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Apsiginklavimas—Pelnai. 
Senatoriaus Taylor Balsas. 
LLD Nauju Narių Vajus. 
Kanadiečių Brošiūra.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Dabar jis ir jam 
“karo specialistai” 
pasisuko į kitą pusę. 
Baldwin pateikė
straipsnių apie SSSR 
k 1 avimą.

Jis jau rašo, kad 
Sąjunga turi šimtus 
bom bin inkų, kaip 

kurie gali

SU 
sakė

talkininkę Tarybų Są- 
sėmė iš Goebbelso šal- 

šaukė, kad Tarybų Są- 
silpna karo atžvilgiu.
Įrodinėjo, kad Sovietų 

kad

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.Dar taip neseniai New York 
Times’o “karo specialistas” 
Hanson W. Baldwin, kuris 
laike karo informacijas prieš 
mūsų 
jungą 
tinių, 
junga

Jis
A rm i j a “ n e d isc i p 1 i n u o ta, 
Sovietai neturi didelių lėktu
vų, kad jų karo laivynas 
“menkas.” Koks buvo jo tiks
las? Pakartojimas Lindbergo* 
pasakų, būk Sovietų Sąjungą į 
galima lengvai sumušti.

panašūs 
staigiai 
IT. W. 

visą eilę 
apsigin-

Siūloma, Kad Teismas Spręstų Ginčus tarp Miestiniu 
Komisijų ir Valdžios Atstovo dėl Rendu Pakėlimo

Washington. — Senato ir pasiūlymų sako: 
1 kongreso atstovų rūmo 
paskirti įgaliotiniai susita
rė duoti visam kongresui 
tokį pasiūlymą kas liečia 
rendų kėlimą butams: 

Jeigu vietinė - miestinė 
į rendų komisija nuspren- 

Sovietu : rendas pakelti arba
didelių i visiškai jų kontrolę panai- 

Amerikos kinti, o valdinis rendų ad- 
“B-29,” kurie gali mūsų salį ! ministratorius SU tuom ne
lengvai pasiekti, kad Sovietai sutinka, tai Nepaprastų A-
turi net šešių rūšių “jet” (ra- 
kietinio tipo) karinius lėktu
vus. kad jie karo laiku j me
tus pasigamindavo nuo 40,000 
iki 50,000 karinių lėktuvų, 
kad būk dabai* pasigamina 
kas metai nuo 6,000 iki' 12,- 
OOO karinių lėktuvų ir jų tar
pe daug 
torinių.

didelių — keturmo-

toks pasikeitimas? 
kad mūsų'šalies mili- 

priešakyje

Kodėl
Todėl, 
taristai, priešakyje su gene
rolu Marshall, ginklų ir amu
nicijos gamintojai nori vis 
daugiau ir daugiau ginkluotis.

Prezidentas Trumanas pa- I 
siūlė apsiginklavimo reikalams ' 
išleisti virš dvyliką’ bilionų 
dolerių. Jiems to negana. Ka
ro laivynas, orlaivynas ir ar
mija nori iš Kongreso išrei
kalauti dar kelis bilionus, do
lerių priedo. Daugiau skiria
ma apsiginklavimui pinigų, 
daugiau jiems yra pelnų.

Senatorius Glen Taylor, 
Trečiosios partijos kandidatas 
į prezidentus, parašė laišką 
prezidentui Trumanui ir rei
kalauja paleisti iš apsiginkla
vimo jėgų vadovybės 
Jam.ds V. FoiTestalį.

bKmbHKBmhII

Lake Success, N. Y. — 
Anglijos delegatas Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje 
Alexander Cadogan sakė, 
kad net karu reikėsią stab
dyt Sovietus mio tolesnio į- 
sigalėjimo Europoje. Jiš 
uoliai rėmė buvusio Čecho- 
slovakijos delegato Jano 
Papaneko pasakojimą, būk 
Sovietai padarę spaudimą, 
kad . Čechoslovakijos val
džia būtų pakeista kairiųjų 
pusėn. Taryboje klausinė- 

poną jamas; Papanekas negalėjo 
' pasakyti jokių parodymų, 

Dalykas tame f Senatorius kad Sovietai būtų darę tą 
sako, kad Forrestalis yra su- i spaudimą. (Čechoslovakijos 
sirišęs su aliejaus gamybos valdžia atšaukė Papaneką 
magnatais ir jeigu jis bus da- Jungt. Tautų ir paskelbė 
bartinėje vietoje, tai tikrai su
sidarys taikai pavojus. Kaip i 
žinia, aliejaus magnatai ver
žiasi į Artimųjų Rytų arabiš
kus kraštus, kur įsitvirtina 
aliejaus išnaudojime ir sudaro 
karo pavojų.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos vajus už naujus narius 
dar neišsivystė i stiprias lenk
tynes. Chicagiškė LLD '1-ma 
apskritis iššaukė į lenktines 
Massachusetts valstijos 7-tą 
apskritį. >

Lawrence, Mass., LLD 37-ta 
kuopa pirmutinė pasiekė do
vanų laipsnį, gaudama 14-ką 
naujų narių ir pasiekdama 84 
punktus.

Dabar LLD 19-ta kuopa, 
Chicagoje, didžiausia visoje 
Draugijoje, jau pralenkė 37- 
tą kuopą ir turi 24 naujus na
rius, pasiekusi 109 punktus. •-

Bet tai dar tik pradžia, dar 
tik dvi kuopos rimtai susikibo. 
Kur kitos? Centro Komitetas 
skiria net 8 dovanas toms 
kuopoms arba jų Vajininkams, 
kurie gaus daugiaašiai naujų 
narių.

Tūli apskričių komitetai 
taipgi paskyrė dovanas, 
dirbėkime visi ir visos!

Pa-

Kanadiečiai išleido brošiū
rą “Lietuva Naujame 
nie.” Jos išsiuntinėjo

Gyveni- 
platini-

«

Šalies Kongresas Stumia 
Link Rendų Pakėlimo

GIRIASI ATOMINIAIS DEBESIAIS IR 
ROBOTINIAIS KARO LĖKTUVAIS

peliac. Teismas turi pada
ryt galutiną sprendimą. 
(Tos komisijos privarytos 
namų savininkų ir jų advo
katų.)

Lemiama, jog senatas ir 
kongreso atstovų . rūmas 
greit užgirs šį ir kitus pa
siūlymus, kuriuos išvien 
priėmė senatorių ir kong- 
resmanų atstovai. Vienas tų

Anglai Griimoja Karu 
! “Stabdyt” Sovietus

jį savo šalies išdaviku.)

TRUMANAS DĖL DRAFTO 
IŠGALVOJĘS “PAVOJŲ”

Washington. — Truma
nas su.savo generolais sie
kia įvesti verstiną karinę 
tarnybą, sumilitarinti Ame
riką ir apkapoti pilietines 
žmonių laisves, todėl jie su
galvojo neva karinį pavojų 
Amerikai ir taip šūkauja 
prieš Sovietų Sąjungą,' — 
sakė jaunuolis ' Seymour 
Linfield, kalbėdamas sena
torių komitetui dėl ginkluo
tų jėgų. Linfield yra vete
ranė direktorius darbuotis 
Wallace’o kandidatūrai į 
prezidentus. Karo metu jis 
buvo parašiutinis k areivis 
ir ga’ro 8 garbės ženklus už 
garsius žygius. Senatoriai 
prisispirdami klausinėjo, ar 
jis komunistas. Linfield 
nedavė jiem tiesioginio at
sakymo.

Danijos valdžia taipgi de
klamuoja apie “karo pavo
jų” jai.
mui ir LLD kuopoms. Išpla
tinkite! Jeigu jums neparan
ku atsiteisti su kanadiečiais 
tiesiai, tai tą galite padaryti 
per LLD Centrą.

Leidžiama 15 nuošimčių 
pakelti renda, jeigu savi
ninkas ir jo įnamis “lais
vai” dėl to susitaria.

Tokia šluba Vendų kont
rolė būsianti pratęsta iki 
1949 m. kovo . 31 d.

Graikijos Monarchistų 
Lėktuvai Naikina 
Ištisus Kaimus

Athenai, Graikija.—Ang
liški Graikijos monarchistų 
lėktuvai kartotinai bombar
davo ir apšaudė vieną stam
bų kaimą Plerria kalnuose, 
vidurinėje ’(Graikijoje, kaip 
matė amerikonas United 
Press korespondentas. Jie 
atvejų atvejais puolė kiek
vieną gatvę, iki visas kai
mas buvo sudegintas, suar
dytas ir su žeme sulygin
tas. — Pirmesni praneši
mai liudijo apie smarkėjan
čių partizanų kovą tenai.

Arabai Užmušė 
Dar 37 Žydus

Jeruzalė. — 700 ginkluo
tų arabų puolė žydų sody
bas Jeruzalės1 apylinkėje ir 
atakavo žydų autobusus; 
užmušė bent 37 žydus ir 
sužeidė 40. Žydai, ginda
miesi, nukovė kelis arabus.

Bedarbių Skaičius 
Jau 2,600,000

Washjngtop. — Valdžios 
Darbinių Statistikų Biuras 
pranešė, jog dabar Jungt. 
Valstijose yra 2,600,000 už- 
rekorduotų bedarbių. Neži
nia, kiek dar yra kitų. Va
sario mėnesį šiemet bedar
bių skaičius pakilo 270,000. 
Darosi sunkiau darbo gau
ti, sako tas biuras.
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New Jersey valstijos sei
melis užgyrė draftą.

MASKVOS SPAUDA SMERKIA TRUMAN A KAIP “KARO BARABANŠČIKĄ
B

Maskva. — čionaitiniai 
laikraščiai smerkė prezi
dento Trumano “isteriškus 
spiegimus,” vadino Truma- 
ną “karo barabanščiku” ir 
leido suprasti, jog Sovie
tams geriau vyksta atomi
nių ginklų daryįnas, negu 
amerikonai į s i v aizduoja. 
Kartu Maskvos spauda abe
joja, ar ligų bakterijos ir 
nuodai būtų toki sėkmingi 
karo įrankiai, kaip ameri
konai tikisi.

“Literaturnaja Gazeta”,- 
sovietinių Rašytojų Sąjun
gos laikraštis, rašo:

— Amerikinis imperia
lizmas nori pakartot Hįtle- 

>rio žaismą. Jis jau parenka

" * L,
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New York. — Amerika 
galės užleisti ant priešo a- 
tominius debesis, kurie žu
dytų daug daugiau žmonių, 
negu atominės bombos, sa
kė Glen L. Martin’as, lėk
tuvų fabrikantas, pokilyje 
Biltmore viešbutyje.

Jis tvirtino, jog ši šalis 
turi tokius automatiškus, 
be žmogaus veikiančius, 
lėktuvus, kurie patys sura
sią ir sunaikinsią priešo lai
vus už tūkstančių mylių.

Miartinas pranašavo, kad 
Amerika su atomų bombo
mis, atominiais debesiais ir 
kariniais ligų perais “galės 
laimėti karą per 60 dienų.”

Sykiu jis teigė, kad apie 
gegužės 1 d. šiemet jau bū
sią žinoma, ar Amerika ka-

G. Eisler, Kovotojas prieš 
Nacius, Nuteistas 1 iki 3 
Metų Kalėti Amerikoje

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas James 
W. Morris kovo 24 d. nutei
sė Gerhartą Eislerį, prieš- 
nacišką kovotoją, kalėjiman 
vieniems iki* trejų metų. 
Pilietinių Teisių Kongresas 
duoda apeliaciją prieš tą 
bausmę. Tuo tarpu Eisleris 
tebėra paliuosuotas už tą 
patį $20,000 užstatą.

Apskrities teismas skyrė 
Eisleriui kalėjimą už tai, 
kad Eisleris, andai prašy
damas leist jam grįžti Vo
kietijon, užslėpęs tūlus da
lykus apie savo praeitį. Bet 
tie dalykai seniai buvo žino
mi Amerikos valstybės de
partments, kaip Eisleris 
pareiškė savo kalboj teisė
jui Morrisui. Eisleris sakė:

— Valstybės departmen- 
tas tada davė leidimą man 
išvažiuot iš Jungtimi! Val
stijų. Bet po keleto dienų 
atšaukė leidimą. Kodėl? 
Ar aš ūmai bet kuom nusi
kaltau Amerikai? Ne! Lei
dimas buvo atšauktas tik 
todėl, kad to reikalavo Ne- 
amerikinių Veiksmų Komi
tetas ir generalis prokuro
ras Tomas Clark, kurie per
sekioja mane, kaip komu
nistą, piešfašistinį kovo to

{spėja, Kad Amerikonai Klysta, Manydami, Būk Sovietai 
Atsilikę Atominėj Gamyboj; Primena Trumanui Hitlerį
savo Goebbelsus ir Goerin- 
gus, savo ’ Himmlerius ir 
Ribbentropus. Jis parenka 
savo Kvislingus ir- organi
zuoja savo smogikus.

* Trumano karikatūra ta
me laikraštyje vaizduoja jį 
kaip karo .būgnų beldė ją, o 
Trumano paveikslo šešėlis 
ant sienos panašus į Hitlerį, 
su ištiesta ranka taip,^)<aip 
naciai sveikindavosi..

“Raudonoji Ž v a i gždė”, 
Sovietų armijos laikraštis, 
prisimena Amerikos gene- 
rol. Johną R.. Deane’ą, vadą 
karinės amerikonų pasiuri- 

riaus. prieš Sovietus.
Didžiausias keblumas 

atominiais debesiais 
Martinas, yra vėjo parinki
mas, nes jeigu vėjas pasi
suktų atbulon pusėn, tai 
atomų debesys žudytų pa
čius amerikonus. O lei
džiant savaime veikiančius 
lėktuvus, yeikėtų užsitik- 
rint, kad nėra Amerikos lai
vų tąja kryptim. Tokiam 
lėktuvui vis tiek, ar tai bū
tu amerikinis laivas ar sve
timas — jis lygiai smogsiąs.

(Chicago. — žymus ato
minis mokslininkas Enrico 
Fermi, tarptautinės Nobe
lio dovanos laimėtojas, pa
reiškė, jog atominiai debe
siai atrodo “nelabai prak
tiški ir nelabai galimi”, kaip 
karo įrankiai.) 

ją, pabėgusį.* nuo Hitlerio. 
Jie persekioja mane, ka*d 
galėtų juo labiau išpūsti ka- 
Tinę isteriją ir ablavas prieš 
raudonuosius. „

Aš prašau leist man grįž
ti namo, kad galėčiau daly
vauti budavojime taikios ir 
demokratinės Vokietijos.

Aš niekuomet nepadariau 
jokios nuoskaudos Ameri
kos žmonėms, bet jeigu aš 
turėsiu eiti kalėjiman šioje 
šalyje, aš atsiminsiu, kad 
geresni, negu aš, žmonės y- 
ra vargę kalėjime, kaipo 
kovotojai prieš reakciją, o 
už žmonijos progresą. Kalė
jimai ateina ir praeina, bet 
geležinis įsitikinimas prog
resu maršuoja pirmyn, kaip 
kad sako, senoji darbininkų 
laisvės daina: ‘Pažangos vė
liava vis bus iškelta, jeigu 
net bus parmuštas laikąs ją 
žmogus?

(Eisleris pirmiau buvo 
nuteistas vienus metus ka
lėti dėl to, kad neatsakė į 
kai kuriuos kongreso Ne- 
amerikinio Komiteto klau
simus.) 

tinybės, kuri andai lankėsi 
Maskvoj. Tas generolas sa
vo knygoje, išleistoje 1947 
m., tvirtina, kad daug metų 
praeisią, iki rusai išmoksią 
pasigamint atominę bombą. 
Gen. Deane rašo matęs, 
kaip “negali” pradėt veikti 
naujas “tajerių” — automo
bilių padangų — fabrikas 
Maskvoj. Esą, “kada aš iš
girsiu, kiek laiko praėjo, i- 
ki pirmieji tajeriai pradėjo 
ristis iš to fabriko, tai ga
lėsiu spėti,” kaip ilgai už
truks Sovietai, ‘ iki pasida
rys atominę bombą.

Kongreso Užgirtas Taksy 
Numušimas Daugiausiai 
Turčiams Patarnaus
Kur Kapitalistui Bus Dovanota Tūkstančiai Doleriu Tai 
Darbininkui Sutaupoma Tik Keli Desėtkai per Metus

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 289 balsais 
prieš 67 užgyrė pirmesni 
senato tarimą numušti tak
sus viso $4,800,000,000 per 
metus. Už tokį taksų nu- 
mušimą pasisakė 78 senato
riai prieš 11.

Planuojama Graikijos, 
Turkijos ir Arabijos 
Karinė Sąjunga

Athenai, Graikija. —Už
sieninis Graikijos ministras 
Tsaldaris šiomis dienomis 
siūlys Turkijai ir arabiš
koms valstybėms sudaryti 
karinę s a n t a r v ę su 
Graikija prieš So
vietų Sąjungą. Suprantama, 
jog Amerika perša šį kari
nį bloką Viduriniuose Ry
tuose, panašiai kaip užgyrė 
priešsovietinę A n g 1 i jos, 
Francijos, Belgijos, Holan- 
dijos ir Luksemburgo san
tarvę vakarinėje Europoje.

