PITTSBURGH IR APYLINKES 
LIETUVIU BIZNIU ĮSTAIGOS

FELIX CAFE
Jvairūs gėrimai ir valgiai

Felix Gutauskas, sav.

2210 Fifth Ave.,
Pittsburgh, Pa.
. Tel. CO. 9210.

ŽINIOS K LIETUVOS
Stonaičių kaime prie Mi

nijos upės (Telšių apskr.) 
paleista hidroelektrinė, ku-. 
ri apšviečia Gondingos, 
Stonaičių, Prusalių, Klepš- 
čių kaimus ir Plungės mie-

Grinkiškio mieste!. (Rad
viliškio apskr.) užbaigta 
gimnazijos, malūno,. elekri- 
trinės ir kooperatyvo at
statymas. Eilė miestų gy
ventojų pasistatė gyvena
mus namus.

Vilaičių kaime (Pagėgių 
apskr.) pastatyta erdvi 
pradžios mokykla.

Šilalės miestelyje (Tau
ragės apskr.) pastatyti 7 
namai. Tame tarpe didelis 
vokiečių sugriautas koope
ratyvo pastatas.

Dusetuose (Zarasų apsk.) 
šiomis dienomis atstatytas 
tiltas per Šventosios upę. 
Tiltas yra ilgiausias Zarasų 
apskrityje.

Darbėnuose (Kretingos 
apskr.) pastatyta nauja e- 
lekrinė.

Per Virvytės upę atsta
tytas tiltas. Kelias Tryškiai 
—Viekšniai atdaras gy
ventojų susisiekimui.

žygaičių valsčiuje (Tau
ragės apskr.) pastatyta 
vakarinė progimnazija, ku
ria lanko darbo jaunimas.

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 
' Vienatinis Lietuvių ^Tavernas.

Woodland & Jefferson Ave., 
Washington, Pa.

Phone 9636

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JR. 

Laidotuvių Direktorius
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
1823 NO. FRANKLIN ST.,
• N. S. Pittsburgh, Pa.

> CEdar 2200

^o^ml



PASKUTINIS CARAS 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i Parašė Justas Paleckis

CHICAGOS ŽINIOS Worcester, Mass.

“Atrodo, kad ne už kalnų nepa
prasti įvykiai, kurie gali turėti nematy
tų pasėkų Rusijos valstybei.” Vasario 5 
d. ochranka, lyg artėjantį žemės drebė
jimą tiksliai užfiksuojąs seismografas, 
pažymi: “Pasipiktinimas auga, ir galo 
nematyti. Nėra abejonės, kad gaivalin
gas liaudies maištas bus pirmas ir pas
kutinis etapas į žiaurius ekscesus, ku
riais prasidės anarchinė revoliucija.” 
Ryšium su “kruvinojo sekmadienio” su
kaktuvėm prieš sausio 9 d. ir vasario vi
durį, susirinkus Dūmai, buvo gausiai iš
platinta proklamacijų. Jose darbininkai 
buvo raginami išeiti į gatvę ir demon
struoti prieš vyriausybę. Vieni, pav. 
kadetas Miliukovas tikino, kad tai poli
cijos provokacija, ir ji nori išprovokuoti 
darbininkus, kad galėtų gatvėse iššau
dyti ir išgaudyti aktinguosius. Kiti kal
bėjo, kad tai vokiečių agentų darbas, nes 
vokiečiam rūpi sugriauti Rusiją prieš 
prasidedant puolimui fronte.

Bet Protopopovas buvo optimistas. Jis 
nieko blogo nelaukė ir įtikino carą ir ca- 
rienę, kad jis atradęs būdą bet kokiai re
voliucijai numalšinti, jei tokia ir kiltų. 
Jo būdas buvo paprastas: Petrapilio na
mų pastogėse svarbesnėse vietose buvo 
numatyta pastatyti kulkosvydžius, ku
riais galėtų iššaudyti nors ir dešimtis 
tūkstančių žmonių, jei būtų reikalo. Pro
topopovas tikino numalšinsiąs, bet kokį 
maištą vien policijos jėgom, net be ka
riuomenės įsikišimo. Sausio 27 buvo 
suimta karo pramonės komiteto darbi
ninkų sekcija, kuri tarėsi organizuoti 
darbininkų demonstraciją Dūmos atida
rymo proga. Galvota suimti ir karo pra
monės komiteto pirmininką,. taip nemė
giamąjį Gučkovą. Bet cayas bijojo to 
žygio, o Protopopovąs pareiškė, kad Guč- 
kovo suėmimas dar tik padidintų jo po
puliarumą.

Vasario 10 d. carui Nikalojui praneši
mą daro ^Durnos pirmininkas M. Rod
zianka. Jis paskutinį kartą perspėja ca
rą: . J? “ o

— Rusija apimta nerimo,—sako Rod- 
zianka. — Susidarė dvi stovyklos: vie
noj pusėj vyriausybė, kitoj—visas kraš
tas. Karas parodė, kad be tautos daly
vavimo ir pritarimo valdyti nebegalima. 
Vyriausybės vąldžia autoriteto neturi ir 
negali jo turėti.

Tai kalba ne koks revoliucionierius, 
bet ištikimiausias caro tarnas, caro rū
mų kartiergeris Rodzianka, dvarininkas 
monarchistas, norįs gelbėti caro sostą ir 
labiausiai už viską bijąs revoliucijos. 
Matydamas, kad caras nekreipia dėme
sio į patarimus, kurie, jo giliu įsitikini
mu, gali išgelbėti jau braškantį sostą, 
Rodzianka kalba pakeltu tonu ir prana
šauja:

— Aš įsitikinęs, — sako jis, — kad 
nepraeis nė trijų savaičių, kaip kils to- 

,kia revoliucija, kokios nėra buvę, kuri 
nušluos viską, ir jūs neteksite sosto. Ne
galima taip žaisti tautos savigarba, tau
tos sąmone, kaip žaidžia tie, kuriuos jūs 
pastatot valdžion. Negalima duoti val
džios įvairiem Rasputinam ir Rasputino 
šešėliam.

Rodzianka ragino carą parodyti pasi
tikėjimą Dūma ir pareikšti norą išklau
syti visuomenės balso. Jis įrodinėjo rei
kalą sudaryti vyriausybę iš visuomenėj 
autoritetingų ir tautos atstovybės pasi
tikėjimą turinčių asmenų. Bet caras bu
vo kurčias tiem raginimam. Išeidamas 
Rodzianka tarė:

—- Jūs, viešpatie, plausite tai, ką pa
sėjoti Aš išeinu visiškai tikras, kad tai 
mano paskutipis jums pranešimas!
' iš daugelio pusių caras girdi tokių 
perspėjimų. Dar 1916 m. gale didysis 
kunigaikštis Georgijus Michailovičius 
pranešė carui gen. Brusilovo perspėjimą 
ir pageidavimą, kad būtų surastas kelias 
vyriausybei bendradarbiauti su Dūma ir 
tautos vienybei pareikšti. O dvigubas ca
ro giminaitis Aleksandras Michailovičius 
1916 m. gruodžio 25 d. rašo Nikalojui: 
‘‘Kažkokios jėgos veda Tave ir Rusiją į 
neišvengiamą prapultį. Aš visiškai są
moningai pabrėžiu, kad Tave ir Rusiją, 
nes be caro Rusija gyvuoti negali. Tavo 
patarėjai veda Rusiją ir Tave į pražūtį.” 
Kiek vėliau, sausio 1 d. tas pats didysis 
kunigaikštis rašo carui: “Kai pagalvoji, 
kad tu keliais žodžiais ir plunksnos pa
brėžimu galėtum nuraminti kraštą, duo

ti kraštui tai, ko jis nori, t. y. pasitikė
jimo vyriausybe ir plačią laisvę visuo
menės jėgom, darosi skaudu...” “Būklė 
kasdien blogėja,” — rašo jis sausio 25. 
— .“Nors kaip tai ii’ keista, bet šiandien 
vyriausybė yra tas organas, kuris kelia 
revoliuciją. Tauto jos nenori, bet vyriau
sybė daro visa, kas tik galima, kad būtų 
kuodaugiausiai nepatenkintų — ir tai 
gerai sekasi. Mes esam akivaizdoj nema
tyto reiškinio — revoliucija iš viršaus, 
o ne iš apačios.”

