
kWwFS?' L< -'IW/'

No. 22

VALDŽIA TARIASI SU

w

LOCAL 410

tu I’

ll z

UŽ-

.LiOUis noiianuer, lnuw iul-i'*"**** t

Atheny mieste1, ko valstijos CIO unijų gene- Anglai pranešė, kad holan- III 1 • • • • i ; x4a-a Irn itiii/tfrmvti/t n nciiniralis pirmininkas.
protestuodami

Sovietai taip pat daly-
a • • v • oCoJLo X* Iv Lt O dOlllvIud IA/jvaus teisme prieš japonus k d „ ž .

karo kriminalistus. L.- r .

KŪDIKIS SU 2 GALVOM, 
4 RANKOM IR 2 KOJOM

Madrid, t— Fašistinis 
Franko teismas nusmerkė 
mirti 10 Ispanijos komu
nistų. Jie buvo kaltinami,

Gegužės 
bus iš 
atominė 
sprogtų

tas 
hit-

100 
ir

vietų Sąjungą. Dabar Jungti
nių Tautų Organizacijoj jau 

■yra skundai prieš britų kiši
mąsi į Indonezijos, Graikijos, 
Syrijos ir Lebano vidaus rei
kalus. Bus dar ir daugiau. 
Kam kalbėti apie kitų tautų 
laisvę, bet jau ne britams, ku
rie yra pavergę milžiniškas ša
lis ir šimtus milionų žmonių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00 '

Kopija 5c

Britanijos imperialistai 
sidavė sau smūgį, sukurstyda 
mi Persijos skundus prieš So- bernatorius sušauktų nepa-

LOCAL4©

prastą seimelio sesiją, ir 
kad seimelis nutartų mokėt 
nedarbo pensijas ir strei
kuojantiems karo vetera
nams.

ORAS.—šilčiau ir dalinai plaukas ir sandėlius nuo u 
apsiniaukę.

ti valandinę algą 18į cen
tų, ir unija priimsianti šj 
priedą. Unija labiausi 
priešinosi Fordo reikalavi
mui užtikrint jį nuo vadina
mų neteisėtų streikų ir 
smarkiai baust tokių strei
kų vadus ir paprastus da 
lyvius.

KRISLAI
“Keturios” Vokietijos.
Francijos Ateitis.
Britai Nusvilo Nagus.
Streikų Banga.
Teisman Išdavikus.
Lenkų “Šlekeckas Vaiskas.”

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

■

raštinę ir darę sabotažo 
žygius prieš fašistų vai

Vokietiją pasidalino Jungti
nės Tautos — Britanija, Fran- 
cija, Jungtinės Valstijos ir So
vietų Sąjunga į keturias zonas 
ir tol valdys, kol ten susida
rys sąlygos sudarymui Vokie
tijai valdžios ir pasirašymui su 
ja taikos.

Bet kas zona, tai tvarka. 
Sovietų Sąjungos zonoj jau se
niai buvusi dvarponių žemė 
atiduota valstiečiams, tiems, 
kurie ją apdirba. Stambios 
įmonės nacionalizuota, veda
ma plati anti-hitleriška apsvil
ta, patys demokratiniai vokie
čiai įtraukiami į darbą ir tvar
kymąsi. žinoma, to nėra ki
tose zonose. .Atrodo, kad 
vokiečių atauklėjimas nuo 
lerizmo nebus vienodas.

Franci jo j turčių klasė blaš
kosi į visas puses. Apie 200 
turtingų šeimynų valdė ją ir 
yra atsakomingos už Francijos 
nelaimes. Generolas De Gaulle 
vienas iš jų.

Generolo De Gaulle pasi
traukimas, tai turčių manev
rai. Bet Francijoj yra galinga 
Komunistų Partija, ji siūlo So
cialistų Partijai bendrai veik
ti šalies gerovei. Jeigu socia
listai sutiks, tai Francijos 
čių manevras susmuks.

Jungtines Valstijas purto 
milžiniški streikai. Jau apie 
2,000,000 darbininkų ir dar
bininkių yra kovos lauke. 
Streikai—sunkus dalykas dar
bo žmonėms, bet darbininkai 
neturi kitokių būdų priversti 
turčius, kad jie pakeltų darbi
ninkų algas. Už streikus atsa
ko turčiai, kurie kraunasi mil
žiniškus pelnus, o algas neno
ri padidinti.

čechoslovakijoj nuteisė pa
karti du cechą generolus, bū
tent. Otto Blacha, 65 metų ir 
R. Richtermoc, 70 metų, kurie 
padėjo Hitleriui. Trečią — ge- 
ner. G. Mohapį, kuris dėjo 
pastangas mobilizuoti cechus 
į Hitlerio armiją, nuteisė 25 
metams į kalėjimą.

Tai toki išdavikai, kaip pas 
lietuvius buvo generolai Ku
biliūnas. Plechavičius, Rašti
kis ir kiti — nacių bernai. Bet 
lietuviški išdavikai kur tai 
Vokietijoj ėda ir rėdosi iš 
Jungtinių Tautų rankų! Ar ne

Albany, N. Y.— Ateinan
tį pirmadienį bufe įneštas 
New Yorko valstijos seime
liui sumanymas mokėti 
streikieriams nedarbo ap
draudos pensijas tiktai po 
vienos streiko savaitės. Da
bar streikieris šioje valsti
joje turi laukti 7 savaites, 
iki pradeda gauti pensiją. 
“Tai yra blogiau negu 
Pennsylvanijoj, Ten nessee 

, x . yi. i ir Louisianoj, kur nedarbo
± Pn U‘ pensijos mokamos po trijų

\ . savaičių streiko, pareiškė
* Louis Hollander, New Yor-

Graikijoj, .
150,000 žmonių išsiveržė į de
monstracijas,
prieš britų viešpatavimą ir 
skelbiamus klastingus rinki
mus ateinantį kovo mėnesį.

Tas parodo, kad jeigu tik iš 
ten būtų ištraukta Britanijos 
armija, tai demokratinė liau
dis greitai apsidirbtų su fa
šistais, tais elementais, kurie 
tarnavo Hitleriui, o dabar su
daro valdžią.

Italijos valdžios vice-prem- 
jeras Pietro Nenni .(socialis
tas) pareiškė, kad Italijai 
sudaro bėdą ten esanti lenkų 
kareiviai. Tie lenkų kareiviai 
yra fašistų įtakoje. Jie daug 
kartų darė pogromus prieš de
mokratinius žmones. “Kaip tik 
pamato kur raudoną vėliavą, 
tai lenkai ir įdūksta” — sakė 
Nenni. Jis labai norėtų, kad
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SKERDYKLŲ STREI- 
KIERIAIS

Washington, saus. 25. — 
Valdžia pašaukė tartis CIO 
skerdyklų darbininkų atsto
vus. Ragina dirbti, kai val
džia užims skerdyklas vi
dunaktį iš penktadienio į 
šeštadienį; nustatys algas 
po savaitės.