Graikų Streikieriai 
Varomi Armijon

Athenai, Graikija.— Vie
ną dieną streikavo 80,000 
valdžios darbininkų ir tar
nautojų; protestavo, kad 
valdžia atšaukė žadėtus bo
nus. Monarchistų valdžia 
už tai įsakė draftuoti juos 
armijom

Stiprėja Skerdyklų 
Darbininkų Streikas

Chicago. — Užstreikuo- 
tos Armour skerdyklos for
maliai mėgino panaujinti 
darbą. Todėl pasitraukė ir 
140 skerdyklos prižiūrėtojų, 
kuriuos CIO unija buvo pa
likus veikti, kad įrengimai 
nesugestų. 100,000 skerdyk- 
linių darbininkų streikas

United States plieno kor- Ibendrai stiP*^'a- 
poracija pernai “pasidarė” i 
$127,098,148 gryno pelno. į ORAS.—Būsią lietaus.

n

“Raudonoji žvaigždė” dėl 
to praneša: (

— Iki šių metų gegužės 
pradžios tas fabrikas baigs 
gaminti milioną tajerių. Te
gu Deane’ai daro savo išva
das iš to.

“Izvieštija”, Sovietų vy
riausybės laikraštis, sako:

— Karo pavojus grūmoja 
iš veiksmų, kuriuos daro 
viešpataujantieji Amerikos 
rateliai. Prieš tokius veiks
mus stoja Sovietų Sąjungos 
taikos politika. O Trumanas 
kelia karinį trukšmą dalinai 
ir tam, kad tikisi tokiu bū
du daugiau balsų gauti pre
zidentiniuose rinkimuose.

(a'**
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Todėl, jeigu Trumanas ir 
vetuos taksų mažinimą, jo 
veto būsiąs sumuštas dau
giau kaip dviem trečdaliais 
kongresmanų ir senatorių 
balsų, taip kad taksų numu- 
šimo bilius tapsiąs įstaty
mu be prezidento parašo.

Prez. Trumanas prieši
nosi taksų suplos mažini
mui. Jis nurodinėjo, kad 
reikėsią dar 10 bilionų do
lerių kariniams pasiruoši
mams, apart 11 bilionų, ku
rie buvo jau pirmiau ski-, 
riami armijai, karo laivyno * 
ir oro jėgoms.

Kaip Taksai Numušami
Kongreso tarimas seka

mai mažina taksus:
12 nuošimčių ir 6 dešim- v 

tadaliais taksai numušami 
metinėms pajamoms, virši
jančioms $600 ir siekian
čioms $2,000; pusaštunto 
nuošimčio taksų nuimama 
nuo įplaukų tarp $2000 ir ( 
$136,719; 5 nuošimčiai nu
mušami lygiai nuo visų 
aukštesnių metinių pajamų.

Didelė Nauda Turčiam
Pavyzdžiui, jeigu turčius 

dabar moka $25,000 taksų 
per metus, tai šis bilius do
vanoja jam $1,850; o dar
bininkui, kurio dabartiniai 
taksai yra $200, sutaupoma 
tiktai $25 per metus*

Už tokį taksų mažinimą 
balsavo visi re'publikonai . 
kongresmanai ir 84 demok
ratai; prieš tai balsavo 64 
demokratai ir 2 darbiečidi, 
Vito Marcantonio ir Leo 
Isacson.

Kiti Biliaus Punktai
Nuo taksų paliuosuojama 

$600, vieton ligšiolinių $500. 
Leidžiama vyrui ir moteriai 
daiktan sudėti bendrąsias 
savo metines pajamas, ly
giai pusiau tą sumą pada
linti i? nuo kiekvienos da
lies atskirai taksus mokėti. / 

$1,200 paliekama be tak
sų žmonėms, sulaukusiems 
65 metų amžiaus, ir nere
giams.

Skaičiuojama, kad visai 
nuo taksų bus paliuosuota ' 
7,400,000 mažiausiai uždir
bančių amerikiečių, imant 
dėmesin, jog taksai atlei
džiami už $600 ir tiek pat 
nuo kiekvieno užlaikomo 
šeimos nario ir leidžiama 
atskaityt įvairias aukas, 
valstijinius taksus ir tūlas 
asmenines išlaidas iki $1,- 
000 per metus, vieton da
bartinių $500.

i

Spaudos Laisvės Skelbėjai 
Nepraleidžia Reporterio

New York. — Daily 
Workerio korespondentas 
A. B. Magill prašė valstybės 
departmento leidimo Pales
tinon. Prašymas buvo at
mestas. Tuomet Mlagill pra
šė pasporto > Šveicarijon, į 
Jungt. Tautų Konferenciją 
dėl Žinių laisvės. Wash- 
ingtono * valstybės depart
ment. atmetė ir šį prašymą.

•
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Sako: T rumunas Jau Prakišo Nominaciją
Niūjorkiškio Daily News korespondentas Washing

tone John O’Donnell aną dieną griežtai parašė: demo
kratų partijos suvažiavimas, įvyksiantis liepos mėnesį 
Philadelphijoj, Trumaho savo kandidatu prezidento vie
tai nenominuos.

Girdi, prieš tris savaites tuo reikalu dar buvo gali
ma vienaip ir kitaip manyti ir galvoti, bet šiandien jau 
kiekvienam yra aišku, kad Trumanas jau esąs, kaip de
mokratų kandidatas, padžiautas.

Įdomu tai, sako O’Donnell, kad tą faktą žino- ir 
pats Trumanas; šiuo metu jam tik rūpi, kaip čia būtų 
galima mandagiau pasitraukti į šalį, kad neturėjus tiek 
daug gėdos ir pažeminimo.

Juk ligi šiol Trumanas dar vis sakėsi, kad jis kan
didatuosiąs ir demokratų partijos mašina jį pastatys. 
Dabar, matyt, jis jau kitaip galvoja.

Aną dieną, kalbėdamas New Yorke, Trumanas pa
sididžiuodamas suriko, jog jis nemokėsiąs brangios kai
nos už “Wallace’o komunistų balsus.”

Neteks, matyt, jam mokėti jiems nei jokia kaina 
— nei žejmiausia.

Žinoma, mes neimame už gryną pinigą visko, ką 
rašo toks O’Donnell; jis yra reakcininkas; jis yra prie
šas progresyvių. Velionis Rooseveltas ne sykį buvo jį 
pasmerkęs. Tačiau ir reakcininkas gali pasakyti tiesos 
ten, kur jį patį paliečia, kur paliečia jo bičiulius. Tru
manas pastaruoju metu prie tokių, kaip O’Donnell, la
bai taikstėsi.

Antra vertus, prieš Trumaną vis kyla daugiau ir 
daugiau demokratų balsų. Brooklyno demokratų lyde
riai — {)rieš jį; senatorius Pepper, senatorius Hill ir 
visa eilė kitų senatorių, žymių šulų demokratų partijoj, 
šiandien unisonu įspėja Trumaną: nekandidatuok, nes 
mes tavęs nenominuosime!

Kad Trumanas nebus demokratų partijos nominuo
tas prezidento vietai, labai galimas daiktas. (O jei jis 
ir būtų pastatytas, tai vargiai bebūtų išrinktas!) Ta
čiau klausimas kyla, ką kitą demokratai statys savo 
kandidatu ?

“Tvirta Amerika’’
Aną dieną buvęs mūsų valstybės sekretoriaus pa

dėjėjas Joseph C. Grew, kalbėdamas viename senato 
komitete, pareiškė, jog -Amerika privalanti būti mili-. 
tariškai tvirta, tai jos niekas niekad nenugalės.

Panašią nuomonę šiais laikais dažnai reiškia ir 
kitoki valdiški pareigūnai bei militaristai.

» Bet ar tokia nuomonė yra teisinga?
Ne!

r Šalis gali būti militariškai labai tvirta, tačiau, jei 
ji politiškai bus silpna, jei josios politika' šlubuos, ne
atitiks gyvenimo reikalavimų, tai militarizmas mažai 
tereikš.

Ginklas gerai turėtų kai viskas tvarkoje visose 
kitose srityse. Šalis gali būti tvirta net ir su menkais 
ginklais, jei tik j išturės daug draugų pasaulyje.

Šiandien gi Amerikos užsieninė politika tokia re
akcinga, žabala, kad ji mums draugų ne tik nedaro, 
bet atstumia ir tuos, kurie mums prijautė. Mūsų kraš
to draugai šiandien visokio tipo reakcininkai: Graiki
jos monarchistiniai fašistai; Turkijos feodalai ir fabri
kantai, Kinijos Čiang Kai-šekas, Lotynų Amerikos re
akcininkai ir kiti panašūs.

Tos klikos savo tautose pasitikėjimo neturi; jūs 
kovoja su savo tautomis, jas slėgdamos. Na, o mūsų 
politika: .remti ne* liaudį, mases, bet tas klikas!

Šitaip žygiuodami, mes draugų negausime;, mes 
prarasime ir tuos,'kuriuos dar turime. Esamojoj' padė
tyj mums tenka ne naujus bilijonus eikvoti militaristi
niams pasiruošimams, — ne! Mums tenka atkeisti pra
žūtingą reakcinę politiką, kurią Wall strytas diktuoja, 
0> p. Trumano vyriausybė bando pritaikyti pasauliui.

Šiuo metu Brazilijoje a- 
reštuojami ir kišami į ka
lėjimus ten gyvenantieji lie
tuviai. Bet vyriausiai puo
lami tie asmenys, kurie 
1946 m. dalyvąvo delegatais 
Pirmajame Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongrese, įvyku
siame Montevidejuje, Urug
uajaus sostinėje.

Kongrese dalyvavo 'trijų 
Pietų Amerikos respublikų 
— Brazilijos, Argentinos 
Jr Uruguajaus — atstovai. 
Kongresas buvo pavyzdin
gas, gražus. Tačiau šiuo 
metu, beareštuodama pa
žangiuosius lietuvius, Bra- 
zilijos reakcija teisina savo 
“žygį” neya tuo, buk tasai 
Kongresas ’buvęs sušauktas 
su Tarybų Sąjungos konsu
lo pritarimu, taipgi su pri
tarimu kitų svetimųjų val
stybių ir tai, esą, žalingas 
Brazilijos interesams.

Pasiskaitykime, ką tuo 
klausimu rašo uruguajiečių 
laikraštis Darbas (š. m. va
sario 7 dieną):

Smetoniniu agentų polici
nio pasidarbavimo dėka, 
Brazilijoje tęsiasi pažangių
jų lietuvių areštai. Kartu su 
areštais sufabrikuojamos ge- 
belsinės provokacijos, kurio
mis siekiama ne tiktai patei
sinti reakcinius . puolimus 
prieš demokratinių lietuvių 
judėjimą, bet, taip pat, sie
kiama išprovokuoti ir kiti] 
šio kontinento valstybių di
plomatinių ryšių nutraukimą 
su Tarybų Sąjunga, prime
tant tokius piktus ir mela- 

į gingus apkaltinimus, kaip 
j kad įvėlimą tarybinių diplo

matinių atstovų.
Sausio 30 d. United Press 

amerikinė žinių agentūra 
plačiai paskleidė žvalgybos 
sugalvotą šmeižtą,; .būk su
imtieji Porto Alegre lietu
viai Vytautas šviesa, Vladas 
ir Marija Kuzmickai per tar- 

j dymą nurodę, jog PPAL 
Kongresas buvęs sušauktas 
su pagalba kitų tautų veikė
jų ir net’ tarybinio konsu
lo!... Tokia stąmbi falsifi
kacija tegalėjo būti paga
minta tiktai gestapinės žval
gybos, betarpiškai ir klusniai 
tarnaujančios Amerikos im
perialistų interesams.

Triestas ir Palestina
Atrodo, jog Ameriko/ir Anglijos valdovai Palestiną 

bus jau išgelbėję. Tegu/^udosi arabai su'žydais — žmo
niškumo. čia nėra. Žmoniškumas jiems yra tame, kad iš
gelbėjus arabiškų kr/štų aliejaus šaltinius.

*sMsiranda naujas žmoniškumo principas. Štai, gir
di, Tribslįas peikiąs-/šgelbėti ir, besivaduojant žmonišku
mo princi^tt>gnįžmti Italijai.

Italijai grąžinti miestas reikia tam, kad patraukus 
tam tikrą dalį italų-balsuotojų; kad jie balsavimuose pa
sisakytų už reakciją.

Šitaip nieko nebus galima padoriai išspręsti. Tai im
perialistinė politika, gi imperialistinė politika tegali tik 
dalykus sukliudyti, tik jiems pakenkti, tik naujus mili
jonus žmonių į didesnį vargą ir priespaudą įstumti. '

Tautiniai klausimai, teritoriniai klausimai tegali bū
ti teigiamai išspręsti tik pagal socialistinę formula.

Prieš tokią • provokaciją 
Darbas ragina kovoti. Jis 
rašo:

.Urugvajaus lietuviai pri
valome viešai išaiškinti ir at
šaukti. paleistą šmeižto pro
pagandą. Mums visai bus 
nesunku visiems įrodyti, kad 
1946 metais įvykęs kongre
sas, kuriame dalyvavo, ir 
Brazilijos lietuvių kolonijos 
atstovai, buvo yiešas susirin
kimas,.—liek jį atidarant 
priešakyje Urugvajaus res
publikos viceprezidento Dr. 
Alberto Guani ir kitų Urug
vajaus visuomenės žymių vy
rų, tiek ir jo sesijos vyko 
prie atdarų durų. Be to, vi
si kongreso nutarimai, visos 
kalbos, visi raštai buvo išleis
ti atskiru leidiniu. Iš jo nu
tarimų, tikslų, pobūdžio, 
kongresas buvo lietuvių, 
karštai mylinčių savo tėvynę,, 
pasisakiusių jai padėti atsi- 

! statyti ir neątlaidžiai kovoti 
su mūsų tautos išdavikais — 
smetoniniais likučiais. Ta
čiau reakcionieriai tą demo
kratinių tautiečių suvažiavi
mą,. po nictą su viršum, nori 
padaryti komunistiniu bau
bu. Nepasieks jie to pada
ryti, !

žvalgybos kaltinimų atšau
kimui, mes nepraleisime pro
gos neįrodę, jog kongresas 
buvo populiaraus demokrati
nio pobūdžio, į kurio iškil
mingą atidarymo aktą buvo 
kviesti tos pačios Brazilijos 
diplomatiniai atstovai, kad 
jie savo akimis pamatytų tą 

I istorinį lietuvių suvažiavimą. 

Kviestieji diplomatai — ne
dalyvavo. Tačiau tuo metu 
vistik jiems neatrodė komu
nistiniu kongresu, nes jie 
šiuo tuo prisidėjo. Pav., 
Brazilijos ir Argentinos Pa
siuntinybių kultūriniai atašės 
kongreso rengėjams teikėsi 
maloniai paskolinti sąvo ša
lių valstybines vėliavas, sa
vo tautinių herojų portretus, 
kuriais ' buvo papuošta akto 
prezidiumo estrada. Taip 
pat minėtos Pasiuntinybės | 
mums buvo paskolinę ir savo 
valstybinius himnus.

Urugvajaus lietuviai visa j 
tai turime iškelti viešumon ir 1 
parodyti piktus tikslus, ku
riais vadovaujasi šių dienų

Galą Gale Aš Įgijau Laisvę!
(Anderso armijos kareivio-repatrianto Voitkevičiaus 

laiškas)
Aš, Leonas Voitkevičius, 

gimęs Vilniaus mieste, 1939 
metais buvau mobilizuotas 
į lenkų x armiją. 1939 metų 
rudenį mūsų armija buvo 
internuota Lietuvoje, Vil
kaviškio. mieste. 1940 me
tais, kada Lietuvoje buvo 
įkurta tarybų valdžia, aš 
išvažiavau į Rusiją, į Bu- 
zuluko. miestą. 1941 metais 
liepos mėnesį mane mobili
zavo į Sikorskio lenkų ar
miją ir buvau paskirtas į 
penktąją Vilniaus diviziją,' 
kuri buvo suformuota Sara
tovo miesto rajone. . 1942 
metais mus permetė į Ira
ną. Tai buvo mums dideliu 
netikėtumu, kadangi mes 
visi norėjome kuo greičiau 
įsijungti į Raudonąją Ar
miją ir pakliūti į frontą, 
kad ten kovoti su hitleri
niais, grobikais. Tačiau bu
vo ne taip. Generolas Sikor
skis,' ir vėliau generolas 
Andersas galvoijo kitaip.

Irane mes stovėjome Kir- 
kuko mieste ištisus metus; 
po to mus pervežė į Barba
ros miestą Palestinoje ir po 
to jau į Siriją. Per visą lai
ką mus kariškai apmokė.

Ii943 metais mus permetė 
į, Egiptą, kur mums prisiė
jo pergyventi neįtikimas 
kančias. Mes niekad nega
lėjome priprasti prie klima
to. Mus iš proto vesdavo 
chamainai — deginantys 
dykumų vėjai. Mes gulėjo
me palapinėse, dažnai be 
sąmonės, ir kliedint, mums 
vaidenosi mūsų gimtieji vė
sūs ežerai ir ūksmingi miš
kai.