Ne gana to, kad perspėjinėjo artimieji 
ir ištikimi monarchįstai. Laikė, pareiga 
tai dalyti ir svetimšaliai. Gavęs savo 
vyriausybės sutikimą, Anglijos pasiun
tinys Biukenenas paprašė, audiencijos 
pas carą. Jam teko ilgai ląukti, kol au
diencija buvo paskirta. Sausio 12 d. Biu
kenenas atvyko į Carskoje Selo, bet jo 
prašė palaukti. Žvilgterėjęs į langą, jis 
pamatė carą, kuris išėjo iš rūmų ir, ma
tyt, džiugioj nuotaikoj būdamas, pasi- 
vaikštinėjo po sniegą. Jam grįžus, dar 
po 10 minučių Biukeneną pakvietė pas 
carą. Paprastai caras priimdavo Angli
jos pasiuntinį draugiškai ir neoficialiai 
savo kabinete, pakvipdavo sėstis, pasiū
lydavo papirosą. Bet dabar Biukeneną 
nemaloniai nustebino, kad jis sutiko ca
rą stovintį priimamosios salės vidury. 
Matyt, caras suprato jo atsilankymo 
priežastį ir tyčia norėjo kalbėtis oficia
liai, duodamas suprasti, kad pasiuntinys 
neliestų pašalinių klausimų, kurie nesu
siję su jo tiesioginėm pareigom. Caras 
žinojo, kad Biukenenas artimai bendrau
ja su Dūmos sluoksniais, su Miliukovu, 
Gučkovu, Rodzianka, tad galėjo numa
tyti, kad išgirs ką nors nemalonaus..
Biukenenas susijaudino, akimirką dvejo

jo, ar išdrįsti, ar susilaikyti. Tačiau jis 
pasiryžo išdėstyti savo nuomonę. Papra
šęs caro leidimo- kalbėti atvirai ir tokį 
sutikimą gavęs, jis pareiškė nieko gero 
nelaukiąs iš netrukus įvyksiančios san
tarvininkų konferencijos Petrapily. Jos 
nutarimai neturėsią reikšmės, Rusijoj 
taip dažnai besikeičiant ministeriūm ir 
vyriausybės nuotaikai. Rusų tauta, kuri 
nuo pat karo pradžios reiškė ištikimybę 
vyriausybei, kenčia dėl maisto tiekimo 
netvarkos ir administracijos negabumo. 
Neužmezgus nuoširdaus . pasitikėjimo 
tarp tautos ir vyriausybės, Rusija negali 
pastatytų uždavinių išspręsti.

— Jūsų didenybe, — karštai kalbėjo 
Biukenenas,—leiskit man pasakyti, kad 
Jūs turit tiktai vieną tikrą kelią — pa
naikinti kliūtis, kurios skiria jus nuo jū
sų tautos ir vėl užsitarnauti jos pasitikė
jimą.

Caras krūptelėjo, išsitiesė ir, griežtai 
pažvelgęs į pasiuntinį, tarė:

— Ar jūs manot, kad aš turiu ieškoti 
savo tautos pasitikęj-imo, ar ji turi mano 
pasitikėjimą užsitarnauti?

— Ir viena, ir kita, jūsų didenybe, — 
atsakė Biukenęhas, — nes be savitar- 
paus' pasitikėjimo Rusija negali laimėti 
karo. Jūsų didenybe padarėt puikų žygį 
pernai vasąrįo mėnesį apsilankydamas' 
Dūmoj. Ar negalėtų aplankyti ją da
bar? Ar nepasikalbėsit su savo tauta? 
Ar nepasakysit jai, kad jūs, savo tautos 
tėvas, norit dirbti išvien su ja karui lai
mėti? Jūsų didenybei pakanka tik mos
telėti mažuoju piršteliu, ir rusų , tauta 
puls ant kelių prieš jus, kaip tai mačiau 
Maskvoj tuoj po karo paskelbimo.

Biukenenas nurodė reikalą pastatyti 
vyriausybės priešaky tvirtą asmenį, ku
ris pajėgtų nugalėti sunkumus ir sutelk
ti aplink vyriausybę visas visuomenės jė
gas. Pasiuntinys priminė apie vokiečių 
agentų veikimą. Tie agentai prasiskver
bia visur, jiet veikia tuos sluoksnius, ku
rie pątaria carui ministerių paskyrimą. 
Jie turi netiesioginės įtakos ir carienei, 
kurią liaudis ir taip kaltina draugingu
mu vokiečiam. Biukenenas griežtai pasi
sakė prieš Protopopovą, su kuriuo Dūma 
negali bendradarbiauti, nes jis dęl karje
ros pasidarė savo partijos išdavikų ir 
įtariamas palaikąs ryšius su Vokietija. 
Ne tik Petrapily, bet ir visoj Rusijoj 
kalbama apie revoliuciją ir perversmus. 
O tuo metų, kai didelė tautos dalis mo
bilizuota, kariuomenė vargiai ar eis ne
mėgiamos ir nepopuįiarios caro valdžios 
ginti. Revoliucijos atveju gal tik maža 
saujelė stotų ginti caro dinastiją.

(Bus daugiau)

Gražiai Palaidojo Tanią Žiūrį

Tautiškose kapinėse palai
dojo Tarną žiūrį,'kuris anais 
senais laikais daug veikė 
skleisdamas lietuvių tarpe ap- 
švietą ir susipratimą.

Prie velionio kapo gerai ir 
rimtai kalbėjo J. Thomas, pri
simindamas tuos laikus, kada 
jie dirbo anglies kasyklose 
Collinsville, 111. Tamas žiū
rįs buvo geras šeimynos tėvas, 
geras kaimynas.

Tūli žmonės gal nori pa
slėpti, kad žiuris visuomet bu
vo laisvų pažiūrų ir vedė 
smarkią kovą su klerikalais.

Kada žiuriai gyveno Penn- 
sylvanijoj, Pittstone ir Du
ryea, Tamas žiuris buvo uolus 
Dr. Jono šliupo pasekėjas, 
šliupas tuomet gyveno Scran- 
tone.

Pennsylvanijoj gimė trys 
vyriausi žiūriu vaikai—Fran
ces (dabar Sinkienė), Anta
nas ir Jonas. Jonas dabar tei
sėjas.

Iš Pittstono žiuriai persikė
lė' gyventi netoli nuo Johns
town, o po to į Collinsville.

Kalbant apie velionį, reikia 
priminti, kad jis labai mylėjo 
daržininkaut. Jis buvo tikrai 
pavyzdingas daržininkas. So
dai, daržai, gėlės jį visuomet 
žavėjo.

Laidotuvių procesijoj į Tau
tiškas kapines dalyvavo daug 
žmonių.

Ilsėkis ramiai, Tarnai, Tau
tiškų kapinių žemelėje.

Senas Draugas.

Dalyvaukite Chicagos Lietuvių 
Organizacijų Atstovų

Konferencijoje

Išrinkimas Am. Darbo Par
tijos kandidato į kongresą, 
New Yorke, dargi gaunant 
daugiau balsų negu kitų par
tijų bendrai sudėjus,- geriau
sia rodo, kokią svarbią rolę 
trečia partija vaidins prezi
dentiniuose ir kongreso rinki
muose šį rudenį.

Chicagoj yra Progresyvė 
Partija, kuri teisėjų rinkimuo
se gavo virš 300,000 balsų. Ji 
nominuos Henry Wallace pre
zidentiniu kandidatu. Ji taip
gi stato savo kandidatus į 
kongresą.

Chicagoj bent dalinai gali
ma padaryti tas, kas padary
ta New’ Yorke-. Tam reika
linga daug darbo, gero pasi
ruošimo.

Bendrasis Chicagos Lietu
vių Organizacijų Komitetas 
tam šaukia konferenciją ko
vo 14, Lietuvių Auditorijoj, 
pradžiartO vai. ryto. Organi
zacijoms išsiuntinėta ir dar 
siuntinėjami laiškai, kad jos 
rinktų delegatus.

Daugelis jau išrinko. Kai 
kurios taipgi paskyrė finansi
nės paramos rinkimų vajaus 
vedimui. LLD 104 kuopa, 
Brighton Parke, išrinkdama 
delegatus, paaukojo $5. Taip 
padarė eilė kitų organizacijų.

Pavieniai nariai irgi kvie
čiami konferencijom Planuo
jama sudaryti Lietuvių Komi
tetai už Wallace visose mū
sų kolonijose, svarbesniuose 
warduose. «

Konferencija taipgi planuos, 
kaip kovoti prieš aukštus tak
sus ir už taiką.

Tie klausimai apeina ly
giai visus lietuvius.

Visos veiklesnės lietuvių 
organizacijos* privalo išrinkti 
delegatus. Jei kuriai organi
zacijai kaip nors būtų laiškas 
nepasiųstas, bilę narys gali tai 
iškelti ir delegatus išrinkti.