Pennsylvanijos Ve
teranai Reikalauja 
Nedarbo Pensijų
Philadelphia. — Šimtai 

karo veteranų išmaršavo j 
Pennsylvanijos valstijos so
stinę Harrisburgą, pas gu
bernatorių Edwardą Mar
tiną. Jie reikalaus, kad gu-

INDIJOS RIAUŠĖSE 
MUŠTA 19

Bombay, Indija.— Trečią 
dieną paeiliui siautė indusų 
Bose’s šalininkų demons
tracijos. Per susikirtimus 
su anglų policija, užmušta 
viso 19 asmenų iš abiejų 
pusių; sužeista 600. Bose, 
japonų pritarėjas, nežinia 
kur dingęs.

GREIČIAU MOKĖT
NEDARBO PENSI

JĄ STREIKIERIAMS

RADARO SIGNALAI PASIEKIA MENULĮ IR ATGAL SUGRĮŽTA S
New York. — Armijos 

signalų stotis Belmar’e, N. 
J., sausio 10 d. šiemet lei
do radijo bangas į mėnulį. 
Tos bangos po pustrečios 
sekundos sugrįžo nuo mė
nulio ir atsimušė i radaro 
lentelę (oscilloskopą), kaip 
šviesos vingiuotas ruožas,

kuo greičiau Italija galėtų nu
sikratyti tuos Britanijos Žal
nierius. Kitaip, italai bus pri
versti patys imtis priemonių, 
ka’d nusikratyti šlėktas.

*

Toji smagi šypsą šių jaunų ir vyresnių streikierių ne veltui — visas Bloomfield, 
N. J., miestas stoja su jais jų streike prieš Westinghouse ir General Electric. Pavyz
dingai vadovaujami savo unijos—United Electrical, Radio & Machine Workers, CIO, 
jie gavo streiko rėmejuosna prekybininkus, miesto majorą ir gyventojus. Visiems 
kartu stojus, smagu kvoti, ateitis atrodo šviesi ir kiti miestai ima iš jų pavyzdį.
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KAIP BUS DAROMI ATOMINIŲ BOMBŲ 
BANDYMAI ANT ŠIMTO LAIVŲ

Washington. — 
mėnesio pradžioje 
lėktuvo paleista 
bomba taip, kad ji 
kelių šimtų pėdų aukštyje
virš 100 stovinčių karinių 
ir transporto laivų. Bomba 
bus išsprogdinta ties atoli- 
ne Bikini saliuke. Marshall 

į pietų 
Uosto, 

kaip admirolas Blandy pra
nešė specialei senato komi
sijai. Ta komisija svarsto 
atominės jėgos klausimus.

Kurių laivų nesunaikins 
pirmoji atom-bomba, į tuos 
apie liepos 1 d. bus paleista 
antra tokia bomba taip, 
kad ji sprogtų pačiame

Anglai Pasišaukė į 
Talką Japonus prieš

Indonezų Patrijotus
Batavia, Java, saus. 25.— 

Anglų kariuomenės koman- 
dieriai laikinai paleido ja
ponus belaisvius iš koncen
tracijos stovyklų ir įsakė 
jiems naikinti Indonezijos 
patrijotų iškabas ir išrašy
tus obalsius ant sienų ir 
gatvekarių. Japonai nuošir
džiai darbuojasi anglam.

dų kariuomenė, apsirengusi 
amerikinėmis uniformomis, 
yra sustatyta saugot prie
plaukas ir sandėlius nuo už
puolimų iš indonezų pusės.

»

panašus į nelygius pjūklo 
dantis. Sykiu su šviesos at
spindžiu sugrįžo nuo mėnu
lio ir garso aidas.

Mėnulis tada buvo apie 
240,000 amerikinių mylių 
nuo žemės. Taigi radijo 
bangos, lėkdamos šviesos 
greičiu — po 186,000 mylių 
per sekundą — atliko apie 
480,000 mylių kelionę per 
pustrečios sekundos, pa
siekdamos mėnulį ir sugrįž
damos į radaro instrūmen- 

vandens paviršiuje.
1947 metais bus išbandy

ta, kaip veiks atominė bom
ba, sprogdama tam tikra
me vandens gilume.

Pirmiesiem dviem bandy
mam bus panaudota keturi 
kariniai Amerikos didlai- 
viai Nevada, 29,000 to
nų; Pennsylvania, 33,100 
tonų; Arkansas, 26,100 to-, 
nų, ir New York, 27,000 to
nų, ir japonų karo laivas 
Nagato, 32,720 tonų. Atomi
nės bombos taip pat bus iš
bandytos ant keturių šar
vuotlaivių, dviejų lėktuvlai- 
vių, 16 naikintuvų ir 73 ki
tų karinių ir transportinių 
laivų ir laivukų. Bandy-

DEL PLIENO NEGAVIMO 
FORDAS PALEIDŽIA 40,- 

000 DARBININKŲ

Detroit. — Fordo auto
mobilių kompanija penkta
dienį paleido 15,000 darbi
ninkų, nes trūksta plieno. 
Už savaitės, sako, turės bū
ti paleista dar 25,000 darbi
ninkų dėl plieno stokos. O 
jei plieno streikas tęsis, tai 
girdi, Fordo automobilių 
fabrikai turės būt visai už
daryti tam tikram laikui.

London.— Jungtinių Tau
tų Organizacijos kariniai 
štabai pradės vasario 1 d. 
svarstyt, kiek kuri tauta 
turės skirt jėgų taikai pa
laikyti.

Apie tai pranešė genero
las George L. Van Dusen 
sausio 24 d., laike Radijo 
Inžinierių metinio bankieto 
Astor Hotelyj, New Yorke. 
Signalų Laboratorijos sto
ties mokslininkai Belmare 
iš pradžios nenorėjo tikėti, 
kad jų radaro bangos pa
siekė mėnulį. Jie todėl kelis 
sykius pakartojo bandymus 
ir kiekvienų sykį gavo tokį 
pat atsiliepimų nuo mėnu
lio, sakė gen. Van Dusenas.

Armijos radijo inžinieriai 

mams viso paaukojama 
laivų, tame skaičiuje 
sunkusis vokiečių šarvuot
laivis Prinz Eugen.

Bent saviškiams laikraš
tininkams bus leista tėmyti 
bombų sprogimus. Admiro
las Blandy dar svarsto su 
karo laivyno sekretoriais, 
ar kviest karinius kitų 
kraštų tėmytojus į tuos 
bandymus. .