Mes visi prakeikėme An- 
dersą (tuo laiku Sikorskis 
žuvo, ir komanduoti armi
jai pradėjo ^.ndersas), už 
tai,* kad jie mus tyčiomis 
laiko šiame pragare, tada, 
kada šimtai tūkstančių 
žmonių kovoja su hitleri
ninkais. Iki mūsų atėjo 
gandai, kad Tarybų Sąjun
gos teritorijoje sukurta 
Kostiuškos vardo lenkiška 
divizija,, kovojanti petys į 
petį su Raudonąja Armija 
prieš vokiškuosius grobi
kus. . . •

Galu gale mus pasodino į 
garlaivius ir parvežė į To- 
ranto uostą Italijoje. Greit 
mus išsiuntė į frontą ir 
mes du metus kariavome.

Pagaliau baigėsi karas 
ir mes •važiuosime namo, 
pas savuosius! Bet kur tau! 
Mes su nekantrumu laukė
me demobilizacijos, o vado
vybė nesiruošė mus demobi
lizuoti’: Rašyti laiškus tėvy
nėn mums “nepatarė’” Va
dai lįąlbėjo, kad laiškai, pa
siųsti iš Anderso armijos, 
gali padaryti tik nemalonu
mų mūsų giminėms. Be to 
mums kalbėjo, kad sugrį
žus namo, mus bolševikai 
tuojau pasodins į kalėjimą,

. reakcionieriai.* Tuo pačiu 
kartu pareikškime savo so
lidarumą nukentėjusiems tė
vynainiams ir padėkime 
jiems išsilaisvinti iš gestapi- 
nių nagų!

Mūsų nuomone, Darbo 
pozicija pilnai teisinga ir ji 
privalo būti pravesta gyve
nimam

Minėtame kongrese daly
vavo daug atstovų iš Ar
gentinos ir Uruguajaus, ta
čiau jie nėra už tai areštuo
jami, nes Kongresas buvo 
nukreiptas už gerbūvį ir 
laisvę visų suminėtųjų trijų 
respublikų darbo žmonėms.

išveš ir t.t.
Daugelis kareivių, tame 

skaičiuje ir aš, patikėjo šiai 
biauriai propagandai.

Bet visgi tėvynės ilgesys 
nugalėjo baimės jausmą, ir 
kada 1947 metų ’rugpjūčio 
mėnesį mus pervežė iš Ita
lijos į Londoną, aš katego
riškai pareikalavau, kad 
mane demobilizuotų ir iš
siųstų tėvynėn.

Anglai ir mūsų karinin
kai visais būdais stengėsi 
mus sulaikyti, priversti 
dirbti Anglijoje, bet aš no
rėjau dirbti tik tėvynėje, o 
ne Kanados miškuose ir 
Anglijos anglies šachtose, 
kuriose jau dirbo, kai kurie' 
mūsų draugai. Aš žinojau, 
kad tai reiškia katorginis 
darbas, elgetiškas atlygini
mas, pasibiaurėtin. maistas 
ir elgesys, kaip su vergais.

Mums svetimšaliams itž 
tą patį darbą mokėjo kur 
kas mažiau kaip anglams.

Kada aš sužinojau, kad 
tarybinė pasiuntinybė pa
deda savo piliečių repatri
acijai, aš parašiau laišką į 
Londoną ir greitai gavau 
nuo pulkininko Klaškanovo 
patenkinantį atsakymą su 
tvarkaraščiu garlaivių, iš
plaukiančių į Tarybų ’ Są
jungą.

Aš iš džiaugsmo ko iš 
proto neišėjau. Karininkai 
mane baugino, atkalbinėjo, 
o pavydžio pilnos mano 
draugų ■ pastabos nusakė 
tai, kad ir jie noriai būtų 
darę tą patį.

Sunku buvo išsilaisvinti 
iš kibių Anglijos valdžios ir 
Anderso karininkų letenų. 
Bet aš buvau užsipyręs, aš 
jaučiau tarybinio konsulato 
paramą ir aš pasiekiau sa
vo.

1947 metų lapkričio mėn. 
22 d. mūsų repatriantų gru
pė 15 žmonių sudėtyje sėdo 
tarybiniu garlaiviu “Sestrp- 
reck”, kuris mus-atvežė iki 
Leningrado. Kelionės laiku 
mes sutikome tokį šiltą at-, 
sinešimą, ruūpinimąsi ir dė
mesį, kad mes iš naujo pa
sijutome žmonėmis.

Gruodžio 5 d. aš atvažia
vau į Vilnių, radau savo 
vaikus. Sužinojau, kad ma
no' žmoną 1942 metais su
šaudė vokiečiai.

Vietos valdžia parodė di
delį rūpestį manim. Mano 
dokumentai jau apiformin
ti, aš gavau laikiną pašal
pą, gavau darbą.

Vokiškieji okupantai su
griovė ir apiplėšė mano 
gimtąjį miestą, bet jau 
daug atstatyta ir naujai su
kurta. Gatvėse pagyvėji- 

,mas, krautuvėse gyvai pre
kiauja viskuo, ko tik širdis 
trokšta. Koks skirtumas 
tarp tikrojo gyvenimo Vil
niuje ir tarp tų gandų, ku
rie skleidžiami karininkų'

Vieno Sostinės Rajo
no. Deputatai

Rašo Irvinas
Vilniaus miesto Tarybi

nis rajonas, tai, pirmiausia,
— gelžkeliečių rajonas. Čia 
randasi garvežių ir vagonų 
depo, Lietuvos geležinkelių 
valdyba, kelios gelžkeliečių 
mokyklos, įvairios geležin
kelio tarnybos.

Šis sostinės rajonas skait
lingas kvartalais. Jie kas
met keičia savo išvaizdą, 
gražiau sutvarkomi. Nyk
sta čia palikti vokiškųjų fa
šistinių grobikų niaurūs 
pėdsakai. Atstatyta sosti
nės gelžkelio stotis, gelžke
lio įmonės, d a u g e - 
1 i s gyvenamųjų f namų. 
Pirmą kartą atidarytos bib
liotekos, dešimtys darbinin
kų klubų ir skaityklų.

Čia pastatytas didelis 
stiklo fabrikas, medžio ap
dirbimo kombinatas, staty
binių mechanizmų fabri
kas. Čia pat statomas pir
mas Lietuvoje motorų sta
tymo fabrikas — “Elfą” ir ! 
stambiausioji siuvimo dirb- i 
tuvė “Lelija”.

Tarybinis rajonas išrinko . 
į savo rajono Tarybą 66 de- Į 
putatus.

Kas gi tie išrinktieji?
Vagonų depo šaltkalvisĮ 

Jurgis Krauklis pagarsėjo 
stachanovietišku darbu. 
Anksčiau, smetoninėje Lie
tuvoje, jis niekuomet nega- i 
Įėjo nei galvoti apie tai, jog 
kasdieniniais šaltkalvio 
darbais galima daryti ste
buklus. Jis žinojo tik vieną
— jog darbas buvo > sunki 
našta, kasdieninė būtinybė, 
priemonė duonos kąsniui 
pelnyti. O kad darbas yra 
savigarbos, atvangos bei 
didvyriškumo dalykas —a- 
pie tai eilinis darbininkas 
Krauklis sužinojo tik prie 
Tarybų valdžios.

Naujoviškai p a k r y po 
šaltkalvio gyvenimas. Jis at 
kakliai ieško būdų darbo 
našumui pakelti, darosi 
daugelio vertingų darbų 
iniciatorium. Kai šią vasa
rą Vilniaus vagonų depo 
šaltkalvis Lunis išdirbo pa
greitintą vagonų remontui 
metodą, Krauklis pirmas 
pagavo . novatoriškąjį pra
dą. Remontuojant judamuo
sius sąstatus, jiedu su Lu
niu pasiekė rekordinio iš
dirbio, organizavo stacha- 
noviečių mokyklą. Dabar 
Krauklis derina tris profe
sijas — šaltkalvio, garnitū- 
rininko ir montuotojo. 1947 
metais jis apmokė 57 jau
nus darbininkus. Buvę jo 
mokiniai tapo gerais gamy
bos meistrais, tikrais savo 
darbo žinovais.

Darnus 1 viso kolektyvo 
darbas atnešė vaisių. Vil
niaus vagonų depo davė 
šimtus vagonų viršum me
tinio'plano. Klestėjime de
po, kuris užima pirmaujan- 

ir Anglijos “geradarių” An
derso armijoje.

Aš labai noriu, kad šis 
laiškas-, pasiektų mano 
draugus,, kurie pasiliko An
derso armijoje apmulkinti, 
įbauginti, dezinformuoti.

Brangūs draugai, netikė
kite biauriam šmeižimui t ir 
melams, kuriais jus apipai
niojo Anglijoje. Būkite pa
siryžę* siekite sugrįžimo tė
vynėn ! Jūs nepasigailėsite! 

Tai rašo Jums Jūsų senas 
draugas.

Leonas Voitkevičius.
Vilnius,

Antakalnio gt., Nr. 131-29 
b. >3

Vilnius, 1948 m. sausio m.

Mykolas 4
čia vietą, stambi nupelną 
dalis atitenka šiam - kuk
liam 50 metų šalkalviui, į- 
vykdžiusiam per 10 mėne
sių tris metines normas.

Rajoninės' Tarybos depu
tatu išrinkta motina - did
vyrė Monika Pervenienė. Ji 
visą savo gyvenimą paauko
jo vaikams, tikrąjį gi pripa
žinimą ji gavo tik iš Tary
bų valdžios. Dabar Perve
nienė dirbdama gelžkelių 
mokyklos bendrabučio ko
mendanto pareigose, su 
meile rūpinasi apie jauni- 
.mą, padeda jam patarimais 
bei darbu. Karštomis soc- 
lenktyn. dienomis už prieš
laikinį antrųjų metų penk
mečio plano įvykdymą ji 
vadovavo moterų rajonui.

— Dirba su ugnele, — 
kalbėjo apie ją rinkėjai, — 
tvirto būdo moteris.

Drauge su Perveniene į 
rajono Tarybą išrinktos ir 
kitos moterys - aktyvistės.

Kuo anksčiau buvo Emi
lija. Rudytė? Samdine Žei
mių kaime, Alytaus apskri
tyje. Dabar Emilija stacha- 
novietė viename pirmau
jančiame sostinės rimorių
— galanterijos kombinate 
“Raudonoji žvaigždė”. Pa
gal josios pradmenį galan
terijos cechuose įvestas o- 
peracijų suderinimas, page
rinta gamybos technologija. 
Šitų priemonių išdavoje 
produkcijoj išdirbimas pa
kilo 40 nupš.

Mazgo geležinkeliečiai ge
rai pažįsta vyresnįjį inži
nierių, Didžiojo Spalio vien
metę' — Lidiją Procenkai- 
tę.< Ji duktė paprasto dar
bininko — metalisto 1920 
metais pateko Tarybų S5- 
jungon ir ten įgijo aukštą
jį mokslą, o nuo 1940 m. be 
pertraukos dirba transpor- 
įo srityje. Už pasiektus 
darbe laimėjimus drg. Pro- 

įcenkaitė apdovanota “Rau- 
jdonosios žvaigždės” ordinu 
iir ženkliukais: “Garbin
gam gelžkeliečiui” ir “Pui
kus atkūrėjas.”

Rajono Tarybos 66-ių 
i kandidatų tarpe matome 
garvežių remonto dirbtuvių 
darbininką drg. čekavičių. 
Darbininkas Juozas Čekavi- 
čius netolimoje praeityje 
tarnavo kaip samdinys pas 
stambų Kėdainių dvarinin
ką Strobeiko. Ir tik išlais
vinta Tarybų Lietuva išva- 

'davo jį.
Senas 55 metų medžio 

apdirbimo kombinato dar
bininkas Vladas Laužonis 

I ilgą laiką dirbo prie gelžke- 
! lio transporto. Tačiau, kai 
Lietuvą pavergė vokiškieji 
grobikai, jis pasitraukė nuo 
iešmininko posto. Jis, kaip 
ir šimtai kitų eilinių dar
buotojų, pareiškė savo pro
testą tuom, kad atsisakė 
dirbti vokiečiams. Kuomet 
priešas buvo išvytas, jis vėl 
nutarė dirbti. Laužonis, į- 
stojęs į medžio apdirbimo 
kombinatą prie gelžkelio 
stoties, tampa įmonės pir
mūnu, aktyviu dirbančiųjų 
interesų gynėju. Darbinin
kai išrinko jį profesinės są
jungos komiteto pirminin
ku, o dabar išrinko jį rajo
no darbo žmonių deputatų 
Tarybos deputatu.

Vilniaus garvežių depo 
budintysis Rimgaila ir 
spaustuvės “Vaizdas” me
chaninio cecho viršininkas-
— Nekrošius — iš vieno 
krašto. Abu jie gimė Telšių

(Tąsa 3-me pusi.)

2 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Kovo 26, 1948
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Ne tiktai kad durnavoja fa
šistiniai gaidukai, savo susirin
kimuose varydami agitaciją 
prieš progresyvius biznierius, 
kurie garsinasi progresyvėje 
spaudoje, bet ir jų fašistinis 
šlamštas pradėjo rašyti viso
kias nesąmones. Jie bando bau
ginti binierius vaikišku baubu, 
būk gali jų vardai būti pa
skelbti “The Pittsburgh Press” 
ir kada tai amerioniška publi
ka pamatys, tai jau bus “ka
put.”

Reikia pasakyti, kad Pitts
burgho fašistų vadai tikrai ser
ga beprotystės liga, nes jie 
draskos ir šaukia susirinkimus, 
kad užsmaugus tą, kas ne su 
jais ir kas jiems dolerių ne
duoda. Tas savo durnystes pa
kartoja per savo leidžiamus 
šlamštus. Neteko man dar nie
kados girdėti ar matyti, kad 
kas iš progresyviškos pusės 
skelbtų tokias nesąmones prieš 
biznierius, kurie savo biznio 
įstaigas pasigarsina j laikraštį, 
magaziną ar į parengimų pro
gramą, neatsižvelgiant partijos, 
politikos, net pačių kraštutinių 
nusistatymų. Dažnai gali maty
ti, kad tų pačių biznierių garsi
nimai telpa visur. Kodėl? Tai 
yra tokia etika biznierių, kad 
palaikius ryšius su visais. Tą 
supranta kiekvienas maždaug 
protaujantis asmuo, bet tos biz
nierių etikos nesupranta fašis
tiniai elementai. Jie lenda su 
savų purvinu snukiu į biznie
rių daržą, norėdami viską iš
knisti, nors ir jie patys tankiai 
pasinaudoja iš to pačio daržo...

★ ★ ★
Studentų Tarpe Judėjimas

JKada eina didelis judėjimas 
šios šalies gyventojų tarpe už 
sudarymą tvirtos trečiosios par
tijos, po vadovyste Wallace’o, 
tai ir aukštųjų mokyklų stu
dentai nepasilieka nuo parėmi
mo trečiosios partijos. t

Pittsburgh© universitetuose 
studentai rengia . susirinkimus, 
skleidžia atsišaukimus už trečią 
(Wallace'o) partiją. Pittsbur
gh© Universiteto studentai tu
rėjo surengę didelį susirinkimą 
Carnegie Muzikalėj svetainėj, 
ant Schenley Parko, ir kvietė 
savo oponentus į diskusijas. 
Vietoj eiti į kritiką, kaipo su
maningiems piliečiams, tai opo
nentai, apsimaskavę su visokiais 
skarmalais ir visokiomis iška
bomis demonstravo už svetai
nės durų. Universiteto galvos 
pritarė atžagareiviškų studen
tų šūkavimams. Galimas daik
tas, kad jie yra ir kurstytojai 
prieš progresyvius studentus. 
Progresyvių studentų susirin
kimas buvo didelis. Susirinki
me kalbėjo studentai ir unijų 
vadai.

Duquesne Universitete, kuris 
yra valdomas kunigų ir vyskū- 
po, prie jo buvo dalinami atsi
šaukimai už trečią partiją. Tai 
suorganizuota šaika užpuolė at
sišaukimų dalintojus ir pasižy
mėjo mušimais. Vėliau iš jų pa
čių vienas studentas rašė į 
Pittsburgh Press, sakydamas, 
kad toksai pasielgimas, kaip 
universiteto studentų puolimas, 
nedaro garbės Duquesne Uni
versitetui. Iš to viso aiškiai ma
tome, kad judėjimas eina už 
progresą, už geresnės tvarkos 
įvedimą šioj šalyje ir aukštų
jų mokyklų studentų tarpe.

★ ★ ★
Prasta Metodą

Kada yra koksai parengimas, 
surengtas per progresyvius, tai 
žiūrėk, tą pačią dieną ir valan
dą Pittsburgho fašistėliai ką su
rengia. Pittsburgho LDS 8 ap
skritys rengė K. Menkeliūnaitei 
koncertą kovo 21 d. Viskas įvy
ko Liet. M. Dr-jos svetainėj., Tą 
pačią dieną tarybininkai rengė

prakalbas dėl Devėnienės, o va
kare ir kokį tai pagerbimo va
karą, tik, žinoma, ne Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėje, 
nes, mat, jau svetainė buvo už
imta per LDS 8 apskritį, čia 
tai aiškus, prastas sabotažas 
prieš pirmeiviškų žmonių pa
rengimus, kuris negali būti 
naudingas nei patiems tų sa
botažų dalyviams.