Nesuspėjusioms išrinkti de
legatus, patartina, kad* jų val
dybos dalyvautų konferenci
joj. Komitetas.

★ ★ ★
Iš LLD 104 K p. Susirinkimo

Vasario 16 dieną įvyko LLD 
104-tos kuopos susirinkimas, 
kuris buvo geras ir entuzias
tiškas.

Atidarius susirinkimą pikmi- 
ninkaš P. Dauderis paprašė vi
sų narių atsistojimu pagerbti 
mirusį kuopos narį Igną Bal- 
tuškį. * .

Organizatorius A. Grina iš
duodamas raportą magino kuo

pos narius pasimokėti duokles 
anksčiausiai, nes Centrui pa
lengvina knygų leidimo pla- 
nuotę. Taipgi pridavė duok
les draugės Drigotiehės ir $5 
auką kuopos reikalams.

Kuopa išrinko delegatus į 
CLOBK konferenciją: A. Gri
ną, P. Dauderį Tr Kubilių, 
ir paskyrė $5 konferencijos 
reikalams. .Taipgi dėl to pa
ties tikslo aukavo po 50 cen
tų : Grina, Mizeris, Dauderis, 
Kirstukas, Brazis, Ožalas, 
Kiaunė ir Kubilius, viso labo 
aukų susidarė $4. Tai pridė
jus prie kuopos paskirtos pen
kinės susidaro1 viso $9.

Nutarta sekamame susirin
kime turėti diskusijas ateinan
čių prezidentinių rinkimų 
klausimu. Nariai kviečiami 
prisirengti ir skaitlingai da
lyvauti.

Apskričio reikaluose d. Kir
stu k ienė pranešė, kad LLD 1- 
mos Apskrities ir LDS 2-ros 
Apskrities komitetai bendrai 
rengia vakarėlį Velykų dienoj, 
kovo 28, Hollywood svetainėj.

LLD 104 kp. yra nuo seniai 
nutarta, kad mirus nariui kuo
pa nuperka vainiką už $5. 
Bet mirus mūsų kuopos na
riui Ignui Baltuškiui vainikas 
nebuvo pirktas, nes šiandien 
už tiek pinigų nebegalima jo 
nupirkti. Tai ta penkinė bu
vo priduota Baltuškienei, ve
lionio žmonai.

Vainiko pirkimo klausimas 
po plačių diskusijų buvo at
šauktas ir vietoje vainiko kuo
pa nutarė, kad nariui mirus 
bus įdėtas į “Vilnį” už $5 mi
rusio šeimai užuojautos pa
reiškimas. Atsitikime, tą dar
bą turi atlikti kuopos valdyba.

Užr. rast. A. Brazis.

Scranton. Pa,
Sausio 31 d. LLD 39 kuopa 

buvo surengus vakarienę. Nors 
tą dieną oras buvo labai šaltas 
ir dėl to daugumas žmonių 
iš tolimesnių apylinkių pabijo
jo atvažiuoti, vienok viskas 
pavyko labai gerai. '

Susirinko gražus būrys vie
tinių žmonių, išskyrus draugę 
Valiukienę, kuri, neatbodama 
šalto oro, atvyko su sūnum ir 
sesute iš Wilkes-Barre. Visi 
gardžiai pavalgė, išsigėrė, pa
sikalbėjo ir pasilinksmino.

Daugiausia pasidarbavo su
rengime1 šios vakarienės drau
gės Geležauskienė ir Gluoks- 
nienė, o joms pagelbėjo prie 
darbų ir prie pliątinimo ti- 
kietų Ti;ųikiai, Šlekaičiai, 
čerkauskaitės, Gluoksniukės, 
Kupstukės, Medelienė, Glins
kis, Janušaitis ir kiti. Smagu 
buvo matyti draugę šlekaitie- 
nę, kuri pei' gana ilgą laiką 
sirguliavus dabar ant tiek pa
sitaisė, kad gali dąlyavuti vei
kime.

Vasario 15 d. kuopa turėjo 
savo mėnesinį ąųsirįnkimą, ku
riame ir liko priduotas pelnas 
nuo vakarienės sumoje $80.33. 
Liko nutarta paskirti Laisvei 
ir Vilniai po $10. Sekreto
rius P. Šlekaitis pranešė, kad 
jau beveik išrinktos visos mo- 
kestys iš narių už šiuos me
tus. Kuopą išrinko tris de
legatus į trečios partijos vals- 
tijinį suvažiavimą kovo 7 d., 
York, Pa., kur bus nominuotas 
ir uždėtas ant baloto šioj 
valstijoj Henry Wallace.

Nugirdęs.

Frąąęįjos užsienio reika
lų ministras Bidault persi-? 
gandu del komunistų ir kai
riųjų socialistų laimėjimo 
čechoslovakijoįj valdžioj.

KĄ DARYTI ML SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jus kenčiate nuo NUGAROS /SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖtlMO. ‘ SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMU. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS, PODAG
ROS ir U., PABANDYKITE’RADĘ TAB- 
LĘTS dėl gerų pąsektnių. Mea no.ritnę, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KtE&I) be jokių lėSų Jumf. Ne
siųskite pinigų, p tiktai savo vardų ir ądret 
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tablctolių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nl<jko jums ne« 
lėsuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMAOAL CO. 
439 North Street

ROCHESTER S, N^W YORK > .
, ' ‘ Dept. 35.

AUKOS

M. Sukackienė surinko liau
dies teisių gynimui aukų. Au
kavo sekamai: Po $1.50: J. ' 
Aųsiejįenė, M. Sukackienė ir 
M. Stankienė. Po $1: J- Žu
kas, V. Trakimas ir D. M. Šo- 
lomskas. 1 Po 50 centų: O. Ta- 
mutienė, J. Petkūnas, M. Ki- 
žienė ir A. Dyareckiene. Po 
25 centus: E. Gurskienė ir 
A. Vąsilienė.

Iš kitataučių surinkta taip
gi; jų vardai neskelbiami.

Rep.
I

Kenosha, Wis.
Du Vyrukai Nubausti už 
Kvaršinimą Jaunamečių

L'ž kvaršinimą dviejų Ke
ti oshos mergaičių, 14 ir 16 
metų, Gilbert Povilaitis, 20 
metų, 1106 Tenth St., Wauke
gan, miesto 'teisme buvo nu
baustas 240 dienų kalėjimo 
arba $266 piniginės baudos.

Jo bendras, Edward Leskis, 
19 metų, 810 Victory St., 
Waukegan, buvo paleistas pa- 
simokėjus $30 baudos ir $8 
teismo išlaidų.

Povilaitis buvo kaltinamas 
keturiais punktais: už kvar
šinimą jaunamečių, neatsargų 
važiavimą, turėjimą prįe sa
vęs nepadorių paveikslų ir ne
šiojimą paslėpto ginklo.

Jis prisipažino prie visų 
prasižengimų ir, negalėdamas 
pasimokėti baudos, likosi pa
talpintas kauntės kalėjime. 
Teismas atsibuvo prie teisėjo 
Edward J. Ruetz.

Povilaitis nubaustas po $100 
piniginės baudos ar 90 dienų 
kalėjimo už kiekvieną: nešva
rių paveikslų laikymą ir gin
klo nešiojimą. Priedui, nu
baustas $Ž0 ir kaštus arba 30 
dienų kalėjimo už neatsargų 
važinėjimą su anutomobiliu, ir 
pagaliau $25 arba 30 dienų už 
kvaršinimą tų dviejų mergai
čių. Visa kalėjimo bausmė 
turi būti atsėdėta paeiliui.

Tiedu jauni vyrukai, kaip 
tos mergaitės liudijo, pradėjo 
jas gatve einant stabdyti ir 
sekė per kelis bjokus tol, kol 
jos nepasišaukė tūlą krautu
vių sargą-policistą William J. 
Bieneman. Pastarasis juos 
areštavo ir pristatė policijos 
nuovadom Krečiant rasta pas 
Povilaitį nešvarių paveikslų ir 
“blackjack.”

■ Abu, Povilaitis ir Leskis, 
yra armijos veteranai.. Povi
laitis tarnavo du metus ir bu
vo paleistas apie trys mėne
siai atgal. Leskis buvo pa
leistas tik penktadienį (vas. 
13) iš kempės Stoneman, Cal., 
ir Waukeganan pribuvo už- 
pereitą antradienį.