Pirm pradedant atom- 
bombų sprogdinimus, bus 
iškraustyti gyventojai iš 
Bikini ir poros desėtkų ki
tų aplinkinių saliukių, ku
rios turi tiktai 161 gyven-

Graikijos Demokratai 
Ragina Ištraukti 

Angly Armiją
Athenai, Graikija.—Grai

kų Tautos Laisvinimo 
Frontas, plati demokratinė 
organizacija, pasiuntė tele
gramų Jungtinių Tautų su
sirinkimui Londone. Tele
grama protestuoja prieš 
anglų kariuomenės laiky
mų Graikijoj ir reikalauja, 
kad anglai tuojau būtų iš 
ten atšaukti. Savo reikala
vime graikai demokrųtai 
nurodo, kad Anglijos ka
riuomenė remia karališkus 
graikų fašistus ir kruvinų 
jų terorų prieš Graikijos 
žmonių dauguomenę.

dabar tikisi radaro signa
lais pasiekti Marsą, Vene
rą bei kitas planetas.

Jeigu lėktuvas, turėda
mas radarą, skristų į mėnu
lį, tai galima būtų nuo že
mės per radarą palaikyti 
susisiekimus su tuo lėktu
vu, pareiškė pulkininkas 
John H. Dewitt, buvęs Bęl- 
maro laboratorijų direkto
rius.

“Dabar kalbama apie ra- 
kietinius erdvių lėktuvus, 
galėsiančius skristi po 3,000
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MANOMA, KAD FORDAS 
SUSITARS SU CIO 

DARBININKŲ UNIJA
Detroit, saus. 25. — Paši

nai! jino derybos tarp For
do ir CIO Automobilių Dar
bininkų Unijos. Unija rei-‘ 
kalavo 19.į centų priedo va
landai. Fordas siūlė 17į 
centų. Darbininkai dar nėjo 
streikan prieš Fordą.

Kartotinai p r a nešama, 
kad Fordas sutiksiąs pakel-

Kaiser Bara Plieno Reikalauja Neatleisi 
Taksų “Sėdintiems’- j 

Fabrikantams 
«

Ir Auto. Kompanijų 
Atkaklumą dėl Algų

Pažangesnis pramoninin
kas Henry J. Kaiser peikė 
General Motors ir plieno 
kompanijas, kad jos atsisa
ko pridėti darbininkams po 
keletą centų daugiau algos 
per valandą ir todėl laiko 
uždarus savo fabrikus.

Kaiser priėmė prez. Tru- 
mano patvarkymą ir pridė
jo 18į centų valandinės al
gos darbininkams savo plie
no fabrike Fontanoj, Cali- 
fornijoj. Jis taip pat pasira
šė sutartį su CIO unijos 
nariais, dirbančiais Kaise- 
rio Willow Run automobi
lių fabrike.

Kaiseris sakė: “Skaičius 
pastatomų automobilių pas 
mus (Fontanoj) pakilo 15 
nuošimčių. Kada žmogus 
pažiūri į tokį gamybos pa
gerėjimą, tai tie algų prie
dai mažai tereiškia.”

NĖRA PAGRINDO
IRANO SKUNDUI,

SAKO SOVIETAI
London, saus. 25. —Penk

tadienį buvo skirta Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai 
nagrinėt Sovietų reikalavi
mą ištirt karinį Anglijos 
kišimąsi į Graikiją ir Indo
neziją. Anglijos remiami, 
Irano delegatai taip pat 
įnešė Saugumo Tarybai 
skundą, kad Sovietai, gir
di, kišąsi į šiaurinę Irano 
provinciją Azerbaidžaną.

Sovietų atstovai pareiš
kė, jog tas skundas neturi 
jokio faktino pagrindo; to
dėl jie kategoriškai priešin- kad nužudę du Komunistų 
gi jo tyrinėjimui. Partijos išdavikus. Tas pats

------------------- Franko teismas pasiuntė 
dešimčiai metų į kalėjimą 
šešis kitus asmenis už tai,

mylių per valandą,” sakė 
p u 1 k i n i n k as Walter A. 
Simpson, dabartinis tos la- 
b o r a t o r ijos direktorius: 
“Jeigu taip, tad galima bū
tų per radarą nuo žemės 
duoti tokiam lėktuvui nuro
dymus ir susikalbėti su jo 
lakūnais.”

Manoma, jog radijo ban
gomis galima būtų “ap
čiuopti” ir rakietinius prie
šo lėktuvus, nežiūrint, kaip 
aukštai ir’ kaip greitai jie 
skristų.

LAISVE-LIBERTY
The Only J.lthunntan Daily 
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427 Lorimer Street, 
Brooklyn 0, N. ¥.

Telephone: Stagg 2-3878

Washington.— ‘Reikia pa
taisyt taksų įstatymą taip, 
kad kompanijos negautų 
taksų numušimo už tą lai
ką, kada jų fabrikai būna 
uždari per streikus, — sa
ko demokratas kongresma- 
nas Eberharter savo suma
nyme, įteiktame kongresui 
sausio 24 d.

Pagal dabar veikiantį 
įstatymą, šalies iždas turi 
remti taksų atleidimais ir 
net tiesioginiais primokeji 
mais tokias kompanijas, ku
rios karo metu mokėjo tak
sus už viršpelnius, jeigu 
kompanijų pelnai 1946 me
tais pasirodytų mažesni, ne
gu vidutiniai metiniai jų 
pelnai pirm karo.

Kuomet kompanijos gau 
na tokius atlyginimus iŠ 
valdžios, jos uždaro savo 
fabrikus ir sėdėjimu strei
kuoja prieš darbininkus, 
pareiškė Eberharter.

Flint, Mich. saus. 25. — 
Vienai 28-nių metų mote
riai ligoninėje gimė bemiu* 
kas su dviem galvom, ketu
riom rankom, dviem kojom 
ir vienu liemeniu.

Franko Nusmerkė Mirt 
Dešimt Komunistą

Fabrikantai Lenda į Nedarb 
Apdraudos Fondus

Albany, N. Y. — Repub- 
likonai stengiasi perv 
valstijos seimelyje sumany
mą, kad samdytojams bū 
sugrąžinta 76 milionai dok 
rių, kaip jų sumokėti “per 
viršiai” į nedarbo apdra
dos fondą. New Yorko va 
tijos nedarbo fonde j 
$988,000,000. Fabrikar

i sako, “tai perdaug
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Sveikiname!
Sekmadienį, sausio 27 dieną, įvyksta 

metinis Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
Bendrovės šėrininkų suvažiavimas. Mes 
sveikiname suvažiavimo dalyvius ir lin
kime pasisekimo.