Reklamuoja Patys Save

SLA viršininkai išsiuntinėjo 
dėl SLA narių lapelius, kurie 
yra atspausdinti SLA spaustu
vėje. Tuose lapeliuose save re
klamuoja veikėjais didelių dar
bų, didžiuojasi savo dideliais 
patyrimais ir su prižadais. Gai
la, kad tame reklamacijos lape
lyje nėra nei už vieną skatiką 
teisybės... Kodėl tie “gerieji” 
SLA viršininkai nepasako nei 
trupučio teisybės, kaip jie sau 
pasikėlė kelionės išlaidas; kaip 
jie skubina padaryti visokias 
keliones, lėšuojančias ne šim
tus bet tūkstančius dolerių, kad 
kuo greičiausiai išeikvojus tūk
stančius dolerių, kuriuos seni 
SLA nariai sumokėjo į lėšų 
fondą per verstiną konversiją. 
Patarčiau SLA nariams nesi
duoti savęs suvilioti jų pasigy
rimais ir tuščiais prižadais. Bet 
laike SLA valdybos rinkimų 
balsuoti už naują valdybą: B. 
F. Kubilių, J. žebrį, S. Masy-

tę, J. K. Mažukną ir J. Mi
liauską.

★ ★ ★ 
Nepripildomi Maišai

Tarybininkai per savo gazie- 
tas giriasi, kad jiems pavyko 
daug žmonių suvaryti į Liet. 
Piliečių svetainę per vasario 16 
dienos meškeriojimą dolerių. Bet 
tuomi pačiu sykiu aimanuoja, 
kad buvo per mažai dolerių su
mesta į jų kiaurą maišą. Tai 
nepripildomi maišai! Nežiūrint, 
kiek tas ištikimas tarybininklį 
parapijonas neaukotų, visvien 
Šimučiui, Grigaičiui ir pitts- 
burghiniams gizeliams bus ma-‘ 
žai. Jiems reikia daug ir labai 
daug dolerių pasitrankymui po 
Washingtona, New Yorką ir ki
tus didmiesčius.

★ A ★
Pakietų Siuntimo Vajus

Gabaliauskas varo vajų siun
timo “pakietų” į Vokietiją dėl 
pabėgėlių. Vieno “pakieto” pa
siuntimui reikia $10. Yra pra
šomos dešimkės; kaip kurie ge
ri parapijonai jau net po ke
lias dešimkes paaukojo, bet kol
itas nematyti didžiųjų tūzų var
dų, kad jie būtų aukoję. Ma
nau, kad kas nori, ir kas turi 
kam pasiųsti, niekas negali jam 
užginti, tai kam čia reikalinga 
ta tarpininkystė?

Well, linkiu Gabaliauskui tu
rėti geresnes pasekmės su siun
timu “pakietų” į Vokietiją, kaip 
jis turėjo su “išleidimu karei
vių albumo,” kurio niekas ne
matė .... , V. B.

PITTSBURGH, PA.
Paminėjimas Lietuvos 

Nepriklausomybės
Šis, 1948 m., Lietuvos nepri

klausomybės paminėjimas dik- 
čiai buvo silpnesnis už praei
tus. Matyti, tikėtasi didelės pu
blikos, nes tvarkdariai siuntė 
publiką ant balkono, bęt vėliau 
pasirodė, kad publika būtų til- 
pus visa svetainėje.

P. Pivariūnas atidarė susi
rinkimą ir po savo kalbos per
statė P. Dargį kaipo progra
mos vedėją. P. Dargis pakvie
čia kunigą Lunskį, kuris tur
būt savo paties patento iškep
tą maldą paskaitė.

Po pamaldos būrelis mergai
čių sudainavo Amerikos himną 
ir Lietuva tėvynė mūsų ir dar 
keletą dainelių.

P. Dargis pranešė publikai, 
kad yra atvažiavęs iš New Yor- 
ko kunigas Balkūnas, auksabur
nis, kuris pasakys jums tikrą 
teisybę. '

Kai auksaburnis ^Balkūnas 
pradėjo savo kalbą, pirmiausia 
užpuolė Staliną, išdurniavojo, 
sakė, kad jam protas susisukęs 
ir visiems bolševikams protas 
susisukęs, ir taip toliau. Visų 
tų jo keiksmų ir nesuminėti. 
Klausant jo tokios kalbos, tai 
persitikrini, kad tokiam kuni
gui auksaburniui, tai tikrai 
protas atsisukęs atbulai, sykiu 
su jo kalnierium. žmogus, ne
girdėjęs savo ausimis, nesinorė
tų tikėti, \ kad šitokią kalbą 
publikai sakė ir dar kunigas. 
Tas auksaburnis sakė, Rusija 
neturi atomų bombos, o Ame
rika turi, ir kai prasidės ka
ras, tai, kad duos, tai duos su 
atomų bomba ir tada mes ir 
Lietuvą turėsime. Po tokių žo
džių pradėjo publiką raginti, 
kad duotų kuo daugiausia pini
gų*

Taipgi, tas auksaburnis mo
kino kaip gąsdinti kongresma- 
nus. Liepė rašyti savo kongres- 
mąnam, kad pravestų nutari
mą, kad įleist lietuvius pabėgė
lius į Ameriką. Jeigu jūsų dis- 
trikto kongresmanas yra repu- 
blikonas, tai jūs rašykit jam, 
jeigu neįleisi lietuvių pabėgė
lių į Ameriką, tai aš votuosiu 
už demokratą. O jeigu jūsų 
kongresmanas yra demokratas, 
tai jūs rašykite jam, kad jūs vo- 
tuosit už republikoną, jeigu jūs

nenutarsite įsileisti lietuvių pa
bėgėlių.

P. Dargis pakvietė Gaba- 
liauską, kad žmonęms įvarytų 
duosnumo ūpą, kad daugiau 
pasipinigauti. Jis šaukė: duoki
te kuo daugiausia pinigų, ne
duokite po dolerį, duokite de
šimkėmis, dvidešimkėmis. Pri
minė, kad New Yorke surinko 
2 tūkstančiu, o pittsburghie- 
čiai turi “subytyti” New Yor- 
ką ir Chicagą.

Vėliau paaiškėjo, kad su se- 
nesniomis aukomis tai apie 
tūkstantėlį sumeškeriojo. Ma
tyt, pittsburghiečiai pradeda 
atvėsti.

P. Dargis pakvietė Pittsbur
gho majorą, kuris priminė Hit
lerį, Mussolinį ir Japoniją, o 
apie Staliną nei žodžio. Tarybi- 
ninkams, matyti nekošer.

Kalbėjo ir’ vienas pabėgėlis, 
kuris pripažino, kad vokiečiai 
išžudė 40 tūkstančių lietuvių, 
kurių lavonus sudeginę, pada
rė iš jų trąšas ir pardavė žmo
nėms laukam tręšti. ..

Ten Buvus.

VIENO SOSTINĖS RAJO
NO DEPUTATAI

. ('Tąsa nuo 2 puslapi®) 
mieste, abu anksti patyrė 
skurdą. Rimgailos tėvas — 
darbininkas, o Nekrošiaus, 
pagal jo paties nusakymą
— dviejų hektarų dvarinin
kas.

Besibastant pas fabri
kantus bei dirbtuves prabė
go jų vaikystė ir jaunystė. 
Su vargu jie galėjo įsigyti 
profesiją. Dabar Rimgaila
— geriausias depo budinty
sis, o Nekrošius—pirmau
jančio cecho viršininkas.

Deputatas drg. Surmickis 
yra išrinktas apylink. vyk
domojo komiteto Paruba- 
nok, kurio teritorija įeina į 
rajono sąstatą, pirmininku. 
Buvęs samdinys savo apy
linkę išvedė į pirmaujančių
jų skaičių, pasiekė žymaus 
derlingumo padidėjimo.

Šitokie deputatai, išrinkti 
į Tarybą vieno sostinės ra- 
jdno, pačio paprasčiausio, 
kurių esti daug Tarybų 
Lietuvoje.

Po 24 dienų Yellow Cab Co. 
Pittsburghe taxi streikas užsi
baigė 10 dieną kovo. Streikavo
l, 100 taxi drai vėrių, Pradžioje 
streiko vienas streikierys tapo 
nušautas kitos kompanijos taxi 
draiverio. Taxi draiveriai susi
organizavę į Ah'1 of L Teams
ters Union Local 128. Streiką 
dalinai laimėjo.

★ ★ ★
Kovo 1-mą, vidudienį/ užsi

degus namui 1124 Twelfth St., 
McKees' Rocks, Pa., sudegė 48
m. Allen Leonard. Jis buvo in
validas, per paskutinius 6 mė
nesius negalėjo pasijudinti. 
Tuo laiku jo žmona buvo išva
žiavus į miestą (Pittsburgh), 
prisipirkti reikmenų, jų duktė 
dirbo, o jis vienas pasilikęs na
mie be pagalbos, liepsnoje žuvo. 
Tai/ kaip pavojinga palikti 
namie invalidus arba mažus 
vaikus be priežiūros. Iš ko virš 
minėta ugnis kilo, neišaiškinta.

★ ★ ★
Vasario 22 d., Dargis savo 

radijo programoje, garsinda
mas “paminėjimą Lietuvos ne
priklausomybės,” s u, d ainavus 
Lietuvos himną, tuojau paskel
bė graborių ir jo įstaigą. 
Argi tikrai Dargis mano, 
kad būtinai jiems reikalingas 
graborius? Ar jau tarybininkai 
tubs taip riebius bizniškus ap- 
vaikščiojimus laidos? O gal 
Dargis tik taip šposą iškirto, 
viduryj paminėjimo pasirūpino 
priminti graborių?

Kovo 7 d. buvo suvažiavimas 
atstovų Amerikos Progresyvių 
Piliečių Pennsylvania valstijos. 
Suvažiavimas įvyko York, Pa. 
(apie suvažiavimą jau buvo ra
šyta Laisvėj). Aš biskį paminė
siu, l$ą mūsų atstovas aiškino. 
Mes, dirbtuvės darbininkai, su
sirasim ir įteikėm mandatą vie
nam iš darbininkų, kuris savom 
lėšom dalyvavo guvažiavime. 
Jis raportavo, kad Progresyvių 
Amerikos Piliečių Penn. valsti
jos suvažiavimas buvo labai di
delis. Delegatų buvo 2,500. Di
delė didžiuma buvo jaunuolių 
(Pittsburgho anglų spauda ra
šė, kad delegatų buvo 2,000). 
Svečių buvo tūkstančiai. Svečiai 
į svetainę sutilpti negalėjo, tai 
buvo įtaisytas garsiakalbis lau
ke ir minios klausėsi prakalbų. 
Didžiausias eptuziazmas buvo' 
kada žmonės išklausė H. Wal
lace prakalbos, kuris kalbėjo 
apie valandą laiko.

Wallace, apart kitų aiškini
mų, nurodė, kad .Wall Stryto 
kapitalistų mašina pilnai kon
troliuoja spaudą, radio ir patį 
kongresą. Pilnai turi užšriuba- 
vę savo įnagius trečiam pasau
liniam karui.

Delegatas aiškino, kad jis da
lyvavo viename iš įspūdingiau
sių suvažiavimų ir matė tūks
tančių Amerikos piliečių entu
ziazmą. Tokį pasiryžimą dėl ge
rovės šalies ateities, kad negali
ma vaizdžiai apsakyti. Visi de
legatai vienbalsiai nominavo 
H. Wallace sekančiu Suv. Vai. 
prezidentu. Į vice prezidentus 
nominuotas senatorius Glen 
Taylor. Suvažiavime kiekvienas 
delegatas pasižadėjo pinigiškai 
remti ir dėti pastangas, kad 
sekančiam terminui būtut išrink
tas prezidentu ir vice prezi
dentu Wallace ir Taylor.

X

Minėtame Amerikos Progre
syvių Piliečių suvažiavime iš 
Pittsburgho apylinkės buvo 
apie 400 delegatų, bet gėda pri
sipažinti, kad mes; lietuviai, 
nuo savų organizacijų delega
tų nebuvome pasiuntę.

šis metas yra labai svarbus 
metas šios šalies ir viso pasau
lio istorijoj, šį metą gali mž- 
siliepsnoti trečias pasaulinis ka
ras. šį ‘metą gali didžiosios val
stybės prieiti prie tikros tai
kos. šį metą gali būti pasėta 
sėkįa didžiausios bedarbės - de-

Kinta ne tik kvartalų, 
gatvių bei aukščių išvaiz
dos, keičiasi visas gyveni
mas. Ir šiandien to naujojo 
gyvenimo kūrėjas . darbo 
liaudis renka savo rajono 
šeimininkais geria usius 
žmones, naujos visuomenės 
statytojus.

presijos. šį metą gali prasidėti 
didžiausia’šios šalies pinigų in
fliacija, ir t.t.

Taigi, šis metas yra nule
miamas metas ir mes liętuviai 
turime kartu su kitais Ameri
kos progresyviai piliečiais bu
dėti, organizuotis ir veikti.

Nuo Amerikos piliečių vei
kimo priklauso viskas. Jeigu 
Amerikos piliečiai sekančiam 
rudenyj pasirodys tvirtai ir iš
rinks gerą sayo atstovybę į 
Kongresą. Jeigu išrinks Wal
lace Jungtinių Valstijų prezi
dentu ir senatorių Taylor vice 
prezidentu, tai Anjerikoj gero
vė ir pasaulyje ramybė žydės. 
Jeigu Wall Stryto milijonierių 
nustatyti atstovai ir ant toliau 
savo rankose laikys šalies vai
rą, tai karas ar depresiją ne
išvengiama. Dėl to, visi orga
nizuotai dirbkime ir parody
kim, kad mes esame prieš karą, 
kad mes prieš depresiją. Mes 
lietuviai stokime už trečią par
tiją, už progresyvę šios šalies 
vadovybę. Mūsų šūkis: Wallace 
turi būti prezidentu, taika pa
sauliui išlaikyta!

Kodėl grupės pramuštgalvių 
Amerikoje taip šūkauja už ka
rą? Kodėl visos jų dūdos triū- 
bija karui? Kam yra nauda iš 
karo, kam sielvartos, susigrau
žimai ir skurdas?

Praeitame pasauliniame kare 
daugelio tėvų, motinų, daugelio 
moterų, brolių ir seserų širdys 
plyšo iš gailesčio, kada sužino
jo, kad jų mylimi, jų artimi 
žuvo! Kad jų mylimi, kad jų 
artimi pasiliko amžinais inva
lidais !

Iš kitos pusės, Amerikos mi
lijonieriai rankas trynė, kad 
jiems kiekvieną dieną augo mi
lijonai, kaip grybai. Pasibai-. 
gus pasauliniam karui Ame
rikos kapitalistinė klasė išsipū
tė nuo pelnų. Neskaitant kitų 
šalių, pati Amerikos valdžia 
įbrido jiems į skolas iki kak
lo.

Dėl ko? Amerikos valdžia už
krovė ant mūs visų piliečių, sy
kiu ir ant buvusių kareivių, 
kaklo skolos virš 200 bilijonų 
dolerių. Amerikos piliečiai, ku
rie laike karo 'taip, pasišventu
siai dirbo, Amerikos kareiviai, 
kurie taip pasiryžusiai kariavo 
ir savo gyvybę statė pavojun, 
dabar pasiliko labai daug sko
lingi. Jie pasiliko skolingi bi
lijonus dolerių. Kam? Pagalvo
kite !

Ta pati rūšis žmonių, kurie 
pelnijosi iš pirmo pasaulinio 
karo, kurie pelnijosi iš antro 
pasaulinio karo, dabar nori 
trečio pasaulinio karo!

Dėlei trečio pasaulinio karo 
jie dangstosi demokratija. Bet 
ar demokratija yra Chinijoj 
pas Čiang Kai-šeką, kur kem
šama milijonai dolerių jo pa
laikymui? Ar demokratija yra 
Graikijoj, kur karaliaus karei
viai - reakcijonieriai, žmonių 
galvas užsimovę ant durtuvų 
paradavo mieste? Ar demokra
tija yra kitose šalyse, į kurias 
plaukia mūsų doleriai, kad tas 
šalis prirengt trečiam pasauli
niam karui?

Vasario 29 d. atsibuvo meti
nis susirinkimas Lietuvių Kapi
nių Bendrovės. Susirinkimas 
buvo nemažas, bet galėjo būti 
daug didesnis. Lietuvių Kapi
nės, tai yra tikrai lietuviška 
vieta, kur eisime amžinai pail
sėti. Ten ilsėdamiesi jau nesi- 
skirstysime į. tautas, religijas 
ar partijas. Ten visi ramybėje 
būsime ir keisimės į elementus, 
iš kurių mūsų kūpąs,yra gam
tos subudavotas.