Kenoshietis.
★ ★ ★

Mirė Charles Urban

Mirė Charles Urban, 6355 
Fourteenth Ave., gyvenęs mū
sų mieste nuo 1913 metų. Ve
lionis sirgo gana ilgą laiką. 
Urban, kaip vietos laikraštis 
pranešė, gimė Lietuvoje balan

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, ’ greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 <

............. '» l
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džio 10, 1887 metais. Atvy
ko į šią šalį 1913 metais.- Jis 
buvo narys Lietuvių Balso 
Draugijos.

Jo moteris ir duktė yra mi
rę keliolika metų atgal.

★ ★ ★
Chicagietis Nubaustas

Charles Schaffer, 43 metų, 
chicagietis, miesto teisme bu
vo nubaustas $90 baudos ir 
teismo iškaščius pasimokėti už 
tai, kad vairavo automobilių 
būdamas girtas. K.

SANDELIS knygų 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, m aid g knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus 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, Mėnesį ir žvaigždes 10c 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 parėksi., išaiškinimai,

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

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

apie burtus ..........4............................... 35c
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 75c 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

pro va su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais.....................................................  35c
Duktė Marių, graži apysaka ............... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje—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, į Šventų Žemę, Jeruzolimų 35c
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ................................ 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, Sūdžia Jėzaus .........   10c
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir

vlskij paskui žinoti ..............     25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ...   $2.50

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

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

Jlagana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas į laimingų Gyvenimų, 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
Vclftias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

Stebūkiingas 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 j Lietuve, 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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ..................................... 60c
Nervų pastiprintojas ..........   85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthroos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................ 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ......  60c
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ..  _ 75c
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapinti 

lovoje ......................................   60c
Vidurių valytojas .............................    60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ....... ~ 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ................ 85c 
Nuo šlapligės 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 plaukas, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo ....................   60c
Norintieji įsigyti bile vienų iš viri minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:

M. ŽUKAITIS, 
334 st., Spencerport, N. Y.

(adv.)



LOS ANGELES, GAL. New Haven, Conn. HELP WANTED—MALE • 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BORDEN’S Naujas DARŽOVIŲ SALOTŲ 
Smetonuotas COTTAGE SŪRIS

Šis naujas smetonuotas cottage sūris 
yra sumaišytas su celeriais, petruško-’ 
mis, raudonaisiais cibuliais, žaliaisiais 
pipirais, pimentais ir morkomis!

O visų geriausia: pridėta grynos, 
šviežios srnetonos prie Borden’s Dar
žovinių Salotų smetoningojo Cottage 
Sūrio!

Gatavas valgyti! Užsisakykite nuo 
savo Borden pieniaus arba maisto 
krautuvėj šiandien!

“JEIGU BORDEN’S, 
TAI TURI BŪTI GERAS!’’

Užsistatykite Joe King, Borden žinių 
reporterj. 9:00 A. M. Antradienį, 

Ketvirtadieni ir šeštadieni! © The Bordeo Company

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

JOSEPH ZEID AT 
411 Grand St.
Brooklyn, N. Y, i

j Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

i Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel: EVergreen 8-9770

j August Gustas | 
' BELTAIRE FLORIST I

i Lietuvis Kvietkų Pardavėjas i 
i 6762 FOURTH AVE, BROOKLYN 20, N. Y. į 
’ (kamp. 68th St.) į
i Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų į 
Į ir tt., telefonuokite Į
į SHoreroad 8-9330 ,
! Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, ,, 
! ko jūs reikalausite. į.
| Specialistai Pritaikymui * |
Į šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 1 
• Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ■

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. • 
lį--------------------------------------------- 1

Streikai ir Bedarbė
Vasario 17 d., einant vidur- 

miesčio gatvėmis teko paste
bėti didelis darbininkų judėji
mas iv dalinant pranešimus, 
kviečiančius darbininkus stoti 
į uniją.

Minėtą dieną išėjo į streiką 
12,000 adatos industrijos dar
bininkų po vadovybe Ameri
kos Darbo Federacijos (AFL). 
Streikai paliečia 170 dirbtu
vių, daugiausia moteriškų dra
bužių, sporto drabužių ir 
Įvairių marškinių siuvėjų.

Streiko priežastis daugiau
sia dėl suorganizavimo neor
ganizuotų darbininkų, nes per 
kuri laiką darbai pradėjo vis 
mažėti. Tuo laiku darbdaviai 
pradėjo imti i darbą neuniji- 
nius darbininkus už visai ma
žas algas, kokias darbdavis 
jiems duoda: Tai darbininkai 
numato darbo unijoms pavo
jų ir masiniai nusitarė išeiti 
į streiką, iššaukti mases ne
organizuotų darbininkų, kad 
stotų į unijas ir kovotų už ge
resnes* darbo sąlygas ir dides
nes algas..

Per pirmąsias tris .dienas 
streikas eina labai solidariš- 
kai, pikiete yra apie 10,000 
darbininkų, nes dirbtuvės ran
dasi veik centre miesto, todėl 
daug palengvina darbinin
kams sudaryti stiprias pikietų 
eiles.

Streiką Remia ir CIO Unija
Apšaukus streiką AFL In

ternational Ladies Garment 
Workers unijai, tai ji gavo 
nuoširdų pritarimą nuo CIO 
unijos veikiančio komiteto, ku
ris pareiškė pilną simpatiją 
remti dabartinį streiką ir tęs
ti kovą iki bus laimėta.

Bedarbė Plečiasi
Nuo pu«ės gruodžio mėne- 

sio, 1947 m., dauguma dirbtu
vių labai pradėjo mažinti dar
bą, o mažesnės dirbtuvės vi
sai užsidarė. Netekę dar
bo, darbininkai mažų dirbtu
vių eina jieškoti darbo Į dides
nes Įstaigas iv tas sudaro per
viršį jieškančių darbo, žino
ma, iv didelėse dirbtuvėse dar
bų negalima gauti naujiems 
darbininkams. Todėl bedar
bių masės kasdien užpildo 
darbo samdymo Įstaigas ir 
pulkai keliauja aplink dirb
tuves darbo jieškodami. Bet 
pasekmės būna prastos, • nes 
darbdaviai ima pasirinkdami 
tik pilnai ištikimus žmones, 
arba kurie nepaprastai gabūs 
darbininkai, o kitiems darbo 
nėra. Todėl bedarbių skal

ną 20 nuošimčių, žinoma, 
ūkininkai parduoda pieną už 
tą pačią kainą, kaip pirmiaus.
Svečiavosi pas Losangeliečius

Savaitė atgal .teko pasitikti 
Juozą Palukaitį iš Detroito. 
Jis čion atvyko apsižiūrėti ir 
mano, kad jeigu gyvenimo są
lygos bus prielankios, tai ap
sigyventi. Taipgi d. Palukai
tis dalyvavo choro pamokose.

Dabartiniu laiku svečiavosi 
draugai Kaskai iš Chicagos. 
Jie buvo sustoję pas lietuvius 
Hot Springs, Ark., ir atvykda
mi atvežė daug gerų linkėji
mų iš Hot Springs nuo lietu
vių. Dabartiniu laiku dd. Kas
kai išvyko ilgiau -pagyventi Į 
San Francisco; tikisi ten ir 
apsigyventi.

Mirė Antanas Rimkus
Vasario 7 d. mirė Antanas 

Rimkus, buvęs detroitietis. 
Vėlesniu laiku gyveno pas sa
vo sūnų Los Angeles. Jis bu
vo narys LDS 35 kuopos. Gai
la, kad neteko dalyvauti lai
dotuvėse ir plačiau apie tai 
sužinoti. ALVINAS.

Mirė Ona Latvėnienė
Vasario 13 d. mirė ilgai gy

venusi New Havene ir gerai 
lietuviams pažįstama Ona Lat
vėnienė (Valekevičiūtė), 57 me
tų amžiaus. Velionė buvo dien
raščio Laisvės skaitytoja, taip
gi priklausė prie LLD 32 kp., 
LDS 16 kp. ir vietinės Apšvie- 
tos Draugijos.

Paliko nuliūdime savo drau
gą — Joną Latvį, du sūnus — 
Joną ir Viktorą, brolį Antaną 
ir dvi seseris Lietuvoje. Taipgi 
kelis anūkus.

Velionė buvo apsišvietusi, 
laisvai nusiteikusi, veikli dar
bininkų judėjime.

Palaidota vasario 16 d. Į lai
dotuves susirinko daug jos 
draugų, draugių ir pažįstamų. 
Prieš išleidžiant į kapus V. Va
laitis iš New Britain pasakė 
atitinkamą prakalbą.

Ona buvo gimusi Marijam
polės apylinkėje, Suvalkijoje.