Šis suvažiavimas įvyksta pirmu kar
tu naujose taikos sąlygose po kelių metų 
baisaus ir sunkaus karo už žmonijos lai
svę. Mūsų dienraštis ir organizacijos dė
jo visas pastangas, kad hitlerizmas, fa
šizmas ir Japonijos imperializmas būtų 
parblokštas ir sutriuškintas. Dabar tai 
atsiekta.

Amerikos liaudis dirbo energingai, 
kad# karas būtų laimėtas. Darbo žmo
nių masės susilaikė nuo reikalavimų pa
kelti algas, nuo streikų. Dabar tos ma
sės yra kovoj, kad iškovoti didesnes al
gas, kad sulyginus jas su pragyvenimo 
brangumu. Mes vėl būsime su demo
kratine darbo žmonių liaudimi jos ko
voj, kaip buvome su ja kovoj už pergalę.

Mes tariame širdingą padėką visiems 
mūsų bendradarbiams, koresponden
tams, dienraščio platintojams, organiza
cijų auklėtojams ir visiems už žmonijos 
laisvę kovotojams.

Laisvės Personalas* .,

Gen. MacArihuras Bijosi Tiesos
Jau daug kartų buvo rašyta, kad ge

nerolas MacArthuras, net nepaisydamas 
Washingtono vyriausybes, savotiškai 
“tvarką daro” Japonijoj‘ir bendrai To
limuose Rytuose.

Dabar Tarybų Sąjungos žinių agentū
ra Tass atžymėjo, kad Amerikos genero
lai Korėjoj veikia su reakciniais elemen
tais prieš Maskvos Konferencijoj pada
rytus nutarimus.

Tuojau kokis tai bevardis generolo 
MacArthuro atstovas pradėjo šaukti, 
kad tai “įsakymas” žemintį jo įtaką, kad 
būk kas tai davė tokius įsakymus net 
Japonijos Komunistų Partijai pulti ge
nerolą MacArthurą.

Tai parodo, kad generolas MacArthu
ras bijosi tiesos. Yra faktas, kad jis ben
drauja ne vien Japonijoj su karalium ir 
reakcija, bet jo generolai Korėjoj tą 
patį daro. Pradžioj ten generolas John 
R. Hodge buvo Japonijos valdininkus pa
likęs valdyti Korėją. Tik kada liaudis 
sukėlė protestą, tai dalį jų atstatė, bet 
pasikvietė sau į talką tokius Japonijos 
sėbrus, kaip Kin Seung Soo, Li Young 
Seul, Beik Chu-Sam ir gen. Čiang Kai- 
sheko įrankius Kim Koo ir kitus.

Neseniai tie reakciniai elementai su
kėlė kačių koncertą prieš Maskvos Kon
ferencijos nutarimus, prieš Sovietų Są
jungą, puolė ir draskė korėjiečių demo
kratinius centrus. Po to, sausio 2 d., 
iš ISeoul, Korėjos, Amerikos korespon
dentas Mr. Richard J, H. Johnson rašė, 
kad Amerikos generolo J. R. Hodge 
“vardas ir įtaka į paskutines 24-rias va
landas žymiai pakilo.” Kodėl jo vardas 
ir įtaka galėjo pakilti, kada korėjiečiai 
neva demonstravo “prieš amerikiečius?” 
Todėl, kad gen. Hodge buvo su jais, to
dėl, kad laike tų demonstracijų reakci
ninkai ne amerikiečius puolė, bet. nieki
no Sovietų Sąjungą ir draskė Korėjos 
demokratų centrus.

Graikai ir Indonezai Džiaugiasi
Graikijoj demokratinė liaudis džiau

giasi, kad Sovietų Sąjunga iškėlė pro
testą prieš laikymą Graikijoj britų armi
jos. Graikijos demokratiniai atstovai, 
atvykę į Maskvą, sako, kad pastaruoju 
laiku fašistai nužudė 1,000 demokratinių 
graikų, laiko kalėjimuose 15,000 ir apie 
200,000 demokratų slapstosi kalnuose ir 
miškuose. Reakcija 
tik su buvimu ten 80,000 anglų armijos.

Iš Indonezijos praneša, kad ten žmo
nės labai džiaugiasi, kad Sovietų Ukrai-

raikijoj pasilaiko
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na iškėlė prieš britą Tntervenciją pro* 
testą. Kaip žinome, 'Anglija siuntė ten 
vis daugiau armijos, karo laivų ir orlai
vių ir vis grąsino su žeme sulyginti in- 
donezų miestus, jeigu jie nepasiduos. 
Dabar jau britai sakosi, “mes trokšta
me, kad ten būtų taika.” Savo laiku in- 
donezų vadai net laišką .rąšė maršalui 
Stalinui, praįsydapii, kad Sovietų Sąjun
ga užsistotų ;už; juos, kad pasipriešintų 
jų žudymui, c? ■

Nlr. Bevin Mandravoja
Socialistas Ernest Bevin, kuris už

ima Anglijos laiboristų valdžioj užsienio 
ministerio vietą, aklai vykdo buvusio to
rių užsienio ministerio A. Edeno politi-

Kol jis ir kiti nebuvo išrinkti į val
džią, tai jie kritikavo /Angliją už 
laikymą armijos Graikijoj. Bet kaip 
greit jie užėmė tą vietą, tai tą patį da
ro, ką darė tores. Toki jau tie Anglijos 
socialistai.

Parlamento posėdyj Mr. Bevin piktai 
užsipuolė ant demokratinės Lenkijos, 
būk ten “opozicijos vadus žudo.” Gal bū
ti jam ir atviri hitlerininkai xyra tik 
“opozicija,” nes prieš kelis mėnesius an
glai nacius piršo į Lenkijos valdžią.

Toliau jis pasakojo, kad iš 120,000 len
kų armijos, kurią Anglija užlaiko, ne
daug nori grįžti: iš stovinčių lenkų An
glijoj tik 36 nuoš., iš Italijos tik 10 nuoš., 
o iš orlaivyno tik 1 nuoš. Orlaivynė tar
nauja turčių vaikai. Gi jeigu iš Anglijos 
36 nuoš. lenkų kareivių nori grįžti, tai 
ir tai labai daug, nes ten lenkų fašistai 
nuolatos veda melų kampaniją prieš 
Lenkiją, o Anglijos valdininkai dar pa
deda.

Naujas Prezidentas Francijoj
Generolui De Gaulle pasitraukus iš 

Franci jos laikinojo prezidento vietos, jo 
vieton išrinktas socialistas Feliksas 
Gouin. Jis išrinktas 497 balsais iš 555 
parlamento balsų.