Dėl to, gyvi būdami gerbki
me tą šventą lietuvišką vietą ir 
tuos 408, kurie jau yra ten pa
laidoti. Pittsburgho didelės 
draugijos, dideli kliubai, vietoj 
eikvoję pinigus dėl kokių ten 
kupčių tarybininkų Lietuvai nu
pirkti, būtų geriau ir gražiau, 
kad panašias sumas paaukotų 
lietuviškai • įstaigai, lietuviš
koms kąpinėms susitvarkyti ir 
pagražinti. J. Kantrybė. , _ ___ I ■

Washington. — Valdžia 
sakosi dar nemobilizuojanti 
karinės gamyoos.

Immigrant!) Problemos
« _____________________

KLAUSIMAI 
IRATSAKYMAI
Neturi Giminių

Klausimas. — Gavau laiš
ką iš žmogaus, kuris dabar 
gyvena Vokietijoj. Sako; 
kad rado kur nors mano ad
resą. Nori atvykti į Jungi. 
Valstijas, bet čia neturi jo
kių giminių. Norėčiau jam 
padėti, bet aš irgi neturiu 
iš ko — gaunu mažą algą 
ir niekad negalėjau taupy
ti pinigų. Kaip as galiu 
šiam žmogui padėti ?

Atsakymas. — Ateivis, 
kuris nori atvykti į šią ša-, 
lį, turi įrodyti Amerikos 
Konsului užsienyje, kad jis 
netaps našta, kada jis čio- 
nais atvyks. “Affidavit of 
support” iš giminės arba, 
draugo čionai priimtas kaip 
įrodymas, kad jis nebus 
našta, jeigu tik afideivito 
pildytojo alga yra pakanka
ma padėt tam ateiviui, jei
gu reikėtų. Jeigu affidavit 
pildytojas nėr giminė, bet 
tik draugas, Amerikos Kon
sului reikės įrodinėti, kad 
tas draugas užlaikys ateivį, 
jeigu reikės. Bet Tamstos 
atsitikime, visai nepažysti 
immigranto ir neturi užtek
tinai pinigų pildyti tokį a- 
fideivitą. Bus labai sunku
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| tam immigrantui atvykti 
i čia.

į Išvažiavimas į
• Kitą sali >

Klausimas. — Gavau laiš
ką iš dėdės Vokietijoj. Jis 

(Vokietijoj negali gauti im- 
migracijos vizą atvykti į A- 

aueriką. Jis klausia manęs, 
ar jeigu jis išvyktų į kitą 
šalį, kurios kvota neišbaig
ta, ar greičiau galėtų at
važiuoti į Ameriką? Aš ži
nau, kad Airijos ir Anglijos 
kvotos neišbaigtos.

Atsakymas. — Teisybė, 
kad Airijos ir Anglijos kvo
tos neišbaigtos. Bet tas ne
padeda Tamstos dėdei. Jį 
visiškai ųeliečia. Immigran- 
tas priskaitytas prie kvotos 
šalies, kur gimė. Yra tik 
kelių išimčių: pav., maža
metis vaikas, kuris keliauja 
suftėvais, priskaitytas prie 
tėvų Lkvotos ir žmona imi
granto gali atvykti po kvo
ta jos vyro šalies, jeigu jos 
šalies kvota išbaigta ir jos 
vyro kvota neišbaigta. Dė
dė turės laukti savo eilės.

FLIS—Common Council.

Washington. — Valstybės 
sekretorius Marshalias va
dino šiuos metus (kariniai) 
“kritiškais” metais.

PITTSBURGH IR APYLINKES 
. LIETUVIU BIZNIU ĮSTAIGOS

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuvės Savininkas

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

Tel. FA. 3525

• X

A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Butler St.

Pittsburgh, Pa.
Tel. SC. 9003

. ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir z 
skhnūs valgiai

2130 Fifth >Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8923

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir

Įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav.

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

Tel. CE. 9852 •

JOSEPH KIZIK 
CAFE

BEER — WINE — LIQUORS 
seK FOOD

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

Charles Lalushes
TAVERN

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių

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

HE. 9683

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 

Geri Valgiai ir 
Įsigėrimai 

Muse, Pa.

FELIX CAFE
Įvairūs gėrimai ir valgiai

Felix Gutauskas, sav.

2210 Fifth Ave.,
Pittsburgh, Pa. \

Tel. CO. 9210.
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<♦>

<t>

h

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

129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9303

D. P. LEKAVIČIUS
Taisymo Dirbtuvė

Batų ir Raktų

1215 Beaver Ave.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

♦PEPPER’S CAFE
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga
1920 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa.

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 
Stasys Orda, sav.

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

MELNIS CAFE
K. Melnis, sav.

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

METROPOLITAN
Restaurant

Vladas Sadauskas, sav.
Geęi valgiai ir 

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

Tel. CE. 9474

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatinis Lietuvių Tavernas.
.Woodland & Jefferson Ave., 
' Washington, Pa'.

Phone 9636

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

1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9535

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JR. 

Laidotuvių Direktorius
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
1323 NO. FRANKLIN ST., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2200
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PASKUTINIS CARAS 
* «

ŠVYTURYS
>

(Istorine Apysaka)
■iii Paraše Justas Paleckis ■■■

—140—

(Tąsa)
Generolas Kornilovas, pasikalbėjęs su 

Aleksandra, nuėjo pas rūmininkus ir pa
siūlė. pasirinkti kas lieka, kas išeina, nes 
paskui niekas į rūmus nebebus įleidžia
mas. Rūmų apsaugą perėmė revoliucinės 
kariuomenės dalys. Suimtiesiem uždrau
stas bet koks susinėsimas su išoriniu pa- 

. šauliu be sargybos žinios.
Kovo 9 d. į Carskoje Selo atvažiavo 

caro traukinys su Nikaloju. Čerkesų mi
line apsivilkęs, su kinžalu pašonėj ir 
Jurgio kryžių prie krūtinės, Nikalojus 
išlipo iš traukinio. Jį lydėjo Dolgoruko
vas. Apsidairęs aplink save caras pa
matė, kad. kitų palydovų ir nebesama. 
Vieni jų išbėgiojo dar traukiniui Carsko
je Selo nepasiekus, o generolai Nariški- 

' nas su Cabeliu nubėgo stoties peronu vos 
tik traukiniui atvykus.

Atvykusį Nikaloju sutiko pulkininkas 
Kobilinskis ir darbininkų ir kareivių ta
rybos atstovas praporščikas Vačnadze. 
Prie Kobilinskio priėjo vienas buvusį ca
rą lydėjusių komisarų ir pareiškė per- 
duodąs areštuotąjį jo žinion. Visi susėdo 
į automobilius. Nikalojus važiavo kartu 
su Dolgorukovu.

Prie Aleksandro pilies vartų stovėjo 
1-jo gvardijos šaulių pulko būrys su ka
pitonu Aksiuta priešaky. Visi kareiviai 
ir karininkai pasipuošę raudonais kas
pinais. Kai automobiliai privažiavo prie 
vartų, vienas budinčių karininkų garsiai 
sušuko: a

— Atidaryti vartus buvusiam carui. 
. Vartai atsidarė ir, automobiliam pra

važiavus, juos vėl uždarė. Išlipęs iš au
tomobilio ir pro kapitoną Aksiutą eida
mas, Nikalojus tarė:

— Sveiki!
— Sveiki, pone pulkininke! — atsakė 

Aksiuta.
Nikalojus žvilgterėjo į kapitoną. Jis 

dar nebuvo pripratęs prie savo naujojo 
titulo.

Buvęs caras, dabar kalinys pulkinin
kas Nikolajus Romanovas, nuėjo į rū
mus. Čia jį sutiko, rūmuos pasilikusių 

• rūmų ponių, hofmaršalų, auklėtojų ir ki
tų rūmininkų būrys. Vaikų kambariuos 
Nikaloju sutiko Aleksandra. Po tokio 
tragiško persiskyrimo susitikę vyras su 
žmona apsikabino, pasibučiavo ir tylė
dami nuėjo į vaikų kambarius. Persisky- 
rę visagaliais Rusijos monarchais, jie 
dabar susitiko kaliniais.

Per visas tas caro tragedijos dienas 
Aleksandra ir Nikalojus ne kartą prisi
minė Rasputiną dr jo pranašavimus. 
‘‘Žūsiu aš — žūsit ir jūs” — skambėjo 
jų ausyse nuo pat Rasputino mirties die
nos. O “pomirtinė rasputiniada” kūrė 
vis naujų pranašavimų, kuriuos skelbęs 
Rasputinas. Revoliucijai prasidėjus 
kažkas prisiminė- Rąsputiną pasakius, 
kad caras nesulauks nė ketvirtųjų, šer
menų, t. y. .80 dienų po Raspūtino-mir
ties. Aleksandra matydavo Rasputiną 
sapne vis kažką perspėjantį ir grasinan
tį.

Dar vienas įvykis paskutinį kartą 
priminė Carskoje Selo kaliniam ir visai 
Rusijai Rasputiną. Carskoje .Selo įgula, 
kuriai buvo pavesta saugoti caro rūmus, 
staiga prisiminė, kad rūmų sode palai
dotas Rasputinas. Įgulos atstovai, atvy
kę į vietos tarybą pareiškė, kad įgula 
sutinka imtis saugoti buvusiojo caro rū
mus ir jo įnamius, tačiau griežtai atsi
sako saugoti tų rūmų teritorijoj esantį 
Grigorijaus Rasputino kapą.

Į tą keistą pareiškimą atsakydami, 
' kareivių tarybos atstovai aiškino:

—- Mums pavesta saugoti rūmus. Ne
gi mūsų kaltė, kad ties rūmais yra Ras
putino kapas! Tas kapas tik parodo liau
džiai carizmo niekšiškumą ir carienės 
ryšius su tuo paleistuviu. Nejaugi mums 
pasidaryti duobkasiais ir kasti Rašpu- 
tiną iš kapo, kelti jį į kitą vietą!

— O kodėl neiškasti! Galim ir iškasti 
Rasputiną! Pamatysim, ar jis daro ste
buklus ar ne! — sušuko vienas balsas iš 
minios.’

Prisidėjo ir dar daugiau tokių balsų.
—Tikrai’reikia iškasti! Ko jam čia 

orą gadinti! Tuščiame lauke tą pasmir- 
dėlį palaidoti! — šaukė kareiviai.

—/ Perdaug garbės Rasputinui. kad

mes jį kitur laidotumėm! Iškasti ir iš
mesti, kad šunes suėstų! — pareiškė vie
nas. '

Susitarti dėl Rasputino nepavykus, 
buvo sušauktas įgulos mitingas, kad bal
sų dauguma nutartų, ką daryti su Ras
putino kapu. Mitingas priėmė tokią re
zoliuciją: “Iškasti iš kapo karstą su Ras
putino lavonu ir, apie tai pranešus ka
reivių tarybai Petrapily, laukti jos įsa
kymų.”

Su dideliu vargu Carskoje Selo karei
vių taryba apgynė tokią rezoliuciją, nes 
buvo pasiūlyta tiesiog iškasti lavoną ir 
išmesti jį į lauką arba sudeginti. , 

Petrapilio taryba ir vyriausybė, ga
vusi pranešimą, kad norima iškasti Ras
putiną ir jį atvežti į Petrapilį, pasiuntė 
į Carskoje Selo penkis šarvuočius su kul
kosvydžiais ir kareivių dalinį Rasputino 
iškasimui sulaikyti. Bijota,' kad dėl to 
nekiltų naujų žmonių susibūrimų ir ne
ramumų, kurie galėtų’ atkreipti minios 
dėmesį į buvusiojo caro šeimą, sukelti 
naujo pasipiktinimo audrą ir sudaryti 
pavojų Romanovų gyvybei. •

Į Carskoje Selo nuvykę su tuo uždavi
niu šarvuočiai jau rado Rasputino kapą 
iškastą, o karstą su Rasputino lavonu 
padėtą ant sunkvežimio, ir kareivių bū
rio saugomą. Netrukus'prie karsto su
sirinko daug kareivių ir prasidėjo mitin
gas, kuriame svarstyta klausimas: ką 
toliau daryti su karstu. Pradžioj kalbė
tasi ramiai, nesikarščiuojant. Bet štai, 
kalbėti palipo kareivis Jelinas, vieno ka
riuomenės dalinio rinktasis atstovas. 
Vienoj rankoj jis laikė raudono tymo 
viršeliuos įrištą evangeliją, o kita ranka 
jis mosavo nedideliu senovišku paveiks
lėliu su šilkinėm juostom.

Kalbėdamas apie tuos jo rankose lai
komus įrodymus, Jelinas nupiešė Raspu
tino įtaką į caristinės Rusijos politiką, 
papasakojo keletą anekdotų apie tai, 
kaip Rasputinas paveikdavo buvusį ca
rą, kaip jis girdydavo Nikaloju tam tik
rom Badmajevo pagamintom žolelėm, 

,kad caras vis būtų silpnaprotis ir jį ga
lėtų išnaudoti. Ypatingai atvirai ir ci
niškai Jelinas piešė intymius Rasputino 
santykius su buvusia cariene Aleksan
dra, Virubova ir net buvusio caro dukte
rimis. Visa tai geriausiai įrodą jo ran
kose esą daiktai, kuriuos į Rasputino 
karstą įdėjusi pati buvusioji carienė.

Čia Jelinas pakėlė paveikslėlį-ikoną, 
kurioą antroj pusėj buvo juodas ketur
kampis. Viršum keturkampio parašyta: 
“Tavo,” keturkampy įrašyti šie vardai:

ALEKSANDRA '
* OLGA

TATJANA 
MARIJA 

ANASTASIJA 
o pačiame gale dar smulkiom raidelėm 
buvo pridėta 

ir ALEKSIEJUS.
Keturkampio šonuos dar buvo parašyta: 
“Išgelbėk ir pasigailėk mūszį,” o viršuj 
ir šonuos nupiešta po kryžių, kurių buvo 
penki, — tiek pat, kiek pažymėta vardų. 
I Susidomėję leido iš rankų į rankas tą 
buvusio caro šeimos talismaną, kuris tu
rėjo Rasputino karste saugoti ją nuo ne
laimių. Geliančiom pastabom kareiviai 
reiškė savo nuomones:

—: O nė stebuklai nepagelbėjo . .. Nu- 
vertėm visus carus ir kunigaikščius.'

— Mat kokia Aleksandra, ir dukteris 
su Rasputinu supiršo ... y

—Kaput jau visiem caram įr Raspu- 
tinam . ..

— Bus ir Nikolaškai kaip prancūzų 
Liudvikui...

Patriukšmavo, pakalbėjo kareiviai ir 
vėl pradėjo abejoti, ką daryti su tuo iš- 

, kastuoju Rasputinu. Bet nusistatyta 
vykdyti priimtą rezoliuciją: “Pasiųsti 
karstą ir visus kape surastus daiktus 
Petrapilio darbininkų ir kareivių tary
bos žiniai.”

Niekas kitų pasiūlymų nebekėlė. Iš
rinko ir komisiją tam keistam siunti-' 
niui į Petrapilį palydėti. Šarvuočių divi
ziono viršipinkas Safonovas susirūpino 
tokiu nutarimu ir klausė .Petrapilio, 
kaip jam elgtis.

— Jokiu būdu neleisti į Petrapilį, — 
sakė iš Petrapilio.

(Bus daugiau)

Rašo Liūne
(Pabaiga)

Tuos pačius žodžius ji 
kartojo ir Didžiojo Tėvynės 
karo metu, gyvendama 
Kaune ir svajodama apie tą 
dieną, kai Tarybinė Armi
ja išvarys iš mūsų7 krašto 
okupantus, vėl bus galima 
aplankyti mylimą Klaipėdos 
pajūrį.

Paskutinį kartą susitiko
me mudvį su Jule Palango
je ant vieškelio į Klaipėdą, 
netoli barjero, kurs kruvi
nai raudona dryžuota lini
ja žymėjo reicho sieną. 
Ton pusėn, dulkių debesimis 
apsupti, .gurguolėmis, veži
mais, automobiliais garmė
jo okupuotuose kraštuose 
turto prisiplėšę hitlerinin
kai, skubėdami nuo Tarybi
nės Armijos smūgių, nuo 
tarybinės liaudies keršto 
pasislėpti savo žvėriškame 
urve. Drauge su hitlerinin
kais bėgo Vokietijon sauje
lė parsidavusių jiems Lietu
vos išgamų-nacionalist'ų. Ir 
vienas kitas suklaidintas, 
fašistinės propagandos ir 
antitarybinių šmeižtų pri- 
glušintas, išgąsdintas pado
rus žmogus plaukė toje sro
vėje į priešo žemę.

Stovėjau pakelės sode ir 
pro tvo'ros plyšį sekiau vi
są tą maišatį. Staiga, tarp 
dulkių, mašinų trenksmo, 
ūžesio ir galutinai sužvėrė
jusių vokiečių pamačiau 
Julę. Ji ėjo sunkiais neryž
tingais žingsniais, tartum 
prie jos kojų būtų pritvir
tinta švino kaladės. Baimin
gai .žiūrėdama į siuntančius 
hitlerininkus, piestu stojan
čius arklius, saugumuninkų 
vežimus, prikrautus sveti
mo lobio, Julė, nešdamasi 
mažytį lagaminėlį, artėjo 
prie kruvino barjero.