Ilsėkis, drauge, o mes tęsime 
tavo numylėtą darbą už liau
dies laisvę ir demokratines tei
ses.

J. S. K.

Shenandoah, Pa.
Mirė Mykolas Vailionis

Shaft, Pa., mirė seniausias 
dienraščio Laisvės skaitytojas, 
kuris ją skaitė nuo pat atsira
dimo. Velionis buvo plačiai ži
nomas visoje Shenandorio apy
linkėje. Jis priklausė prie dar
bininkiškų organizacijų, kaip 
tai, LLD 17 kp.,t LDS 34 kp. ir 
SLA kuopos. Buvo veiklus na
rys ir mainierių unijoje, kur 
išbuvo lokalo iždininku per. 25 
metus. Taipgi buvo Township 
mokyklų prižiūrėto j ūmi. Daly
vavo demokratinėse konferenci
jose ir progresyvių gerovei vei
kloje.

Velionis susirgo lapkričio 14 
dieną ir mirė vasario 14 d.

Mykolas Vailionis gimė 1882 
metais, birželio 15 d.. Seinų 
valsčiuje, Jovaišių kaime, Lei- 
ponių parapijoje. Shafte išgy
veno 41 metus. Buvo vedęs, 
žmona mirė 1936 metais.

Paliko nuliūdime sūnų, dvi 
dukras ir daug draugų, šerme
nyse dalyvavo, apie 100 auto
mobilių. Tai buvo didžiausios 
laidotuvės visoje apylinkėje. 
Palaidotas laisvai vasario 18 d. 
ant Kalvarijos Kalno kapinių.

Ilsėkis, drauge, ramiai Ame
rikos žemelėje.

Lais vės K o respondent as.

D. FEDERACIJA SIŲS 
ATSTOVUS Į MARSHAL-

LO KONFERENCIJĄ
Washington. — Darbo 

Federdcijos centras nutarė 
siųsti delegatus į tarptauti
nę- darbo unijų konferenci
ją kovo 8-10 d. Londone, 
kur bus svarstomas Mar- 
shallo planas vakarinei Eu
ropai prieš komunizmą. Fe
deracijos vadai remia tą 
planą.

KODĖL REIKALAUJA 
CHINIJAI .$570,000,000?

Washington. — Senato 
užsieninių reikalų komite
tas pasišaukė valstybės se
kretorių Marshallą į slaptą 
posėdį ir klausinėjo, kokierfl 
tikslam Marshallas ir Tru- 
manas reikalauja $570,- 
000,000 paramos Chinijos 
valdovui Čiang Kai-šekui. 
Marshallo atsakymai sle
piami.

Demokratas Virginijos 
•valstijos gubernatorius rei
kalauja išbraukt Trumaną 
iš kandidatų į prezidentus, i

Washington. — Senatas 
nutarė vienam mėnesiui 
pratęsti rendų kontrolę, iki

Ą.'—M     m   M—H m n   n ■ •«—m + 

i Paul Gustas Funeral Home, į 
I INC. Į
i 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.. | 
I \ ' Skersai gatvės nuo Armory ( !
Į LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS J 
I • • Telefonuokite dieną ar naktį !
! EVergreen 7-4774 |

I
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- | 

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, Į 
' prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. I
i Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas ■ 
i kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. . ■
" Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeirfiom sulyg parei- ■ 

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. j

TELEPHONE ' 
S^AGG 2-5048

RONKONKOMA
8034

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas G r abortus 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikini įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

či\is dauginasi. ,
Pavojus dėl Sausumos

' Kalifornijos Agrikultūros 
skyrius savo raportuose per- 
sergsti šešių apskričių įstaigas, 
kad ateina rimtas pavojus 
gyvulių augintojams. Per veik 
12 mėnesių visai mažai buvo 
lietaus, todėl ne tik kalnai, bet 
ir pakalnės taip išdžiūvę, kad 
nesitiki, kad ten žole bus ga
lima maitintis gyvuliams. Mi
tybos sutaupos veik išsibaigė 
per žiemą, nes gyvulius turėjo 
maitinti su gatavu pašaru per 
apskritus metus. Dabar Kali
fornijos gubernatorius Earl 
Warren ir Agrikultūros direk
torius A. A. Brock ragina drė
kinimo įstaigas, kad net pajė
gos įstaigos sumažintų van
dens naudojimą, o vandenį pa
vartotų dėl to rimto pavojaus. 
Gyvulių augintojai turės arba 
parduoti gyvulius, arba gyvu
liai turės badauti’ dėl stokos 
maisto-mitybos.

Trustas Naudojasi
Kalifornijos mėsos trustas 

sužinojo, kad mėsa gali at
pigti, tau dabar jau iš anksto 
prirengia sandaringus šaldytu
vus tr pradėjo' mėsos milži
niškus taupymus, kad nereikė
tų mėsą parduoti už mažes
nes kainas. Apie ta r jau net 
vietinė spauda biskį pradėjo 
kalbėti.

Dabartiniu laiku, kada su
žinos, kad dėl mitybos gyvu
liams gali būti trūkumas'pie
no ir tt., tai pieno trustas tą 
progą išnaudos labai puikiai. 
Prisno miestelio apielinkėj jau 
pieno trustas pabrangino pie-

KIEK YRA PASAULYJE 
ŽYDŲ?

New York. — Žydų va
dai skaičiuoja, kad pirm 
karo buvo 18 milionų jų 
tautiečių pasaulyje, bet na
ciai išžudė 6 milionus; to
dėl telikę tik ,12 milionų 
žydų. ■

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kovo 7 d., 2 vai. po pietų yra šau
kiamas PCA susirinkimas, 29 Endi
cott St. Bus geras kalbėtojas, tad 
visi PCA nariai dalyvaukite ir at
siveskite po vieną naują narį prira
šyt. Šaukia Rengėjai per Liet. Prog, 
Bal. Klubą. — J. Kižys, rast.

(48-49)

CLEVELAND, O.
Žaislų vakaras su šokiais. Rengia 

ALM Klubas, vasario 29 d. Sachscn- 
heim salėje, 1406 E. 55th St., 2 vai. 
dieną. Šokiai nuo 5 v. Bus ir dova
nų. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti, turėsime* linksmą va
karą, kaip Choro išleistuvės į De
troit. Turėsime valgių ir gėrimų. — 
Rengėjai. (47-48)

WORCESTER, MASS.
Vasario 29 d.,->7:30'v. v., Wash

burn Hall įvyks svarbus masinis mi
tingas, Lenin Memorial. Kalbos 'žy
mus kalbėtojas, Emanuel Blum iš 
Bostono. Dailės programą sudarys 
filmą Musical Story, į kurią įeina 
scenos iš Carmen, Eugene Onegin, 
Prince Igor ir Marta. Rengia, tarp
tautinių organizacijų Komitetas. 
Kviečia visus dalyvauti šiame svar
biame parengime. (47-48)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 29 d., 3 vai. dieną. Liet. Klu
be, 4-tos ir Upland gatvių. Turime 
svarbių reikalų apkalbėti. Nariai 
būkite susirinkime, atsiveskite ir 
nu uju narių. — Sekr. (47-48)

bus išleistas įstatymas dėl' 
rendų tvarkymo ilgesniam 
laikui.

gj. J. Kaškiaučius, M. D.| 
x 530 Summer Avenue, S 
g Newark 4, N. J. g
g. HUmboldt 2-7964 |

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

✓

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
. Newark 5, N. J. < 

Tel. MArket 2-5172 
į.----------------------------

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

PAJIEšKOME PIRKĖJO 
(BUYER) 

PRIE VYRIŠKŲ 
APRĖDALŲ 

Kuris Mylėtų Gyventi 
Kalifornijoj!

Jei yra asmuo, jiefkantis tokio užsiėmimo, 
tai šią projro patirs kaipo labai gerą. Mes 
turime 18 Chain Stores šiaurinėje dalyje 
Kalifornijos. Dėl informacijų apie šią po

ziciją rašykite oro paštu j
R. M. GISSER 

766 Mission St., 
San Francisco, Cal.

(48)

DIE SHOP FORMANAS IR 
DIE CAST DIE MAKERS

Reikalinga mažiausia dešimties metų patyri
mo prie die cast dies, galintys sustatyti die 

sulyg kontrakto sistemos.
Reikalingi Paliudijimai.