Pirm pateikiant tą klausimą spręsti 
parlamentui, trys didžiausios partijos ir 
daugiausiai turinčios parlamente atsto
vų—Komunistų Partija, Socialistų Par
tija ir Liaudiškų Republikonų Partija— 
apdiskusavo ir susitarė visos trys lai
kytis koalicinės valdžios, kaip kad buvo 
iki šiolei. ........   •

Liaudiškų Republikonų Partijoj yra 
daug reakcinių elementų, kurie priešta
rauja progresyvėms ir griežtesnėms re
formoms, be kurių šalis negali greitai 
atsikelti iš karo griuvėsių. Jie kietai lai
kosi už kapitalistinę sistemą, už privati
nę nuosavybę. Generolas De Gaulle šios 
partijos žmonėms pavedė visą eilę labai 
svarbių vietų valdžioj. Ti,e ponai, būda
mi tais ministeriais, dar daugiau trikdo 
Franci jos atsisteigimą. Šalyj viešpatau
ja ekonominis krizis, stoka duonos, mė
sos ir netvarka finansų padėtyj. Fran- 
cija gi tiek laiko išlaisvinta iš po nacių, 
kaip ir Tarybų Lietuva, bet Lietuva, kur 
yra socialistinė tvarka, visais klausi
mais daugiau nužengus atsibudavojime, 
negu Franci j a.

Generolui De Gaulle pasitraukus, Ko
munistų Partija siūlė Socialistų Parti
jai abiems sudaryti Francijos valdžią, 
imtis pravedimui griežtesnių ir demo
kratinių priemonių, daugiau suvaržyti 
kapitalistus, ryškiau pagerinti darbi
ninkų, valstiečių ir inteligentijos padė
tį, bet Socialistų Partija nesutiko su ko
munistų pasiūlymais. Ji laikėsi už trijų 
partijų koalicinę valdžią ir priešinosi ko
munistui Maurice Thorez, kaipo komu
nistų kandidatui. Komunistų Partija nu
sileido Socialistų Partijai, sutiko išrinkti 
socialistą prezidentu ir sudaryti trijų 
partijų koalicinę* valdžią.

Galimas daiktas, kad naujas preziden
tas neis generolo De Gaulle keliu, gal 
būti ir valdžios sąstate bus pakeitimų, 
bet kol socialistai nepasisakys už griež
tesnes liaudies naudai reformas, tai at
rodo, kad didelių pakaitų nebus Fran
cijos nei namų, nei užsienio politikoj.

LAISVES BAZARAS
Įvyks Georgę Washington© Gimtadienio 

Šventėje. Bus Tris Dienas

Vasario - Feb, 22, 23 ir 24
Jau labai laikas siųsti bazarui dovanų. 
Bazaras bus toje pačioje vietoje, kur 

pernai buvo

GRAND PARADISE HALL
318 Grand St., Brooklyn, N." Y.

Žibintų paradas Paryžiuje esančių Amerikos kariškių 
buvo vienas iš daugelio tokių ir panašių, jvykpsių po', 
visų pasaulį. Atitarnavusieji kariškiai yra nusivylę jų 
laikymu ten, Įcųr nėra reikalingi, nori sugrįžti namo. 
J, V. Armijos Štabo Viršininkas P wight D. Eisenhow
er įsakė daugiau nedemonstruoti ir žadėjo, dėti pastan
gas greičiau sugrąžinti namo. t i

Kas Ką Rašo ir Sako
APIE CHESTER 

BOWLES’A 
A

Dienraštis Vilnis rašo:
“Chester Bowles yra tuo 

žmogum, kuriuo Amerikos 
žmonės tikrai gali pasi
džiaugti. Kaipo Kainų Admi
nistratorius, Chester Bowles 
pasirodė ištikimas liaudies 
interesams. Profifieriai ir 
pelnagrobiai jo neapkenčia.

“Šį pavasarį prezidentas 
Trumanas prašys Kongreso 
įgaliojimo prailginti Stabili
zacijos Aktą dar vieniems 
metams. Kongresas, veikiau
sia, sutiks prailginti Stabili
zacijos Aktą, bet tuo pačiu 
sykiu Kongresas bandys įves
ti jau tiek modifikacijų ir re
zervacijų, kad ištraukus iš 
Akto visą dantipgumą. Rei
kia iš anksto ruoštis atmušt 
modifikatorių atakas,

“Nors sąlygos, kokiose vei
kia Chester Bowles, yra itin 
sunkios, nors jam kenkia Re- 
kpnversijos DĮijrektorius Sny
der, Agrikultūros Sekreto
rius Anderson ir'tūli kiti, bet 
jis energiškai laikosi savo po
zicijose, kovodamas už kainų 
kontrolę. Kainų kontrolė 

’ reiškia kovą prieš infliacijos 
pavojų, i

“Monopolinis kapitalas jau 
seniai paskelbė sit-down 
streiką. Prekių pardavimas 
sulaikomas, laukiant, kol bus 
pramuštas kontrolės tvenki- 

/ nys. Monopolinis kapitalas 
konspiruoja prieš liaudį.

'‘Amerikos žmonės pasitiki 
Chesteriu Bowles. Lai jis ne
nusileidžia auksiniams ver
šiams ir dar labiau sustipri
na kainų kontrolę.

“Iš senų Roosevelto drau
gų mažai tepasiliko valdžio
je, Bowles — vienas iš jų. 
Ir Trumanas priverstas su 
juos skaitytis.”

AR BUS PIETŲ AMERI
KOS LIETUVIŲ KON

GRESAS?
Mes andai rašėme Lais

vėje,' kad Pietų Amerikos 
lietuviuos gimė mintis su
šaukti kongresą. Tuo reika
lu, plačiau pasisako ir Mon
tevideo lietuvių organas 
Darbas, kurio laidą iš 1945 
m. gr. 8 d. tik ką gavome. 
Darbas rašo:

“Neseniai Darbe buvo iš
keltas pasiūlymas neatsilikti 
ir mums, Pietų Amerikos lie
tuviams, ir suruošti kontinen
tali kongresą - suvažiavimą. 
Suprantama: pažangųjį išei
vių kongresą. Toks nepapras
tai svarbus lietuvių suvažia
vimas turėtų įvykti daug ne- 
laukiant, dar šią .vasarą, pav., 
apie kovo ar balandžio men. 
J-946 m. Į kongresą privalėtų 
būti pasiųsti atstovai, ne vien 
nuo organizacijų, bet ir iš 
tokių vietų, kuriose randasi 
apsigyvenęs didesnis skaičius 
lietuvių ir dar neturi r.savo 
draugijinių ratelių. Reikėtų 
taip dirbti, kad į "šį kongresą 
atvyktų kuo gausesnis skai
čius atetoyųh Pągrindines su-

20 Metų Mūsų Triūso

darytų Argentinos, Brazili-: 
jos ir Urugvajaus lietuvių ko-' 
Jonijos. Taipgi reikėtų viską' 
daryti, kad šiame mūsų kon
grese dalyvautų Amerikos 
Jungtinių Valstybių nors vie
nas veikėjas.