Išbėgau į kelią.
— Kur tu eini? •— sušu

kau.
Ji stabtelėjo, apsižvalgė, 

lyg jėgų netekusi nuleido 
savo lagaminėlį ant žemės.

— Kur eini? — pakarto
jau.

— Į Klaipėdą... Atvykau 
Palangon su motina atsi
sveikinti, — virpančiu bal
su, sušnabždėjo ji. — Ke
liausiu į Klaipėdą, o iš ten 
— toliau...

Tas žodis “toliau” jos lū
pose' suskambėjo tokiu liū
desiu, skausmu,’ tokia neži- 
nonios ateities baime, kad 
aš, apkabinau ją ir, lyg ma
žam vaikui, glosčiau jos 
šviesiaplaukę galvą. ,

Veltui prašiau, maldavau, 
įrodinėjau./. Nors ir jokios 
kaltės nei prieše savo kraš
tą, nei prieš jos žmones ne
turėdama, Julė, kaip ir kai 
kurie x kiti silpni, būkštūs 
žmonės pasidavė keliamai 
panikai. Ji bego iš savo Tė
vynės , nežinojo, kodėl bė
ga, kur, kas jos laukia sve
timoje šalyje.

Mėlynos akys pažvelgė su 
kančia į mane paskutinį 
kartą "ant vieškelio Vokieti
jos link...'

— Vyksiu tolyn.., Gal pa
skutinį kartą matysiu Klai
pėdą ir... mūsų švyturį...— 
sušnabždėjo Julė.

Praėjo pusketvirtų me
tų... Nieko apie ją negirdė
jau. Tik vakar netikėtai a- 
tėjo man laiškas iš mažyčio 
miestelio amerikiečių zono
je. '

★
* Jei aš laišku norėčiau at
sakyti/Jule, į Tavo laišką, 
tai rašyti tektų-ištisą sa
vaitę, mėnesį, ilgiau. Ir to
kio milžiniško laiško joks 
paštas nepriimtų.

Tu tik keliais liūdnais žo- 
’ džiai apibūdįpti savo gyve-

Janušytė
nimą ir kitų tėvynaičių, e- 
sančių emigracijoje, nesgi 
gero ir džiūgaus jūs apie 
savo buitį neturit nieko pa
sakyti ir todėl vengiate mi
nėti visa, kas skaudu.

Tu rašai, Jule, apie tai, 
kad Tu, publikos mylima, 
aplodismentais ir gėlėmis 
sutinkama dainininkė, da
bar skursti kažkokiame ma
žyčiame Vokietijos užkam
pio miestelyje.

Mūsų lietuviškų dainų, 
liaudies dainų, kurias Tu 
taip myli, tenai tikriausiai 
dainuoti Tau netenka. Ap
lodismentai, gėlės, įvertini
mas skiriami dabar čia tavo 
kolegėms,' kurios Tarybų 
Lietuvos scenose, publikos 
pilnutėlaitėse salėse dainuo
ja liaudies dainas.

Tu rašai apie tai, kad gy
veni iš išmaldos, merdėji be 
savo mėgiamojo darbo.

Čia, Tarybų Lietuvoje, 
Tavo draugai su pasiseki
mu dirba, kuria, įnešdami 
vis naujus vertingus indė
lius į Tėvynės meną ir kul
tūrą. Kūrybiniam gi darbui 
niekados dar Lietuvoje ne
buvo tokių puikių sąlygų, 

SANDELIS knygų
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldą knyga. Tilžžs 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
Kražiai padaryta, paauksuoti lapai ,$1.75

Vainikėlis, maža maldą knygelė. Pa- 1 
vaiksl. mišią maldos, driitais juo
dais apdarais ...................................... 75c

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

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 10c 
Elemite ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai,

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

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

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

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

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

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

muno Upę ................... ’........................'... 35c
Etistachijušas, apysaka iš pirmutinių 

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

kitoki 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 (estamento, su 

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

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

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

su paveikslais ...............     25c
Keliautojai, į šventą Žemę, Jeruzollmą 35c 

.Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ................................ 25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 36c
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

prideda žmogų ................................   25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............. 10c
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir

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

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

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

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

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

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

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

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

receptų .............. i....... .....................    $1.00
Stcbūklingas Veidrodis, apysaka ......... 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................ 50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

$ 1.75c , 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveikti. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo

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

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

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

, ŽOLES ARBATOS FORMOJE'
Kraujo Valytojas ...................................... 60c
Nervų pastiprintojas .............'......-........ 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo (kosulio ir Kokliušo .......... .'............ 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...... — 60c
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys

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

lovoje .................. f....................................... 60c
Vidurių valytojas ..f...................................  60c
Nuo visokių' reumatiškų sausgėlą ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ................ 85c 
Nuo šlapligės diabetą .... ....................... - 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25
Nuo užsisenčjusio nosies ir galvos • ka

taro (hayfever) ..... ................... -...... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai j>o 
1.00. .
Nuo Pailią  .......... ...............—............... 85c
Nuo vhndenlnčs ir širdies ligų 60c
Nuo nemalonaus kvapo .....................—- 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —....u 85c 
Nuo veneciškų ligų ............. 1.......-....... $1.25
Plauką tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilinto ..............f..-............................ 60c
Norintieji įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygą ar žolių, rašykite į:
M. ŽUKAITIS.

884 Dean St., Spencerport, N. Y.
(adv.) I

kokias jinai gavo dabar iš 
Tarybų valdžios.

Tu rašai apie tai, kad 
troškiais vasaros pavaka
riais Tu išeini iš dulkinų vo
kiško miestelio gatvių į ny
kias užmiesčio dykynes ir 
ilgesingu žvilgsniu seki už 
horizonto grimstančią sau
lę. O tuo pačiu metu, tą pa
čią saulę stebi tūkstančiai 
linksmų džiaugsmo kupinų 
akių Baltijos pajūryje, Ta
vo gimtinėje?... Tūkstančiai 
Tarybų Lietuvos darbo in
teligentų leidžia atostogas 
.naujai atremontuotuose, su
tvarkytuose — Palangos 
vasarnamiuose, poilsio na
muose, skamba linksmas 
juokas tarp aukštų Birutes 
kalno pušų, įdegusios ran
kos iš balto pajūrio smėlio 
ranka žėrinčius gintaro 
trupinėlius, ir mūsų tauti
niais drabužiais pasipuošu
sios merginos ne kartą, gal, 
iš Tavo apleisto darželio 
nusiskynė kasoms gėlių...

Tu rašai apie tai, kad 
jumis supa karo metu nuti
lę fabrikai, gamyklos,'kad 
pastatų nuodėguliai ir griu
vėsiai veltui laukia prikėli
mo. O tuo metu tarybiniai 
žmonės į fašistinių okupan
tų Lietuvoje paliktus griu
vėsius, jau seniai įpūtė nau
ją gyvybę? Įmonės, ga
myklos, kultūros židiniai 
čia atstatyti, jie vis ple
čiasi, tankėja, tobulėja.

Begalinis, žodžias neišsa
komas skirtumas yra tarp 
jūsų tamsios emigrantų 
būklės ir laimingų laisvų 
žmonių gyvenimo Tarybų 
Lietuvoje. '

Mūsų gyvenimas milži- 

pMR&TjULL 
š LIETUVIŠKA ALUDĖ :

DEGTINĖ, VYNAS ir ;! 
I; ALUS

Kanados
Black Horse Ale ;

į Joseph Zeidat, Jr.
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

RONKONKOMA'
8684 ■

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

«

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

4 pusk—Laisvė (Liberty^Lith.Daily)-* Penkt., Kovo 26. 1948

niškais žingsniais žengia 
pirmyn ir jei norėčiau Tau 
jį laiške aprašyti, tokio 
laiško nepajėgtų pakelti 
joks laiškanešys. Jau pus
ketvirtų metų, kai mes 
džiaugiamės tuo gyvenimu, 
nuo kurio Tu, silpnumo a- 
kimirka, atsisakei, kurį ga
lėjai turęti! Tu, ir kiti, į 
Tave panašūs.

Ir man atrodo, kad vieto
je ilgo laiško, vietoje dau- 

i gybės puslapių, atsakyda
ma, aš parašysiu tik tuos 

i kelis žodžius:
—Prisimink mūsų pajūrio 

i švyturį, kurs rodo kelią jū- 
i roję laivams. Prisimink, 
kaip Tu žadėjai dirbti ir 

i būti naudinga savo kraštui 
; ir jo liaudžiai. Ir, kaip sve
timoje jūroje blaškomas pa
klydęs laivelis, kuo grei
čiausiai i grįžk, suk ton pu- 

i sėli, kur iš tolo šviečia Tau, 
i rodydamas kelią, laimingos 
'laisvos Tėvynės švyturys!

Albany, N. Y. — Repub- 
likonas New Yorko valsti
jos gubernatorius 'Thomas 

! Dewey smerkė, esą, “per 
švelnią” Trumano politiką 
link Sovietų Sąjungos.

Washington. — Kompani
jos skelbiasi, kad jos 1946- 
47 m. išleidusios 50 bilionų 
dolerių- fabrikams didinti 
bei gerinti.

Washington. Y- žemdir
bystės departmentas pripa
žino, kad riebalų ir aliejų 
spekuliantai pasipelnė iš 
“prasprukusių” valdiškų ži
nių.

Į Joseph Garszva ;
■ Undertaker & Embalmer ■

Manager

JOHN A. PAULEY •:
I Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

! Tel. EVergreen 8-9770 * ;

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



SVARBUS PRANEŠIMAS PAŽANGIEMS
MASSACHUSETTS PILIEČIAMS

Laikas artėja ir Massachu
setts Pažangios Partijos dele
gatai susirinks balandžio 
(April) 4 i Bradford H otelį, 
Bostone. Mes tikimės, kad 
turėsime virš 2,000 delegatų 
suvažiavime. Kiek lietuvių 
bus, dar nėra žinoma. Ta
čiau spėjame, kad bus virš 
150. Reiktų būti, daugiau, 
imant proporciją mūsų pa
žangiųjų lietuvių, gyvenančių 
šioje valstijoje.

Ketvirtą balandžio progra
ma sutvarkyta sekamai:

1. Registracija delegatų 9 :- 
30* vai. dieną ;

2. Invofcacija 10:00.vai.;
3. Įžanginę prakalbą pasa

kys Leo Pressman, buvęs ge
neralinis CIO advokatas pata-

✓ rėjas;
4. Rezoliucija įkūrimui Tre

čios Partijos;
5. Priėmimas Trečios Parti

jos įstatų bei konstitucijos’;
6. Apkalbėjimas Trečios 

Partijos platformos;
7. Pietūs, 12 vai.;
8. Raportas iš delegatų ko

misijos, 1:30 vai. po pietų ;
9. Raportas iš rezoliucijų 

komisijos;
10. Raportas iš nominacijos 

komisijos dėl sudarymo vals
tybės komiteto* ir vykdomo ko

misijos; »
12. Kampanijai techniški 

nurodymai;
13. Prakalba: Hon. Henry 

A. Wallace;
14. Pabaiga susirinkimo, 

4 :30 vai. dieną;
15. Bankietas 6:30 vai.
Jonas Grybas, lietuvių sek

cijos sekretorius dėl Wallace 
for President, buvo užklaus
tas, kiek pažangieji lietuviai 
galės paaukauti del trečios 
partijos? Jis atsakė, kad ti
krai dar nežinąs . Tačiau Bos
tonas jau turi daugiau $100 
dėl trečios partijos. Būtų 
mums gėda, jei lietuviai ne
suteiktų vieno tūkstančio šia
me susirinkime. Būtinas rei
kalas kuo daugiausia suteikti 
aukų dėl trečios partijos. Tik 
trečioji partija galės nulauž
ti ragus reakcijai ir visokiems 
išgamoms, kurie nori trečiojo 
karo.

Draugai ir draugės, neatų- 
dėliokite, kad jūs galėsite au
koti kitą kartą. Dabar yra 
reikalas ir labai būtinas rei
kalas. šio atsišaukimo rašė- 
jas yra oficialis asmuo tre
čios partijos ir žinąs finan
sinį reikalą. Mums yra rei
kalas dabar turėti daugiau nei 
$50,000, kad galėtume pąkin-

labai daug visokios literatū
ros, kuri pasiektų plačias mi
nias visuose Massachusetts 
valstijos kraštuose.

Mums reikia pinigų, pini
gų, ir pinigų! Reakcijai ne
trūksta pinigų. Bet mums yra 
trumpa ! >

B. F. KUBILIUS, 
Trečios Partijos 
Nac. Vice-Prezidentas.

Worcester, Mass.
Iš susirinkimo LLD 11 kp., 

kovo 14 d. Susirinkimas bu
vo gana skaitlingas ir drau
giškoje nuotaikoje išklausyta 
mūsų veikėjų raportai. Nu
veikta daug gražių darbų.

Kadangi dabar eina vajus 
už naujų narių įrašymą į LLD, 
tai d. S. Janulis tuoj perskai
to sąrašą 5 naujų narių, 4 
kredituoja sau, o 1 dėl J. M. 
L. Susirinkimas visus priėmė. 
Pirma d. Janulis jau turėjo 
įrašęs 5, tai su šiuo susirin
kimu turime 10 naujų narių.

Mūsų' kuopa yra narys LLD 
7-tos apskrities, kuris yra 
lenktynėse su pirma apskri
timi (Chicagoje) gavime nau
jų narių į LLD.

Centras paskyrė $100 ver
tės dovanų daugiau gavusioms 
naujų narių kuopoms, o LLD 
7-tos apskrities valdyba pa
skyrė $20. firmas prizas bus 
$10, o antras ir trečias pri-

miteto; j kyti radijo stotis, užlaikyti zas po $5.
11. Raportas iš finansų ko- įvairius ofisus. Mums reikia Mūsų LLD 11 kuopa turi 

120 narių. O moterų 155 kp. 
turi 80 narių. Taigi, draugės 
ir draugai, skaitant šias skait
lines, prašau jūsų visų širdin
gai įsidėti atmintin, kad šios 
lenktynės yra už garbės iš
laikymą jūsų kuopai, ir dar 
su gražiomis dovanomis. Įra
šyk savo draugą bei giminę.

Lenktynės .baigsis su pirma 
i diena gegužės. Laiko jau ne- 
; daug. Prašau visų : laimėki
te ę šias lenktynes!

Buvo įdomus raportas nuo 
Progresyvių Balsuotojų Kliu- 
bo. šį raportą susirinkimas 
entuziastiškai priėmė, nes 
Kliudąs ruošiasi su skaitlinga 
delegacija vykti į Bostoną 4 
d. balandžio, įkūrimui trečios 
partijas Massachusetts valsti
joj, nominavimui H. A. Wall
ace į prezidentus, žmonės yra 
baisiai susirūpinę įrumano 
doktrina, kuri veda prie tre
čio pasaulinio karo. Ot, kad 
Wallace būtį Trumano vieto
je, tai būtų visiems lengva xant 
širdies. Taigi dabar prisieina 
visiem sunkiai dirbti, kad lai
mėjus taiką, r •

Susirinkimas išrinko delega
tus į minėtą konvenciją iš šių 
djraugų: A. Pilkauskas, J. M. 
Lukas, J. Skliutas, J. Jaškevi-

PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama 
prenumeratoriams. Kurie dar neužsisakėte 
tos knygos, tuojau užsisakykite. Kaina 
$1.00.

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir 
pinigus. Ant jūsų pareikalavimo knyga tuo
jau bus pasiųsta.

To paties autoriaus pirmoji. eilėraščių 
knyga “Bešvintantis Rytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir’kaina tik 50c. Kurie 
dar neturite pirmosios knygos, užsisakykite 
dabar, užsisakykite abi kartu, prisiųsdami 
$1.50.

Abiejose knygose yra'daug giliai žmo
gaus sielą žavėjančių eilių. Tai knygos, 
kurios turėtų būti kiekvieno kultūriško 
žmogaus namuose.

Užsisakydami adresuokite:

Laisve
427 Lorimer St;, Brooklyn 6, N; Y.

į^lt T? « —— ■ —— M —— ■ M«— m — M—•■—1—■ i ■ ■ *' M.* ’ i •

{ August Gustas
j BELT AIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. !

" (kamp. 68th'St.)z ‘
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ,į

ir tt., telefonuokite ' •
SHoreroad 8-9330

į Ir .Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, į 
( ko jūs reikalausite. į
,į Specialistai Pritaikymui

i šermenims, Veštuveips ir Bankietams j
I Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ; 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. ■

Matykite Sovietų Sąjungos Parodą
Visą ištisą kovo mėnesį ei

na New Yorke Sovietų Sąjun
gos paroda, josios 30 metų 
budavojimo naujo pašau Jio. 
Paveikslais, datomis ir skait
linėms parodo, ką sovietinė 
vyriausybė per taip trumpą 
istorijos tarpą atsiekė kultū
roje, industrijoje, ūkio srity
je ir tt.