Prisiųskito pilnai smulkmeniškus nurodymus 
kaipo pagrindus ir mokslą j

HARVILL NEW ENGLAND 
CORPORATION

P. O. BOX 190 
FALL RIVER, MASS.

(49)

PRESSMANAI
abiem spausdinimui ir kirtimui 

PATYRŲ PRIE MIEHLE FLAT BED 
PRESU

Vien tik vyrai, kurie supranta lankstymą 
aukštos rūšies kartonų (dėžės) darbą 

teatsikreipkite
ALFORD CARTONS 
INDUSTRIAL AVE. 

RIDGEFIELD PARK, N. J.
(50)

DIE MAKER
Pilnai patyręs prie aukštos rūšies lankomų 

carton dies.
TURI (JOT FIRMOS KLASF.S VYRAS 

Akuratnas ir Pasitikimas 
KREIPK1TRS

ALFORD CARTONS 
INDUSTRIAL AVE., 

RIDGEFIELD PARK, N. J.
(50)

ARGENTINOS VALDŽIA 
UŽDARĖ 12 SLAVIŠKŲ 

LAIKRAŠČIŲ
Buenos Aires, Argentina. 

— Fašistuojanti šio krašto 
valdžia uždarė namus, .kur 
buvo spausdinama 12 laik
raščių įvairiomis slavų kal
bomis; pasakojo, būk tie 
namai esą ne tokie, kokių 
reikalauja miestinės tai
syklės. Bet tai buvo tik 
priekabė sustabdyti tuos 
laikraščius, kaipo pritarian
čius Sovietų Sąjungai.

RANKOM SIUVĖJOS
IR

MAŠINŲ OPERATORĖS 
dirbti prie užsiuvimo leibelių ant labai 

dailaus darbo vyriškų drabužių r 
NUOLATINIS DARBAS 

LINKSMA APLINKA
WM. P. GOLDMAN

& BROS., INC.
12 East 14th Street, N. Y. C.

(«.)
■ ■ I I ■!!■■■ !■■■!.    ■ ■■■■   ■■■■■■■■!■ Ill I., I

OPERATORĖS 
prie suknelių

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 
ir darbo sąlygos

CHRISTINE DRESSES
39 MORELL ST, 

BROOKLYN. N. Y. 
EVERGREEN 8-2134 

 (40)

PATYRUSIOS 
MAŠINŲ OPERATORĖS 

Moderninė dirbtuvė. Puikiausios darbo sąlygos 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės
MADISON APPAREL CO., Inc.

296 MADISON STREET 
WILKES-BARRE, PA.

(52)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer Mašinų 
Apmokamos Šventės ir Vakacijos 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 
KANNER DRESS CO.
829 NEWARK VE., 
ELIZABETH, N. J.

(50)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Dresių

LUCY FROCKS
15 MOORE ST, -

- BROOKLYN.
Miss Lucy Mariani, Prop. 

____________________ _ W
KNYGVEDĖ 

PILNAI ATSAKOMYBEI
5 Dienų Savaitė—9 to 5:30 

. $45 J SAVAITE 
WILLIAMSBURG SEKCIJOJE. 14TH ST. 
LINIJA IKI BEDFORD AVE. STOTIES. 

STAGG 2-7929
(49)

EMBROIDERERS (Išsiuvinėto jos), patyrusios 
prie sweaters. Gera Alga. SPUR KNITTING 
MILLS, 4382 WICKHAM AVE., BRONX.

(50)

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistų valdžia pasakoja, 
kad partizanai, darydami 
užpuolimus, • kartais persi
rengia ir jos žandarų dra
bužiais.

Texas Universitetas at
metė studentą H. M. Seattą 
kaipo negrą.

|
r VIENOS TiETUOSE^

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th St., • Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patroyų Iš 74ų patrovų

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

-r----- -------- . . II - - - - ... - I ------- n
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.
l Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra-
I šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
r Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
f Žemos kainos už viską.
I Valgiais ir gėrikais aptarnaujame žęmom kainom.
" ._rr_— ..--- .\^l---- J»      y

LITUANICA SQUARE

[restaurant

I
 Steven Augustine & Frank Sfanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

I
 ATDARA DIENA IR NAKT[ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

> Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti. ;;

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. .
j; Geriausias Alus Brooklyne •;!

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ ■

• J

į 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
j (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 ;!

\ 1
................M Į. —ą .............................. ................................ ..........— ^l.ll. ■■■ .............................. .......................... I i      I ;■■■»   

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pcnk., Vasario 27,1948

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d i h u tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

TeJ. GLenmore 5-6191
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NewWko^ėž^Zinloi
jį «* * I v*Artinasi Kubezius
Sumokėjimui Taksy

• Tik Keturi Pagerbė 
■. Piliečių Balsą 
f

NeW York o Miesto Tarybo
je balsuojant klausimą, paso
dinti ar nesodinti tarybon Si
mon W. Gerson’ą, tik keturi 
tarybos nariai balsavo už pa- 
sodinimą. Jie balsavo vaduo- 
damiesi Miesto čarteriu ir pi
liečių valia.

Tais keturiais buvo darbie- 
čiai Eugene Connolly ir Mi-» 
chael J. Quill, komunistas 
Benjamin J. Davis, nepriklau
somas republikonas Stanley 
M. Isaacs.

Visi kiti, keturiolika, nu
balsavo prieš pasodinimą Ger- 
sono, tuomi paneigdami Mies
to čarterį ir 75,000 piliečių, 
balsavusių už velionį Cacchi- 
one.

Keista toji tų 14-kos “de
mokratija.” Keistas suprati
mas piliečių teisių.

Atvyko Senatorius Glen H. Taylor, 
Vice-Prezidentinis Kandidatas

Kam To Reikia?
** Norman E. Hyams, buvęs 

jūrininkas, gyvena su žmona 
ir vaiku Queenseje. šis vy
ras kadaise dėl nuopelnų ka
re buvo Tarybų Sąjungos vy
riausybės apdovanotas šlovės 
ordinu (trečios klasės).

Ligi šiol tarybinė vyriausy- 
\ bė mokėdavo ordinuotiems sa- 

\ vo piliečiams (ir nepiliečiams) 
pinigines pensijas ir teikdavo 
kitų lengvatų.

Bet prieš tūlą laika ji nu
tarė daugiau pensijų ordinu o- 

. tiems vyrams ir moterims,ne
mokėti, jei jie yra sveiki ir 
gali dirbti. Tai palietė ne tik 
Tarybų Sąjungos piliečius, bet 
ir kitų šalių žmones, kuriems 
tarybinė vyriausybė suteikė 

, šlovę.
Norman E. Hyams ligi šiol 

gaudavo metinių dovanų $48.-
* 21. Jis tuos pinigus gaudavo

• iš Tarybų Sąjungos konsulato 
New Yorke.

Bet štai, einant naujuoju de
kretu, Hyams piniginių dova
nų negauna. Tai ką jis darys ? 
Jis pasiskundė New York o 
“Daily News” — reakciniam, 
geltonajam dienraščiui. Pa
starasis įdėjo Hiams’o, jo žmo
nos ir kūdikio nuotrauką, ta
rytum tai būtų didelis daly
kas.

Tas pats “Daily News” pir
miau, kai Hyams’as gaudavo 
pensiją, nematė reikalo to pa
daryti.

Nelabai gražiai, sako žmo
nės, Hyams’as padarė, nubėg
damas pas reakcinį anti-sovie- 
tinį laikraštį skųsti Tar. Są
jungą.

j Priteisė Atlyginti 
Už Sužeidimą

Brooklyno d žiūrės teismas, 
prie teisėjo Murray Heam, 

L. priteisė atlyginti buvusiam 
■,y; ' gaisragesiui James Steur $45,- 

000 už sužeidimą. Kaltais ir 
5 i turinčiais sumokėti skaito 
' Laskas Motor Lines iš Water- 

> bury ir tos firmos sunkveži
mio vairuotoją John Fugazzi 
iŠ Newarko.

Ar pavyks tą atlyginimą iš
rinkti, tai jau kitas klausimas.

Steur buvo sužeistas ištren
kus jį iš gaisragesių vežimo, 
skubėjusio prie gaisro. Sunk
vežimis neužleidęs gaisrage- 

■■ siams kelio .

Vasario 25-tą į New Yorką 
atvyko Glen H. Taylor, nese
niai paskelbtas būsiant trečio
sios partijos kandidatu į vice
prezidentus greta Henry A. 
Wallace, kandidato į prezi
dentus/

Senatorius Taylor atvyko 
linksmas, viltingas pasekmė
mis ateinančių rinkimų.

Taylor pabriežė tą, ką jis 
yra jau pirmiau tūkstančiams 
žmonių pasakęs laike savo ke
lionės raiteliu iš mūsų šalies 
•vakarinės srities į Washingto- 
ną. Jis pareiškė, jog trečias 
karas reikštų visos* žmonijos 
sunaikinimą ir kad tiktai 
Wallace yra tuomi žmogumi, 
kuris, išrinktas prezidentu, ga
li tokio karo nedalęisti.