“Įvykdyti kalbamą kon
gresą šiandien turime gana 
patogias sąlygas ir jau įsi
gijome nemaža patyrimo vi
suomeniniame darbe. Būtų 
stačiai apsileidimas šio tiks
lo nors dabar, pokariniame 
laikotarpyje, neatsiekti. Dau
gybė įvairių klausimų būtų 
tokiame suvažiavime išrišta. 
Galima drąsiai tvirtinti, jog 
visas pažangusis veikimas pa
gyvėtų, sustiprėtų, kaipo pa
sėka šio susirinkimo, kuris 
liktų tikrai istoriniu.

“Pietų Amerikos lietuviai 
daug sielojosi ir sielojasi sa
vo senąja tėvyne Lietuva. 
Dėl jos labo dirbo kaip įma
nydami ir kiek išgalėdami. 
Tačiau, tiktai iš po tokio kon
greso būtų galima efektyvin- 
giau pravesti paramos darbą 
mūsų tarybinei tėvynei, taip 
žiauriai vokiečių nuteriotai.

“Vienu žodžiu: šis pažan
giųjų lietuvių suvažiavimas 
parodytų pasauliui, koks 
nuošimtis Pietų Amerikos 
lietuvių eina su Tarybine Lie
tuva ir su čia vyraujančio
mis demokratinėmis santvar
komis.

“Tai pagrindiniai šio kon
greso tikslai! sale jų, yra dar 
visa eilė. Kongreso įvykdymo 
iniciatyva reikia rimtai susi
rūpinti. Ir mes tikimės, jog 
kongresas tikrai įsikūnys, 
kaip, kad ligi šiol praktikon 
daug darbų buvo pravesta.

“Į talką vjsi, kaip vienas: 
mūsų laikraščiai, organizaci
jos ir pavieniai asmens!”

Redakcijos Atsakymai
Torontietri. — Tamsta 

klausiate, ar bus galima 
parvažiuoti Lietuvon ir ten 
apsigyventi. Kodėl ne? Ta
čiau tai neįmanoma pada
ryti greit, nes šiuo metu 
važinėjimas labai suvaržy
tas, —- teleidžįama Europon 
važiuoti tik tiems, kurie tu
ri svarbius reikalus atlikti. 
Tą patį galima pasakyti ir 
apie įsivežimus Lietuvon: 
žinoma, kad tai bus galima 
padaryti.

J. Klušįs, Sudbury, Ont. 
—Tamsta klausiate, ar ca
ro laikais Rusijoje buvo 25 
kapeikos vienoje monetoje. 
Taip, buvo.

Laisvės skaitytojui, 
Scranton, Pa. — Taip, yra 
tam tikros įstaigos, kurios 
siunčia Tarybų Lietuvon 
paskyriems, asmenims pun
delius, tačiau jų persiunti
mas ir muitai už juos gan 
aukšti. Viena tokių įstaigų 
yra World Turiste, Ine. 1123 
Broadway, New York City, 
N. Y. Ten tamsta galite 
kreiptis, klausdami smulk- 
meniškesnių informacijų.

Pereitą mėnesį įvyko ban- 
kietas, kurį suruošė Laisvės 
bendrovės direktorių tary
ba, prisiminimui 20 metų 
mano tarnybos dienraščiui 
Laisvei. Teisingiau buš -pa
sakius, jog suruošimas to 
bankieto buvo gražus prisi
minimas *20 metų Laisvės 
patriotų .didžiųjų talkų triū
so, auklėjimui ir platinimui 
savo? dienraščio.

Paskiras asmuo, kad ir 
stambus veikėjas, mūsų 
liaudiškai darbininkiškame 
judėjime didelio įžymumo 
nesudaro, neš mūsų judėji
mas yra kolektyvis. Gi aš 
neturiu jokių kvalifikacijų 
būti bent kiek žymesniu vei
kėju, tad suteikimas man 
šios pagarbos išrodo per
dėjimas.

Pasisekimai mūsų dien
raščiui per tą 20 metų ma
no tarnybos buvo atsiekti 
mūsų kolektyvėmis pastan
gomis. O tas didysis kolek
tyvas susideda iš dirban
čiųjų prie Laisvės įstaigos: 
redakcijos, administracijos 
ir spaustuvės darbininkų; 
Laisvės platintojų, kores
pondentų ir tų, kurie ruo
šia dienraščio naudai pa
rengimus ir dirba juose. 
Mūsų žymiausia talkininkė 
yra pažangioji visuomenė, 
kuri skaito dienraštį ir lan
ko jo naudai suruoštus pa
rengimus. Taipgi biznieriai 
ir profesionalai, kurie skel
bimais remia Laisvę, prisi
deda prie dienraščio 
votojų talkos.

Mano pareigos yra 
nizuoti tą didžiąją

būda-

orga- 
talką 

mūsų dienraščio budavoji- 
mo darbams. Kiek aš suge
bu tą darbą atlikti, palieku

spręsti patiems Laisvės pa
triotams, su kuriais man 
tenka dirbti.

Per ištisą 20 metų kolo
nijų veikėjai puikiai atsilie
pė į kiekvieną Laisvės Ad
ministracijos paskelbtą va
jų — dienraščio platinimui, 
ruošimui pramogų; knygų 
išleidimui ir platinimui; au
kų rinkimui dienraščiui ir 
tt. Su graudžia kooperaci
ja Laisvės įstaigoje dirban
čiųjų, kolonijų veikėjų ir jų 
pagalbininkų, mes savo 
dienraščio reikalus gražiai 
išvedėme didžiojo ekonomi
nio krizio metais, o geres
niais laikais mūsų dienraš
tis gerokai pakilo tiražu ir 
materialiai. Taigi' dirbti su 
tąja gražia talka yra sma
gu ir malonu.

Širdingai dėkoju rengė
jams, komisijai ir dirbusiem 
bankiete už taip maloniai 
išreikštą draugiškumą. 
Taipgi dėkoju už gražius 
pasveikinimus laiškais, gy
vu žodžiu ir visiems daly
vavusiems bankiete. Ačiū 
rengėjams ir draugams 
eHicągiečiams už puikias 
dovanas.

Noriu priminti, jog turiu 
ūpo ir energijos dirbti 
dienraščiui Laisvei ir abel- 
nai darbininkiškam judėji
mui ir ant toliau. Tad pra
šau jūsų, draugai ir drau-' 
ges, kurie esate toje mūsų 
didžiojoje talkoje, pasiliki
te joje. Rūpinkimės visi tą 
talką dar praplėsti, įtrau
kiant naujų žmonių, taip, 
kad dar naudingesni būtu
me savo dienraščiui ir ben
drai darbininkiškam judėji
mui dėl šviesesnės ateities.