Paroda vyksta John Rocke
feller Centre, Avenue of the 
Americas (pirmiau vadinosi 
6th Ave.), tarpe 49-50 gatvių.

Esu buvęs praėjusį šeštadie
nį. Kaip smagu, kaip links
ma matyti, kad darbas, kuria
me ir mes, progreso žmonės, 
esame įsitraukę, taip puikiai 
vystosti ir taip gražiai bujo
ja.

St. Petersburg, Fla.
Turėjome Linksmą Pikniką
Man malonu prisimint pra

leidus dar vieną smagų ir 
draugišką mūsų ALDLD 45 
kuopos pikniką, kuris įvyko 
14 d. kovo, pas mūsų labai 
malonius draugus Bernotus, 
jų gražiame kieme arti Tam
pos. Draugė Alenutė Berno
tienė labai sunkiai prisidirbo 
prirengdama tokius puikius 
pietus dėl tiek daug svečių.

Mes Su draugais Saimonais 
pirmi ten pribuvome ir aš pa-

Deja, tik tris , d raugus iš 
Brooklyn© mačiau, kur tas 
viskas ten jiems arti dedasi. 
Eikite visi masiniai, tai labai 
daug pamokų gausite per tą 
vieną dieną— daug daugiau, 
negu skaitytume ištisus metus 
literatūrą -apie tok šalies at- 
siekimus ir laimėjimus. Taip
gi, duodama ten pat ir apie 
trijų rūšių literatūros, būtent: 
žurnalas 5 metų planas, 30 
metų sukaktis didžiosios so
cialistinės revoliucijos ir So
vietų Konstitucija. Tai nepa
prastai žingeidi literatūra. Vi
sos ^apylinkės lietuvius ir ne 
lietuvius raginu ir prašau pa
sinaudoti šia nepaprasta pui
kiausia proga—mokykla.

G. A. Jamison.

Newark, N. J.
Iš įvykusios Sovietų Filmos 
( “The Stone Flower”
Virš minėta filmą įvyko ko

vo 20 dieną, rusų salėje. Ka
dangi aš garsinau Laisvėje, 
tai ir daug lietuvių atvyko pa
matyti. Tiesa, garsinau, kad 
filmą nepaprastai graži, spal
vinga. Tačiau rodant- filmą 
veik neatrodė ta pati, kurią 
mačiau rodant reguliarėje 
krutamu paveikslų salėje.

Aš, jei nebūčiau matęs jos 
rodant tikroje teatrų salėje, 
veik nebūčiau tikėjęs, kad tai

Easton, Pa.
MIRĖ K. ŽENČIUS

Kovo 19 d. Eastono ligo
ninėje mirė Konstantas žen- 
čius, 73 metų. Sirgo apie mė
nesį laiko. Jis buvo vedęs 
Lietuvoje su Terese Venckai- 
te. Į Ameriką atvažiavo 1913 
metais, Scranton, Pa. Į East-; 

joną atvyko 1915 metais ir dir- i 
:bo liejykloje, vėliau dažų ga-į 
■minimo dirbtuvėje. Jo žmo-i 
Ina mirė Lietuvoje, 1922 m.

Nuo 1936 m. jis jau nega
lėjo nuolatos dirbti, tai- dir-' 

i binėjo lengvesnius darbus. ' 
j Pastaruoju laiku dirbo Lietu
vių Piliečių Kliube.

Paliko dvi dukras — Marę j 
Lietuvoje, o Mrs. Helen Scha- ' 
nei Wood Dale, 111., 5 anū- . 
kus ir* kitų giminių.

Palaidojo lietuvis graborius 
Jonas Katinis, kurio šermeni
nėje 2401 Northampton St., 

i velionis ir buvo pašarvotas. 
• Kovo 24 d. palaidotas į Me- 
■ mortal Shrine kapines, netoli 
Eastono. J. Katinis.

ITALIJA ATMETA PA
SIŪLYMĄ DĖL TRIESTO

Roma. — Italijos užsienio 
reikalų ministerija pareiš
kė, jog Italija atmes Jugo-I 
slavijos pasiūlymą sugrą
žinti Italijai Triestą mai
nais už Gorizia miestą.

| lt—»■ »■■■!■■ 1—^ M ■meiliu M —►

; Paul Gustas Fuller ai Home. J 
; INC.
’ 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6; N. Y. J
; ' Skersai gatvės nuo Armory ' į
Į LIETU VIS LAISNIUOTAS GRABORIUS ? 

Telefonuokite dieną ar naktį _ ;
i į x EVergreen 7-4774 ' j

į 
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- j 

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą sava mylimiesiems, j 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. t

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

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

čius, V. Pačiesas, P. Sadaus
kas, B. Mizara ir V. Traki
mavičius. Iš kasos paaukota 
$5 trecios partijos įkūrimui.

Taipgi visiems buvo sniagu 
girdėti raportą pęr S. Janulį, 
kur abi LLD kuopos bendrai 
turėjo parengimą ir ten sukel
ta kultūros ir apšvietos' reika
lams $50. Taipgi Vilnies su
važiavimui pasveikinti drg. S. 
Janulis sakė jau turi surinkęs 
$11. Mūsų gerbiamas knyg- 
nešis J. Jaškevičius kas su
sirinkimas duoda gražius ra
portus; ir šiame susirinkime 
pridavė pelno už išparduotą 
literatūrą $9.75.

Dabar lauksim prakalbų, 
kurias rengia abi LLD kuo
pos bendrai balandžio 25 d. 
vakare. Tėmykit, apie tai bus 
pranešta vėliau/ •

Dabar gaukim visi naujų na
rių į LLD kuopas. x

J. ,M. L.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RANKOM SIUVĖJOS
IR

MAŠINŲ OPERATORĖS 
dirbti prie užsiuvimo leibelių ant labai 

dailaus darbo vyriškų drabužių 
NUOLATINIS DARBAS 

LINKSMA APLINKA
WM. P. GOLDMAN

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

(73)

OPERATORĖS
Galima Uždirbti $.r>0 ir Viršaus. Darant 

$3.50 ir* $5.50 sukneles. Apmokamos Va- 
kacijos.. 35 Valandų Savaitė. Nuolatinis
Darbas.

BOB’S DRESS SHOP
• 257 South Broadway, Yonkers, N. Y.

YONKERS 5-4322 
________________________________________ LZJA

REIKALINGA
Rankikių Siuvėjų.

CELEBRITY HAT CORP.
49 West 37th St., 9-tos lubos.

(74)

Detroit, Mich
Dainuos Menkeliūnaitė

Nedėlioję, balandžio 4 d., 
5 vai. po pietų, CIO Svetai
nėje, buvusioje finų,' 14th St. 
ir McCraw, dainuos Konstan
cija Menkeliūnaitė. Pasta
ruosius 10 metų ji gyveno Ita
lijoje, kur lavino bąlsą.

Visi Detroito ir apylinkės 
lietuviai prašomi atsilankyti į 
šį koncertą, nes tai bus vie
nas iš geriausių.

Kviečia
Rengimo Komitetas.

sisiūliau Alenutei pagelbėti, 
bet ji taip smarkiai ir sku
biai bėgiojo, kad aš jos nei su 
arkliuku nebūčiau galėjus pa
vyti. Bet visgi Alenutė už
davė man šiokį tokį darbelį. 
Ji, vargšelė, vis bėgiodama 
rūpinosi, kad gal nebus dide
lis jSiknikas, mat, tą rytą oras 
buvo trupučiuką vėsus. Man 
su Alenute bekalbant pama
tėme, kad jų kiemas jau pil
nas svečių ir už apie valan
dos laiko sveteliai suvažiavo- 
sugužėjo, viso galėjo būti virš 
50 žmonių. Man buvo taip 
linksma matyti Alenutės vei
delio šypseną, ji kaip saulutė 
vienu kartu nušvito. Sakė, 
dabar tai jau galima be bai
mės rengtis prie pietų.

Kuomet apsėdome stalus, 
buvo traukiami paveikslai per 
drg. Saimoną, draugę Urne- 
žienę, ir Lietuvniką iš Orlan
do. Jis traukė krutamus pa
veikslus. Būtų labai malonu, 
kad mes juos kada galėtumė
me matyti.

Pietavome, kalbėjome, daug 
gerų ir malonių vienminčių 
draugų susipažinome ir senus 
pažįstamus susėjome. Man 
draugė Zablackiene sakė su
sėjus senus draugus clevelan- 
diečius, kurių nematė per 20
metų. Sakau: pasaulis platus, 
bet Nueinamas.

Turėjome labai gerų draugų 
iš Orlando: J., Vilkelį, sūnų 
ir tėvą Juraičius, Lietuvnikus 
ir dar keletą malonių draugų, 
kurių pavardžių nepatyriau. 
Labai didelis ačiū orlandie- 
čiams, kad jie nepatingėjo 
mus aplankyti; Taipgi buvo 
gražių svečių iš Cleveland©, 
Detroito, Chicagos ir iš kitų 
vąjstįjų ir miestų.

Labai didelis ačiū)mūsų my
limiem ir linksmiem draugam 
Urnėžiam už jų gražias dai
nas ir muziką, kuria drg. Ur- 
nėžius labai gražiai mus sve
čius palinksmino su savo 
konstantinka ir mes visi sma
giai pasišokome.

zAš dažnai pamisimu, kas- 
žin, koks buvo draugas Ur- 
nėžius, kuomet jis buvo dar 
j aunas ? Dabar žmogus - jau 
pusamžis, o jo linksmumas, 
rodos,, kad jis jokio vargo ir 
b*ėdų savo gyvenime nėra tu
rėjęs. Būtų malonu, kad mū
sų ir kiti draugai būtų links
mi ir draugiški. Labai .ačiū 
draugei Zablackienei už gar
dų pyragą, kuriuo ji mus vi
sus pavaišino.

z Natalia Lenigan.

tS. aS. tS. 12a M# .V. *9^ -9~ *9» *9^’ •WWTrVWWWTWWVW ’lrW’f* *

::J. J. Kaškiaučius, M. D,;- 
U 530 Summer Avenue, J J 
J J Newark 4, N. J/ J J
•• HUmboldt 2-7964 v .

ta pati filmą. Tai kaip prasta 
technika sugadina veikalą!

Dėlei, to, aš atsiprašau 
draugų, Kad rašiau, jog bus 
puiki, įdomi, o taip nebuvd, 
kaip tikėjau. Tai parodo, 
kad su prasta mašinerija sun
ku kas padaryti gerai.

G. A. Jamison.

Mahanoy City, Pa.
LDS 104 kp. rengia balių 

kovo (March) 31 dienos va- 
j kare, Aidukaičio salėje, 113,9 
E. Mahanoy Avė. Prasidės 8 
vai. ir tęsis jki laikas pavelys. 
Šokiam gros- lietuviška orkes
trą. Įžanga tik 50 centų.

Prašome draugų ir draugių 
atsilankyti į šį mūsų parengi
mą. Turėsime gardžių valgių 
ir gėriųių. Užtikriname gerą 
laiką visiems. Kviečiame vi
sus. Reng. Komisija.

PRANEŠIMAI
j LOS ANGELES, CAL.

Sekmadienį, balandžio 4 d., 1 vai. 
dieną, įvyks Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Klubo susirinkimas, Inter
national Institute svetainėj, 435 S. 
Boyie Avė. Visos narės malonėkite 
dalyvauti. Kurios prigulite LLD 145 
kp., taipgi visi kuopos nariai malo
nėkite atvykti anksti, nes - kuopos 
susirinkimas prasideda nuo 11 vai. 
ryto. Tikiuosi, kad po susirinkimo 
turėsimo lengvų užkandžių, dėl 
draugiškumo. — M. Alvinipnc.

(72-73) •
SAN FRANCISCO, CAL.

Teatras ir Balius, balandžio 3 d., 
Sokol Hall, 739 Page St.' Atvažiuo
ja iš Los Angeles gabūs lietuviai ar
tistai. Suvaidins veikalą “Moterims 
neišsimelūosi.” Tikimės, kad A. Lc- 
vanienė padainuos mums. Taipgi at
važiuoja ir daug svečių iš Los An
geles. Tad kviečiame visus lietuvius, 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
gėrėsitės pamatę juokingą veikalą, 
taipgi susitiksite su svečiais. Po vei
kalo seks šokiai iki vėlumos. Turė
sime užkandžių ir gėrimų. Pradžia 
8 v. v. Įžanga 75c. (su taksėis). — 
Rengėjai: San Francisco ir Oakland 
LLD kuopos. (92-73)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, kovo 28 d. Liet, sa

lėje, 29 Endicott St. įvyks margu- 
či parė. Parengimą rengia LLD mo
terų kuopa — velykų švenčių pro
ga. Prašom visus dalyvauti parengi
me ir atnešti parodai savo margu
čius. Pradžia 5 v. v. (71-72)

LEWISTON-AUBURN, ME.
'LDS 45 kp. rengia puikią vaka- 

rien su šokiais, balandžio 10 d., 387 
Lisbon St., Lewistone. Pradžia 7 v. 
vak. Įžanga $1.50 asmeniui. Muzika 
prie Vicky Vince. Prašome iš visų 
apylinkių skaitlingai dalyvauti. — 
Komisija. (7,1-72)

MENKELIONAITėS 
KONCERTAI

prašome įsitemyti kokiose vietose 
ir kada įvyks Menkeliūnaitčs Kon
certai :

Pittsburgh, Pa. — šeštadienį, ko
vo 27 d., 798 Pine St., Ambridge, 
Pa., 8 vai. vak.

Detroit, Mich. — Balandžio 4 d., 
C.I.,0. Hall, 14th St. ir McCrow 
(buvusioje Finnish Hall), pradžia 
5 v. v. Įžaągą koncertan $1.20. Šo
kiams 50c. Po programos ,bus šo
kiai. • (x)

i

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių sir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių pat’rovų Iš 7-ių pątrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
.1 *

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA' IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL į
LIETUVIŠKAS KABARETAS

i; Kas nori grąžiaai laiką prajeisti,’ pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
į; pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti. ;
i; ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. •
;! _ Geriausias Alus Brooklyne ;l

i PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

1
 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. į!

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-$698 !

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Pcnkt., Kovo 26. 1948



WWW Sukackiene su Sūneliu 
Vieši Floridoje

Sveikina su Velykomis New Yorkui Gresia 
Nuomą Kėlimas

Dar Vienas Demokratą 
Lyderis Pasisakė 

Prieš Trumaną
Brooklynietis assemblyma- 

nas Philip J. Schupler praėju
sį trečiadienį pasiuntė prez. 
Trumanui pranešimą, kad jis 
nerems jo į kandidatus demd-. 
Kratų konvencijoje, jeigu Tru- 
mano administracija neatkeis 
savo nusistatymo Palestinos 
klausimu.

Schupleris bus delegatu to
je konvencijoje. Jo distrikte 

• niekas prieš jį į delegatus nei 
nestatomas.

Schupler, taipgi diena anks
čiau paskelbęs savo opoziciją 
daktaras Isaac Levine, ben
drame pareiškime dėl, to sa
ko :

“Mes' manome, jog tuomi 
mes reiškiame sentimentą sa
vo atstovaujamųjų. Manome, 
kad Jungtinių Valstijų atsisa
kymas nuo savo duoto pažado 
yra dėme ant mūsų partijos 
ir juodu lapu Amerikos istori
joje. Yra smūgiu ne vien tik 
žydų liaudžiai, bet visiems 
geros valios žmonėms ir Ame
rikos garbei. Yra smūgiu sa
vigarbai ir net pačiai gyvybei 
Jungtinių Tautų...”

Brooklyne Leido Kelti 
Elektros Kainą

Service Commission 
patarnauti Kings 
Light Kompanijai,

Public 
nutarė 
County 

• leisti pakelti elektros kainas.
Firma tuo būdu gausianti apie 

$622,300 priedo metams. • i
Leido kelti 8 centus, ant 

minimum bilos, kuri yra $1 
-už 500 kubiškų pėdų gaso. 
Ant sekamų 2,000 kubiškų 
pėdų leido kelti 11 ir pusę 
iki 13 centų per 100 pėdų, 

per 
nu
bile 
pa
per

Dar kiti 3,000 po centą 
šimtą pėdų, dar 3,800 po 
sę cento per šimtą. Ir 
kiekiui virš 9,900 pėdų 
kels po pusantro cento 
šimtą pėdų. •

Firma parduoda gasą
Ridge, Borough Park, Benson- 
hurst ir Bath Beach sekci
joms, taipgi dalytei Flatbush, 
tiso turi apie 144,000 varto-' 
tojų.

Bay

Padaryta Pakaita Nedarbo 
Apdraudos Išmokėjime

New Yorko Valstijos Seime
lis nutarė ir gubernatorius 
užgyrė Condon-WadJin bilių, 
kuriuomi aukščiausioji laiki
nai nedirbančiojo asmens mo
kestis pakeliama nuo $21 iki. 
$26. * Priedo žmonės reikalavo 
nors dalinai atpildymiri 
šukės, kurią iškando 
gęs pragyvenimas.