Užklaustas, ką jis mano 
apie čechoslovakiją, Taylor 
pareiškė, kad šalis ėmėsi tų 
žygių savęs apsaugai. Kad 
dabartinė penkių partijų koa
licinė valdžia, apsivaliusi nuo 
reakcinių ir prokarinių ele
mentų, sustiprina čechoslova
kiją ir taikos jėgas visame pa
saulyje.

Atvykusį Taylor’ą šiltai pa
sveikino jį pasitikęs Wallace.

Pokalbis vyko liaudies tre- 
čiapartinio .judėjimo naujai 
įsigytose patalpose, 39 Park 
Ave., New Yorke, buvusiose

finansierių centru. Kadaise 
teų gyveno George S. Bow- 
doin, milionieriaus Morgano 
fiiTnos dalininkas.

R a u d o n b a u b i z m o a p ašta 1 ų 
klausiamas, ką jis manąs apie 
“komunizmo pavojų,” Taylor 
atsakė, jog Amerikai tokio pa
vojaus nėra. Amerikai, sakė 
jis, yra daugiau pavojaus iš 

“plieno baronų ir kitų, kurie 
nustatinėja ir nuolat kelia pra
gyvenimo reikmenų kainas.

Taylor pasisakė' už perėmi
mą dabar monopolizuotų sau
jos finansierių naudai svar
biausiųjų industrijų į valsty
bės rankas, jeigu tie monopo
listai nesiliauja stūmę šalį in- 
fliacijon, varginę žmones, n

Taylor taipgi pareįškė, jog 
dabartinis mūsų valdžios atsi
neši mas link Palestinos yra 
“aliejinio imperializmo ir alie
jinės politikos.” Jis sako, kad 
Wallace teisingai apibūdino 
padėtį, kuomet jis pareiškė, 
jog mūsų šalies aliejaus baro
nai rizikuotų mūsų šalį įstum
ti į karą, kad tik gautų arabų 
aliejų.

Abu kandidatai su savo 
žmonomis pasitiko ir pasveiki
no šimtus darbuotojų būsimos 
rinkimų kampanijos, suvyku- 
sius čia pasitikti Taylorą.

Argi Paveikslai 
Negali Meluoti?

I

Kas tikėjote, kad paveiks
las melagių rankose negali 
meluoti, pažiūrėkite į New 
Yorko komercinės spaudos pa
veikslus, tilpusius vasario 26- 
tos laidoje. Tai buvo, kaip 
jau žinome, riksmo prieš če-- 
choslovakiją diena.

Ta pati spauda, nors visa 
priešinga koalicinei 5-kių par
tijų sudarytai valdžiai, atme
tusiai tiktai aršiausius karo 
kurstymo ir liaudies vergimo 
šalininkus, tačiau nevienodai 
atsinešė i klausima teikime 
informacijos.

Pavyzdžiui, Daily News su
šuko: “raudonieji šautuvai 
valdo!” Ir pirmajame pusla
pyje sudėjo New Yorko fa
šistukų demonstraciją, buvusią 
protestui prieš Rusiją, o gre
ta įdėjo čechoslavų komunis
tą, kalbantį Raudonosios Ar
mijos dienos minėjime, atitin
kamai, su kariška garbės sar
gyba. Paveikslas taikytas su
prasti, būk dabartinė valdžia 
tik po armijos sargyba tega
linti kalbėti.

Gi viduriniuose puslapiuose 
paimta po* kamputį milžiniš
kos demonstracijos, susirinku
sios Pragoję pasveikinti nau
jųjų vyriausybę. Atrodytų* 
kad tik sauja pragiečių tepn- 
norėjo ar teišdrįso pasveikinti 
savo naująją 'vyriausybę.

Savaitine Pamoka

Mirė
Alex Stazek, 59 m. amžiaus, 

gyvenęs 58 Graham Ave., 
Brooklyne, mirė vasario 22 d., 
namuose. Kūnas buvo pašar
votas grab. S. Aromiskio ko

plyčioj, 423 Metropolitan 
Avenue, Brooklyne. Lajdotu- 
^ės įvyko Vasario 26 d., Mt. 
Olivet kapinėse. Velionis pa
liko nuliūdime pusbrolį Alex 
Linchinsky.* Laidotuvių apei
gomis rūpinosi grab. S. Aro- 
miskįs.

APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS 
(Iš A. Montvido vadovėlio)

Taškas-skirsnelis. Tašku- 
skirsneliu vadinasi šitoks ; 
ženklelis.

Statosi jisai tarp’dviejų ar
ba daugiau savistovių sakinių, 
turinčių tarp savęs labai arti
mą minties ryšį. Tas reiškia, 
kad jei viename v sakinyj iš
reikštoji mintis turi labai ar
timą atsinešimą į sekančio sa
kinio mintį, reikia vieną sa
kinį atskilti nuo kito tašku- 
skirsneliu.

Jei padėti vien tik tašką į 
taško-skirsnelio vietą, tai ne
bus didelės klaidos. Tarp dau
gelio savistovių sakinių, turin
čių artimą minties ryšį tarp 
savęs, galima statyt tašką- 
skirsnelį arba tašką, nes taš
kas-skirsnelis netoli tą patį 
reiškia, ką ir taškas. Tik 
kur-kas aiškesnis bus raštas, 
jei visur bus statomas taškas- 
skirsnelis ta/p dviejų ar dau
giau savistovių sakinių, turin-. 
čių artimą minties ryšį tarp 
savęs. \

Pavyzdžiai:—Pavasaris' šį
met šaltas; dar ir dabar vie
tomis sniego yra. Jau Vin
cas sukapojo malkas; neužil
go jjs ims jas kūrent. Va
kari užsidegė trys namai; 
dviejų tik stogai apsvilo, o tre
čias visai sudegė. . Mokslas iš
aiškino, jog žemė yra apva
laina; tolimesni jo tyrinėjimai 
parodo, jog jos vidurys suside
da iš gazų; gal su laiku ir ši
tas mokslo žodis bus patvirtin
tas jausmams prieinamu fak
tu. Nesitikėjau, kad Kazys 
taip greit pabaigtų • mokslą ; 
dar pernai jis abejojo apie 
tai; juk tik šeštas metas, kaip 
jis mokinasi.

Jausmaženklis. Jausmažen- 
kliu vadinasi šitokis ! ženklas.

'ikJausmaženklis gali stovėt 
pabaigoj s,akinio, kur prigulė
tų būt taškui, ir viduryj saki
nio.

Pažiūrėsime, kodėl taip yra.
Jausmaženklis statosi gale 

sakinio, kada a) sakinyj iš
reiškiamas gailestis, b) nusi
stebėjimas, c) džiaugsmas, d) 
piktumas, e) riksmas ir tūli 
kiti jausmų stoviai. •

Pavyzdžiai:—Nesugrįš jau 
mano motina iš kapo! Kaip 
stebuklingai gražus šitas so
das! Nieko taip netrokštu, 
kaip tave matyt! Nenoriu,

kad mane taip paniekintų! 
Atnešk vandens, Jonai! Pa
sitrauk iš kelio?

Abelnai po visu sakinių, ku
riuos ištaria sakytojas su ypa
tingu jausmu, reikia statyt 
jausmaženklį. Bet jausma
ženklis gale paprastų sakinių 
gali būt statomas, arba jojo 
vietoj gali būt padėtas taškas, 
žiūrint, kaip jautriai rašėjas 
sakinio jį ištaria, tai yra, kaip 
jis apkainuoja jį savo jaus
mais. Jei šaltai atsinešama į 
sakinį, tuomet reikia jo gale 
statyt tašką. Jei, su ypatingu 
jausmu, tuomet—jausmaženk
lį.'

Viduryj sakinio, arba, aiš
kiau sakant, bile po katro žo
džio sakinyj jausmaženklis 
statomas tokiu būdu : f

Po visų jausmažodžiu, ko
kiais yra: ei, o, ach, oi, 
kaukšt, burnt ir tt., jei jausma- 
žodis tariamas balsiąi.

Pavyzdžiai: — Ei! Pranai, 
kam eini tiek toli ? O! gražus 
ten buvo gyvenimas! Ach! 
ach! vargas beturčiui gyvent. 
Aš jam kaukšt! per pakaušį. 
Čiaukšt! ir nudžiovė jam gah 
vą. Tiktai cingulingu! skam
butis už durų.