P. Buknys.

Sveikinimai Laisvės Šėrininkų Suvažiavimui
Ithaca, N. Y.

“Draugai: Sveikinu dien
raščio Laisvės dalininkų su
važiavimą su auka $5. Per 
keturis metus fašistų tiro
niško karo p r o g r e šyviai 
žmonės išlaikė savo liniją.

Fašistų organizuotos ar
mijos puolė tiksliai sunai
kinti, viso pasaulio, laisvę 
ir demokratiją mylinčius 
žmones. Bet jiems tas pa
daryti tepavyko, todėl jie 
išsikasė sau duobę ir sukri
to į ją. O žmonijos progre
sas atidarė plačiai savo du
ris ir liaudis žygiuoja pir
myn. Aš pasitikiu, kad su
važiavimas praves daug 
naudingų tarimų liečiančių 
Laisves gerovę. Draugiš
kai, Anthony Mureika.”

< Hartford, Conn.
“Gęrb. Laisvės Adm.: 

Šiame laiške prisiunčiam 
čekį $155.88; nuo spaudos

darni dalyvaut, mes pasiun- 
čiame money - orderį sumo
je $5. Draugiškai, Frank ir 
Pauline Walantai.”

Binghamton, N. Y.
“Laisvės Šėrininkų Suva

žiavimui! —Brangūs Drau
gai ir Draugės. Mes, Lietu
vių Literatūros D-jos 20-tos 
kp. Moterų skyr., sveikina
me šį dienraščio Laisvės šė- 
rininkų • suvažiavimą. Ir 
esame pilnai įsitikinę, kad 
šis suvažiavimas sugebės, 
bei turės už pareigą pra
vesti dienraščio Laisvės li
niją, bei teisingą kelią, ku- 
riuom darbo žmonės eidami 
pasieks pilną laimėjimą ge
resniam gyvenimui ir lai- 
mingesniam rytojui. Sykiu 
siunčiame ir auką $5. Su 
širdingiausiais linkėjimais 
liekamės, Moterų Skyr. 
Kom. Pirmininkė, A. Mal- 
daikienė; Sekr. Q. Girnie- 
nė; ižd. O. Mikolojūnienė.”

paregimo (kuris atsibuvo j pavieniai aukojo; v/ir 
pereitą metą) $114.88 ir' J -
nuo hartfordiečių šėrininkų
^važiavimo pasveikinimas • pJ į. ’ p D Stakvel -r 

Mes, hartfordiečiai, sako-įV«zas Pocius- Detroit- 
me—lai gyvuoja mūsų dien-' 1 ‘ L Administraciia 
raštis Laisvė, darbo klasės u Administracija, 
žmonių reikalų gynėjas, i
laisvės, lygybės ir brolybės NAUJOSIOS ŽVAIGŽDĖS, 
skleidėjas. Lai gyvuoja Lai-: LYGINTI SU SAULĘ 
svės šėrininkų suvažiavi-, 
mas! Draugiškai, W. Bra-1 
zauskas.”

Philadelphia, Pa.
“Gerb. Laisvės Adm.

Komandai, Cleveland

Praeitais metais astrono* 
!maį atrado nova arba nau
ją žvaigždę toje erdvės sri
tyje, kuri vadinama Aqui- 

—— ,los (Arelio) žvaigždynu.
Mes būdami dienraščio Lai-i Naujoji žvaigždė yra 80 
svės dalininkais ir esame į tūkstančių sykių šviesesnė 
pilnai patenkinti, kad dien- !už mūsų saulę. Iš tos žvaig- 
raštis Laisvė visuomet sto
vi su darbininkais ir visuo
met gina mūsų darbininkų 
reikalus ir pilnai tikimės, 
kad ir ant toliau ves darbi
ninkišku keliu mus visus. 
Tad, gerbdami šėrininkų 
suvažiavimą, patys negalė-

ždės tryška medžiaga dviem 
milžiniškom srovėm po 800 
ir 1,300 mylių greičio per 
sekundą.

Kita nauja žvaigždė, 100 
milionų kartų skaistesnė už 
saulę, buvo užtikta “Gon- 
čų “žvaigždyne.
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. Trečias nu slapi

ĮHlEUTEJ^I^aį
Pamoka, .Kaip Aktorius Turi Prisirengt 

ir Kaip Lošt Scenoje
(Drg. Juškos duota L. Liaudies Teatro 

susirinkime, sausio 20, 1946, 
Laisvės salėj.)

Šitie žemiau parašyti pamokinimai, 
kaip aktorius turi prisirengt ir kaip lošt 
scenoje yra paimti iš Konstantino Stani
slavskio knygos “An Actor Prepares.” 
Konstantinas Stanislavskis buvo Mas
kvos Dailės Teatro vadas. Iš rusiškos 
kalbos į anglišką vertė Elizabeth Hap- 
good 1936 metais.

Minimus pamokymus sutaisė į klausi
mų ir atsakymų formą ir pamoką davė 
Brooklyno menininkams režisorius Jonas 
Juška sausio 20 d., 1946, Laisvės sve
tainėj, 427 Lorimer St., Broooklyn, N. Y.

KLAUSIMAS: Kaip aktorius turi 
pradėt mokintis, kada gauna veikalą ir 
rolę nuo režisieriaus?

ATSAKYMAS: Jis turi skaityt, stu- 
dijuot veikalą, kad suprast jo prasmę, jo 
išvadą, jo visus charakterius ir kuodau- 
giausia studijuot savąjį charakterį.

KL.: Kaip lengviau aktoriui mokintis 
žodžiai iš atminties?

ATS.: Reikia vieno veiksmo paragra
fai išskirstyti į mažas dalis. Pavyz
džiui, jeigu rolės žodžiai arba paragra
fai viename veiksme traukiasi per 9-nis 
puslapius, tai jie reikia išskirstyt po tris 
puslapius. Ir kada pirmuosius tris jau 
moki, tai imk kitus tris ir taip toliau. 
Tuos, kuriuos jau moki, permislyk kas
dien po sykį, kad neužmirštum.

KL.: Ar aktorius turi tik savo rolės 
žodžius iš atminties mokėt, ar ir kitų?

ATS.: Būtų gerai, ka'd mokėtų ir ki
tų, bet jei ne, tai nors paviršutiniškai. 
Gi kitų aktorių tų paragrafų žodžius, po 
kuriais seka tavo žodžiai reikia būtinai 
atmint ir mokėt, kad galėtum laike įstot, 
kada tau reikės kalbėt.

KL.: Kokią atsakomybę ima aktorius 
apsiimdamas lošt rolę?