Tačiau ne visai 
Į žmonių reikalavimas, 
j reikalavo, kad visi
apdraudos iždan sumokėti pi
nigai būtų tam ir sunaudoti. 
Vienok nedarbo apdraudos 
ižde palikta tiktai 900 milio- 
nų dolerių rezervas. O kas 

' virš to — $80,000,000 — bus

tos
pabran-

išpildyta 
žmonės 

nędarbo

Kompanija Patraukė 
Uniją Teisman

kompa- 
mylėju- 
dabar, 

įstatymo,
meilę darbinin-

Neteko girdėti, kad 
nijos būtų bent kada 
sios unijas. Tačiau 
prie Taft-Hartley 
jos savo tą
kams” parodo gan atvirai.

Šiomis dienomis Vim Elec
tric Co., 325 Gold St., Brook
lyne, patraukė į teismą CIO 
United Retail, Wholesale & 
Department Employees Loka- 
lą 830-tą. Skundžia, kad lo- 
kalas prasižengęs Taft-Hart
ley įstatymui. Jo nariai apie 
28-tą praėjusio mėnesio neto
li krautuvių dalinę lapelius, 
sakančius, kad firma blogai 
elgiasi su savo samdiniais. 
Girdi, peržengtas to įstatymo 
įsakytas šešių dešimtų dienų 
laikotarpis aps rm ą s t y m u i 
(cooling period).

Alvinai Apsigyvens 
Brooklyne

Raudonasis Kryžius
Teiks Sveikatos t
Apsaugai Pamokas

57Brooklyniškiame centre, 
Willoughby St., balandžio 
mėnesį prasidės keleri '’kursai, 
pamokymui visuomenės sau
goti sveikatą ir namie prižiū
rėti savo ligonius. Be kitų, 
bus kursai ir būsimiems, tė
vams. Vaikai, mat, dabar 

’ skaitomi “bizniu” .tėvo, kaip 
kad ir motinos.

f Pamokos bus. priešpietinės, 
ir vakarinės, kad visų valan
dų darbininkai galėtų , jomis 

'pasinaudoti. Mokytojaus re- 
gistruotos slaugės.

Vakarinis slaugybos kursas 
prasidės balandžio 13-tą. Mo- 

.' , kysis kartą per savaitę, per 
12 savaičių. Valandos 7 :30 

i , iki 9:30.
Kitas, šešių pamokų kursas, 

prasidės balandžio 5-tą.
... Pasirinkimui kurso ir valan
dų patartina kreiptis į R. K., 
virš pąduotu antrašu. Arba 
telefonuoti: MAin 4-6001.

Advokatai Teisme Barė 
Mirusios Merginos 

Meilužį

ne

in- 
sei- 
pa-

Artėjant prie galo 
Jane Ward daktarų 
antradienį kalbėjo 
g y n ė j a i - a d v o k a t a i.
sis daktarą Paul Singer advo
katas Jacob Shientag iškalbė
jo 5 valandas.

mirusios 
teismui, 
daktaru c

Bronė Sukackienė-šalinaitė 
iš Floridos rašo laisviečiams: 

—Sekama proga turėtumėt 
atvykti . čionai i Dimi ir aš 
smagiai svečiuojamės pas jo 
Grandma ir Grandpa šalinius. 
Oras yra puikus. Lietuvių 
čionai suvykę daug — nema
žas skaičius jų jau apsigyve

no retų 
s veik i-

sugrąžinta bdsams.
Tie grąžinamieji firmoms iš 

nedarbo apdraudos iždo dve
jopai veikia darbininkų 
naudai:

Stambiųjų finansinių ir 
dustrinių įstaigų atstovai 
molyje visuomet priešinasi
kelti bedarbio gavimo sumą 
hr apmokamų savaičių kiekį. 
Gi bosas iš savo puses sten
giasi vesti šapoje darbą taip, 
kad juo mažiau darbininkui 
susidarytų tokių savaičių, už 
kurias jis galėtų gauti nedar
bo apdraudą. Mažiau iš jo 
šapos apmokamų bedarbių, 
daugiau jis gaus atgal iš ne
darbo apdraudos iždo.

valandas.
Po jo kalbėjęs Hyman Bar- 

0 s-w aido 
y P a č, 

prie- 
u a r - 
metų,

ne ir daug daugiau 
apsigyventi. Maloniai 
name visus.

Bunny S. ir Dimi.

Geliu Paroda

Teisėjas Neleido Kelti 
Nuomą Dėl Kūdikio

Gimimas šeimai kūdikio dar 
nereiškia padaugėjimą gyven-j 
tojų ta prasme, kad būtų ga
lima pakelti nuomą, pareiškė 
teisėjas Breitbart, Brooklyne.

Bylą buvo užvedusi G. AI. 
G. Realty Co., Inc., savinin
kė apartmentinio ilamo, 1 Pa-; 
rado Place. Iš nuomininkų 

ISperlingų pareikalavo dadėti 
po $2 nuomos dėl to, kad 
jiems gimė dukrytė. Tik ne- 

I seniai to paties trijų kamba
rių buto nuoma buvo pakel
ta $2.75. Tą Sperlingai dadėjo 

j be ginčo, dabar moka $42.75 
mėnesiui. Bet kada pareika
lavo priedo už kūdikį, Sper- 
lingas, veteranas,. atsakė: 
“Negausi. Nori, eik- į teis
mą.” Savininkas ėjo ir pra-

1 k I

shay, daktaro
G1 asbe rg’o g,v n e j as,
išbarė tos operacijos 
žastį, argęntinietį E c 
do Schneidewind’, 31
kuris prisipažino buvęs Janės 
Ward nėštumo priežastimi.

Barshay jį išvadino “begė
džiu vilioku,” “laidoku,”- ku
ris nemylėdamas merginos, 
neketindamas jos vesti, išdy
kavo. O kada jinai tapo neš- 

i čia, atsisakė ją vesti. Dar ar
šiau, jai esančiai jau pusšeš
to mėnesio, patarė,'suplanavo 
j operaciją. Sako, suaugęs vy- 
I riškis turėjo žinoti, jog ope
racija tame laipsnyje , gali

i reikšti mirtį.'
Advokatas ragino džiurę 

! pagalvoti, ar Schneidewind 
: pasisakė Janei esąs vedęs ir 
| jos nemylįs, kada prięjos mei
linosi. Tame, sakė jis, buvo 
j pradžia Janės nelaimės, užsi
baigusios jos mirtimi.

Kas norite pasiilgtos grožės, 
pamatykite velykinę gėlių pa
rodą Prospect Parke, prie 7th 
St. ir Prospect Park West. 
Atsidaro kovo 26-tos rytą. Tę
sis gal per porą ar „daugiau 
savaičių.

Parodai padarytas 
dešimtų pėdų kryžius, 
sunaudojant du šimtus 
žolynų Vazonuose.

dviejų 
jame 

įvairių

Sužeisti Eksplozijoje
. Eksplozijoje trauklio laivu- 

ko prieplaukoje 8-je, Staten 
Island, pavojingai sužeidė du 
darbininkus, Joseph Lukį ir 
Jacob Reinertscn. Tebeieško
jo Joseph Demus’o. Menama, 
kad jis užmuštas . ’

lošė.

Vaikai Laimėjo 
Tėvo Bylą

Mūsų Gatvės Žymiai 
Pablogėjusios

New Yorkas būtų apie 3,500 
i mylių ilgio, jeigu visas jo gat
ves ištiestume 
Būtų biskelį

: New Yorko į
i Kalifornijoje.
mes didžiuojamės.

Tačiau visas miestas, pasta- 
Jas 

ply- 
val- 
Val-

į vientisą kelią, 
toliau, negu iš

Los Angeles,
Savo didumu

am-

Mrs. Izabęlle Sutkienė, no 
seniai grįžusi iš Floridos, ten 
matėsi su daugeliu savo gerų 
draugų 
pažinčių. Grįžusi atgal . 
Brooklyną ir čia buvo sutikta firmomis ir stambiaisiais ban
jos draugų ir pažįstamų. Ji kais, visokiais būdais veikia į 
norėtų visiems savo draugams miestavąją City Rent Control

Commission, kad toji negalėtų 
uždrausti nuomas kelti. Toji

I komisija, su progresyviu savo 
tems, ji sumanė per dienraš- į pirmininku Paul Ross, norėtų 
tį Laisvę pasveikinti visus jos 
Floridoj ir Brooklyne esan
čius draugus kartu.

Taigi, visi Izabelės draugai 
priimkite nuoširdžiausius jos 
jums sveikinimus su Velykų 
šventėmis. Ji jums linki links
mų šių Velykų, kaip ir sulauk- igjnger. planuoja leisti pakelti 
ti daugelio panašių Velykų 
ateityje! L. Rep.

Brooklyniečiai demokratų 
taipgi, įgijo ir naujų ' politikieriai, kurie turi stiprius 

į ryšius su namų savininkėmis

kaip nors atsidėkoti už jai 
parodytą draugiškumą. Ir dėl 
to, artinantis Velykų šven-

veikti nuomininkų naudai.
Prieš nuomininkus, už fir- 

!mas veikia Rent Advisory 
Board, vadovaujama gub. 
Dewey paskirto Joseph Me- I X t

(Goldrick. Jisai, kaip prane- 
l ša laikraštininkas Michael

ibi

J nuomas 15 nuošimčių.

Izabelė Sutkienė 
Velykas Švęs Namie

šią i
SU j 

par- 
jau

Velykų

paukščiais
namo. Ji dabar

.prisiruošia
praleisti namie su šei-

Sutkienė pernai iš ru-

Errol Flynn pirmauja filmoje 
“Adventures of Robin Hood,” 

Warner Teatre ant New 
Yorko Broadway.

Izabelė Sutkienė, kuri 
žiemą praleido Floridoje, 
pavasariniais 
skrido 
namie, 
šventę 
m a.

Mrs.
dens prastai jautėsi, jokia me- 
dikalė pagelba jai negelbėjo. 
Išvyko į Floridą, ten prabuvo 
keletą mėnesių ir sveikata žy
miai. "pasitaisė.

Ignas Sutkus, savininkas 
Republic Bar & Grill, 492 
G|*and St., Brooklyn, džiau
giasi, kad žmona grįžo gero
kai lengvesnėj bet stipresnė ir 
linksmesnė.Stanley Jusaitis, 57 m.

žiaus, gyvenęs 61 St. Johns 
Place, Brooklyne, mirė kovo 
22 d. Kūnas buvo pašarvotas 
Stephens Funeral Home, 2601 
Pitkin A"ve. Laidotuvės ivyko 
kovo 26 d., Šv. Traicė^s kapi
nėse. Velionis paliko liūde- 
syj du sūnus Stanley ir John 
ir posūnį Joseph Yuknevich.

Velionis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas.

TONY’S Aj
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
t r i —2 dienomValandos: J 6_8 vakarais

lę Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208I tai ii* gatvės, senstelėjo, 

i reikia taisyti. Jose yra 
i šių ir įdubimų. Miesto 
džią už tai kritikuoja, 
džia teisinasi, ir bent pora pa- 

: siteisinimų yra priimtini:
Karo laiku scokavo medžia

gų ir darbo jėgų, taip pat ir 
lėšų. Po karo kitko yra', bet 
vis tebetrūksta ištekliaus, 

j taip yra dėl , to, kad 
i Dewey ir republikonų 
troliuojamas seimelis 
džia miestui pasilikti 
mo nuošimčio iš mieste 
karnų, valstijai taksų.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
W w —• ■ n —— M — Nli — M —. M . M —• RN —- M —— N

i Egzaminuoįam
i Rašome Receptus Į 
į Darome ir Pritaikome Akinius i

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Teisiamas'už surinkimą pi
nigų, bet neatidarymą vai-' 
kams kempės, brooklynietis 
Richard K. Lukeman buvo nu
teistas kalėti metus laiko.

Lukemanas paprašė teisėjo 
leisti jam pasimatyti su vai- į 
kais. Vaikų sakėsi jis nematęs ! 
nuo Kalėdų. Teisėjas leido 
jam išeiti į prieškambarį ir 
tenai pas' jį atvesti vaikus. 
Apsimąstęs, vėliau teisėjas lie
pė pašaukti tėvą ir vaikus į 
teismabutį ir paskelbė baus
mę panaikinta.

Pirm to teisėjas buvo iš
baręs Lukemaną, kaipo bešir
dį, kuris atėmė “atostogas po
rai šimtų vaikų. Jį kaltino, 
kad jis surinkęs $17,000 iš 
tėvų už vaikų atostogas, bet 

rAūsų kempės neatidarė.

LosJonas Alvinas atvyko iš 
Angeles J Brooklyną praėjusį 
sekmadienį ir tuojau stojo į 
darbą Lietuvių Kooperatyvėje 
Spaustuvėje, kuri spausdina ir 
dienraštį Laisvę. Darbas, sa
ko Jonas, pakankamai įdo
mus, kad sulaikyti jį čionai ir 
apgyvendinti B r o o k 1 y n e .* 
Spaustuvės darbe jisai, pirmu 
kartu, tačiau tikisi jį išmokti 
ii- būti naudingu tai įstaigai 
būdamas jos viduje, kaip kad 
yra buvęs per ilgus metus 
dirbdamas svetur.

Draugas Alvinas seniau gy
veno Detroite ir daug darba
vosi tenykštėse organizacijose 
—sekretoriavo, rašė jų reika
lais spaudoje, dirbo kitokius 
darbus. Didelės ir pelningos* 
detroįtiečių pramogos i 
spaudos naudai taipgi nepra
ėjo be pridėjimo jo rankos 
prie darbo. Tad ir atvykęs 
čionai d. Alvinas jaučiasi na
miškiu.

Apsigyvenę t Kalifornijoje 
jie buvo iš netyčių, nuvykę 
ten pas sergantį jo brolį. Įsi
traukę į Los' Angeles lietuvių 
organizacijas, 
pasiliko tenai 
kui iki darbas 
Brooklyną.

Draugė Magdalena Alvinie- 
nė kol kas pasiliko tenai, ta
čiau ir jinai jau pakėlusi spar
nus vykti pas Joną ir. pas mus 
kai tik spės suvesti visus te
nykščius reikalus.

jų darbus, jie 
neribotam lai- 
perkeldino j j į

Lūkemanai ir jų bendras 
Nicholas D. Volgare teisinosi, 
kad jie neturėjo , tikslo ką 
nors apgauti. , Jie • kempę 
rengė ir tikėjosi atidaryti, bet 
negavo leidimo. Volgare prie 
to bandymo pridėjęs-praradęs 
ketvertą tūkstančių dolerių sa
vų pinigų.

Volgare ireLukemanienė ir
gi buvo pripažinti kaltais, bet 
jų bausmė panaikinta pir
miausia.

! Gaila kitų losangeliečių, jie 
turės sunkiau dirbti Alvinams 
išvykus! Bet mums, brookly; 
niečiams, geriau.

D R A W.A ....
Nev* Yorko Kritikų Parinktinis Veikalas dabar apdovanotas 
judamasis paveikslas!!
VAIDINTOJAI
Didžios žvaigždės didžiausiuose savo vaidmenyse!

Universal-International peratato
EDWARD G. ROBINSON BURT LANCASTER

David Niven, vienas žvaigž
džių filmoje “The Bishop’s

Wife,” ’LOWES

MADY CHRISTIANS • HOWARD DUKE • KRANK CONROY 
ARLENE FRANCIS • LLOYD GOUGH ir LOUISA HORTON

PAŠAU LINS PREMJERA SESTA DI EN I— 9 A. M.

CRITERION HsYst.

0 
gub. 
kon- 

nelei- 
reikia- 
suren-

BAR & GRILL

REIKALAVIMAI
Reikalingas p.artnerys prie ce- 

mentavimo, namų taisymo ir malia- 
vojimo darbo. Būtų gerai, kad šiek 
tiek mokėtų dailydės (carpentry) 
darbo. Yra gera duona dviem part
neriam. Kreipkitės: F. Gražys, 293 
Maujcr St., Brooklyn, N. Y. Telefo
nas: STagg 2-1454, (72-73)

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
2 metų mergaitės, šeštadieniais ir 
sekmadieniais 
barys, valgis 
B.‘ Corn, 514 
Brooklyn, N.
— antros lubos.

paliuosuojame. Kam-
ir alga. Kreipkitės:

Autumn Ave.,
Y-. (East New York) 

(67-72)'

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
/

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

• Tel. EVergrecn 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta. 
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Valandos:

GERI PIETŪS!
'l . .1 Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y.

F. W. Shalinš
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

#150
* \

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto. '
 Tel. Virginia 7-4499

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

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

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

jūsų se- 
laužymo

atrodyti

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRIangle 5-3988.

Tel. EVergreen 4-8174

4

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and dcpend-

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . 
174mla.

įvairybė kostu- 
džiulerių. tuk
sėtai Elgin — 

i įdirbimo, 
Longines,

> Graži 
i. miškų 
J nelėm 
i» American 
£ Laikrodžiai

Bulovą,■ Gruen/ Uamil- 
J ton, Bcnrus, etc. Ve-
> liausiu madų Moterų 
J ir Vyrų
> žiedai.

Daimontiniai
I

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

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

• 17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

6. pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Kovo 26, 1948
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