Jausmaženklis po šaukimo 
žodžių.

Pavyzdžiai:—Giria? ar ilgai 
tu dar žaliuosi? žmogau! 
žmogau! gana tau snausti ne
žinioje! Antanai! tu būtum 
geras vyras, jei mylėtum Ma
rę.

Tą pat dieną kitas komer
cinis laikraštis New York 
Times įdėjo tos pat demons
tracijos paveikslą, kuris ap- 
melagina anuos tilpusius Dai
ly News. Times paveikslas 
atrodo “nedaktarautas.” Ja
me didelis plotas apstotas mi
nia svieto. Atrodo 'panašu į 
ten ištikro buvusią 200,000 
asmenų minią. T—as.

Brooklyniškė Law School 
per metus įteikusi Bachelor of 
Laws laipsnius devynioms de
šimtims asmenų.

Stanley .
ZUBAVICIUS

■ TAKSU '
Akountentas
111 Ainslie St., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-3049

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

Jei Washingtonas Atsikeltų...

Jurgio Washingtono gimta
dienio proga New Yorke įvy
ko -visokių pramogų-pramogė- 
liy.

Visur buvo išstoję kalbėto
jai, nesigailėję komplimentų 
Amerikos tėvui. Bet .beveik 
kiekvienas jų, kalbėdamas 
apie Washingtoną, puolė ko
munistus. ..

Kažin, ką .sakytų Jurgis 
Washingtonas, jei jis tai gir
dėtų ir matytų ?

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteriškė, pri

žiūrėjimui seno žmogaus, kuris da
linai sirgipėja. Gali gyventi ant vie
tos arba gali dirbti tik dienomis ir 
gyventi kitur. Labai gera mokestis 
ir lengvos, darbo sylygos.

Prašomi kreiptis darbo dienomis 
tik vakare, šeštadienį ir sekmadienį 
bjle laiku. Antrašas 67-02 52nd Avė., 
Maspęth, L. I., N. Y. (46-49)

I Adam V. Walmus, D.D.S.I 
| DAKTARAS-DENTISTAS | 

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni. . B

1650—5 th Ave., kamp, 19 St.l
I BROOKLYN, Nc Y. I 

j Tel. SOuth 8-5569 |

[geri pietūs.]
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
4U Lorimer Street

■ Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

E—Į-------- --------------- - ----------------[g

Kovo 15-ta yra paskutinė 
diena sumokėjimui valdžiai 
taksų nuo pajamų —- algų ar 
kaip kitaip per motus pelny
tų pinigų.

Palengvinimui išpildyti 
blankas, taksų rinkliavos pra
veri ėjas William J. Po d riek 
paskyrę valdinį padėjėją-pa- 
tarėją savo raštinėje, 2 Broad
way, New Yorke. Taipgi pa
skyrė kitus 8 dirbti pašto sky
riuose ąr bankuose. 'Už val
dinių patarėjų patarnavimą 
mokėti nereikia.

Neteko patirti, koks dabar
tinių valdinių patarėjų nusi
statymas. Seniau ištikro jie 
patardavo taip, katraip išei
tų mokėtojui geriau, tačiau 
nebūtų n e įstatymiška.

Neturinčiam daug kokių ki
tokių pajamų apart algos ir. 
neturinčiam kokių nepaprastų 
išlaidų, suprantančiam šiek 
tiek kalbos ir bent numerių, 
suvesti ir parašyti yra leng
vą ir pačiam išpildyti taksų 
blankas. Tokiam užtenka iš
pildyti iš samdytojo gautą 
blankutę (Form W-2). Ta 
blankute gali naudotis tik tie, 
kurių visa alga nesiekė dau
giau penkių tūkstančių dole
rių metams ir kitokių pajamų 
(nuošimčiais bankuose ir tt.) 
neturėjo daugiau šimto dole
riu.

Iki $5,000 uždirbusieji taip
gi gali naudoti ir Form 1040, 
biskį painesnę. Tą formą pa
tartina vartoti tiems, kurie tu
rėjo nepaprastų išlaidu, kaip 
kad ligoninės, daktarų išmo- 
kesčius, kitokių didžių nuosto
lių, kurių bendra suma siekia 
virš 10 nuošimčių viso uždar
bio sumos. Forma 1040 gau
nama pas taksų' kolektorių,

taipgi pašte ir bankuose.
žemiau 10 nuošimčiu medi- » / 

kariškai pagalba ir kiloki ma
ži išmękesčiai yra atrokuoti ir 
lengvojoje pildyti blankutėje 
(Form W-2), tad neturiritysis 
perdaug didelių išlaidų nieko 
nesutaupo pildymu sunkesnės 
blanko?!, tik pažaidžia nume
riais.

Turintieji virš $5,000 meti
nių pajamų algomis ir paja
momis nuo taupmenų turi gau
ti iš Collector of Internal Re- 

I

venue raštinės atitinkamas ki
tas blankas, jie negali varto
ti iš samdytojo raštinės gau
tos bl an kūtes W-2.

NORIT VAIRUOTI LAIVELĮ?
Norintiems mokėti vairuoti

laivukus Pajūrio Sargybinių 
Atlantic Beach- Stotyje teiks 
kursą pradedant kovo 4-ta, 
pirmo ir trečio ketvirtadienių 
vakarais. Už pamokas nerei
kės mokėti.

VAIKAMS KONCERTAS
Antrasis koncertas, taiko

mas vaikams, įvyks Brooklyno 
Muziejuje vasario 28-tą. Ro
salie Landres, 16'metų pianis
tė, skambins solo grtta sim- 
foniško orkestro. Sekmadieni 
koncertuos Paolo Gallico.

susi]’’ 
įspė-

Plinta Tymai
N e w Yorke d a u gėja 

girnai tymais (measles), 
ja sveikatos komisionierius
I larry S. Mustard, ši liga, 
daugiausia kankinanti mažus 
vaikus, ne tiek yra sunki per
sirgti, kiek gali būti žalingos 
jos pasekmės tolimesniame as
mens gyvenime.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) . , 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 < •
Koplyčias suteikiam1 nemokamai 

visose dalyse miesto.
J x Tel. Virginia 7-4499

TONY’S
? # UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEĮMONAS 

.Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

•I

I 

03
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Penktadieniais uždaryta.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: U“? die"om. 
I 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiškanavimo prašalinimas ir ąt- 
auginimas plaukų.

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST. 

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3983.

Senai Bylai
Nauji Teisėjai

• - - ■ - -

New Yorke pradėjo rinkti 
naują sąstatą būsimai d žiūrei, 
kuri turės teisti aną syk ne
pabaigtus teisti aborto byloje. 
Byla tapo pertraukta praėju
sio sausio 6-tą, kada vienas 
teisėjų apalpo apipasakojant 
eigą operacijos, nuo kurios 
mirė Jane Ward, 22 metų.

Naujiesiems teisėjams rink
ti pašaukti 200 kandidatų, bet 
per dieną trečiadienį išrinkti* 
tik 4 teisėjai. Vieni apklaus
tųjų kandidatų sakosi negana 
apsipažinę su tokiu klausimu, 
o k-iti reiškė jau iš anksto nu
sistatytą nuomonę.

KLAIDOS PATAISYMAS
Vasario 13 d. Laisvės vieti

nėse žiniose, korespondencijo
je iš LLD 55 kuopos susirinki
mo, tarpe aukotojų dėl Daily 
Workcrio buvo parašyta “O. 
Kalvaitienė, 
M. Kalvaitienė. 
sau

o turėjo būt— 
šiuomi atitai- 

klaidą ir atsiprašau.
M. S., Kp. Koresp.

AUTOMOBILISTAMS
Pradedant kovo 1-ma draus 

palikti automobilius tarp 6 ry
to ir 9 vakaro visame plote 
tarp 34th-42nd Sts. ir Avenue 
of the Americas ir 9th Ave., 
New Yorke. Iki šiol draudė 
tame plote statyti auto tarp 
8 ryto ir 6 vakaro.
4.^——————.4 

į Egzaminuojant Akis, ■ 
i Rašome Receptas Į 
į Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

KAPISKAS
BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapislcas

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

• BEER & ALES

Peter

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Man's BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-

r“' v

Lady’a BULOVĄ . , . modem

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

Graži įvairybė kostu- 
rnlškų džiulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirhjmo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontįniai 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir, demand wyj į*. great ... so avoid di»- 
La ming.) Nauj.) Meti, ,ppoinlmenl . . . chobo3e tomorrow!
visiems musų Patro- rr ,
nams! •17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler .

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penk., Vasario 27,1948