ATS.: Labai didelę. Jis, nemokėdamas 
rolės arba nepildydamas jos, gali suga- 
dint visą lošimą. Pavyzdžiui, jeigu vie
nas iš muzikantų orchestroj grojydamas 
nemokėtų arba neišpildytų muzikos, tai 
visa orchestros harmonija sugestų. Tai
gi, kaip tik taip yra ir su aktorių.

KL.: Ar aktorius, žodžius mokinda
masis turi sykiu ir veikimą ir viską mo
kintis, ar ne?

ATS.: Turi. Aktorius, mokindamasis 
žodžius turi veikt, jaust pagal žodžių 
prasmę, pritaikyt mimiką, žinot, ką jis 
daro ir kokioj vietoj tas darosi.

KL.: Kaip aktorius gali pagražint sa
vo charakterį ir jo veikimą?.

ATS.: Jis turi apsvarstyt savo charak- 
teriaus paragrafų žodžius ir katrą pa
ragrafą kuomi pagražint. Ir ot, vienas 
paragrafas gal jam bus galima pagra
žint jausmingu žodžių sakymu, antras 
mikliu judėjimu, trečias mimika ir taip 
toliaus.

KL.: Ką turi many t* aktorius tada, ka
da jis grimiruojasi?

ATS.: Jis turi manyt, kad patiktų sa
vo charakteriui, o ne publikaj.

KL.: Ką aktorius- turi matyt, kada jis 
lošia?

ATS.: Jis turi matyt savo charakterį 
ir jo veikimą ir tuos charakterius, su 
kuriais jis lošia ir jų veikimą.

KL.:, Kokia disciplina «turi būt akto
riui būnant scenoje arba lošiant?

ATS.: Artistiška disciplina. Didelis ir 
be pertraukos atydos atkreipimas į kitų 
aktorių veikimą ir taipgi į savo charak- 
tęriaus užduotį.

KL.: Ką aktorius turi daryt, kada jam 
ant scenos priseina būti be kalbos?

ATS.: Jis turi interesuotis kitų akto
rių lošimu ir pats lošti jausmais ir būdu.

KL.: Ar lošdamas aktorius gali ma
tyt publiką svetainėje ar ne?

ATS.: Ne. 'Kaip greit jis pamafo pu
bliką, taip greit jis išeina iš savo cha- 
rakteriaus typo ir kenkia lošimui. .

KL.: Kada aktorius pasidaro nė akto
rium belošdamas?

ATS.: Tada, kada jo mintys nukryp
sta nuo savo charakterio veikimo.

KL.: Ar aktorius ant scenos gali 
vaikščiot ir judėt, kada tik jis nori ir 
kaip nori, ar ne?

ATS.: Ne. Jis turi vaikščiot arba ju
dėt tik su tikslu, pagal rolės reikalavi
mą. ’

KL.: Kada aktorius sulaužo lošimo 
harmonija?

ATS.: Tada, kada nesiinteresuoja ki
tų aktorių veikimu.

KL.: Kaip pats aktorius gali žinot, 
kad jis gerai lošia?

ATS.: Jeigu aktorius, lošdamas tikrai 
mano, kad jis yra tas charakteris, kurį 
jis lošia, jei išpildo žodžius ir veikimą su 
širdies sujudimu, su jausmu, tai jis gali 
būt tikras, kad jis gerai lošia.

KL.: Ką aktorius turi mislyt laike lo
šimo?

ATS.: Jis turi su įsitempimu mislyt, 
kaip geriausia nuduot savo charakterį ir 
ką kiti charakteriai aplink jį daro. .

KL.: Kas padaro aktorių artistu?
ATS.: Jausmingas širdies sujudimas 

ir pagal jį kalbos mimika ir judėjimas.
KL.: Kaip savo muskulus aktorius 

lošdamas turi vartot?
ATS.: Palaidus. Taip, kaip pianistas 

pirštus. ‘
KL.: Ką publika turi matyt į lošiantį 

aktorių žiūrėdama?
ATS.: Ji turi matyt jo lošiamąjį cha

rakterį, o ne jį patį.
KL.: Ką aktorius turi daryt, kad pub

lika tikėtų, kad jis yra veikalo charakte
ris, o ne jis pats?-

ATS.: Jis turi pats tikrai tikėt, kad 
jis yra tikras veikalo charakteris, tai tik 
tada publika tikės.

KL.: Kas palaiko aktorių charakte
ryje?

ATS.: Jo paties užsitikrinimas, kad 
jis yra tikras veikalo charakteris.

KL.: Kas reik daryt aktoriui, kad at- 
vaizdint charakterio tikrą gyvenimą.

ATS.: Reikia pagaminti jausmai ata- 
tinkanti charakterio gyvenimui.

KL.: Ar aktorius nekalbėdamas žo
džių gali žavėt publiką?

ATS.: Gali. Jis savo būdu, žiūrėjimu 
ir veikimu gali labai daug visko pasa
kyt publikai-ir žavėt ją.

, KL.: Ar pauzos turi didelę vertę lo
šime ar ne?

ATS.: Labai didelę. Daleiskim, yra lo
šime vieta, kur aktorius turi būt užsi
mąstęs. Ir jeigu jis neduos laiko tam jo 
užsimąstymui, tai sugadins tą vietą lo
šimo.

KL.: Ką aktorius turi daryt laike už- 
simąstymo?

ATS.: Turi tikrai mislyt ir jaust tik 
tą, ką charakteris reikalauja.

KL.: Ar. aktorius lošdamas gali ką 
nors mislyt dėl savęs?

ATS.: Ne. Jis turi mislyt apie savo 
charakterį ir ką kiti charakteriai daro 
aplink jį.
> KL.: Ar gali aktorius artistiškai su- 

lošt, kad ir nelabai svarbią rolę?
ATS.: Gali. Jei tik jis’ parodys tikrą 

širdies sujudimą, išpils jausmus ir pa
taikys judėjimą, tai ir suloš artistiškai.

KL.: Kas padaro aktoriui širdies su
judimą, jausmus ir visą jo judėjimą?

ATS.: Tikras įsivaizdinimas į charak
terio gyvenimą.

KL.: Kas padaro, kad aktoriaus bū
das išreikštų žiūrėtojams ką jis mano?

ATS.: Širdies sujudimas.
KL.: Kas daugiausia vienija akto

rius ant scenos?
ATS.: Jausmai ir interesavimas.
KL.: Ar gali aktorius įdėt į rolę savo

tiškus dalykus, kurių režisierius, nemo
kina?

ATS.: Ne. Jei aktoriai pradėtų įdėliot 
savotiškus supratimus į savo charakte
rius, tai suirtų tarp jų harmonija.

KL.: Ar gali vaidyloš sutvert vaizdą 
ir iš ateities ar ne? L

ATS.: Gali. Jie gali įsivaizdinti, kad 
taip bus ateityje ir tą atvaizduoti.

KL.: Kur aktorius turi gaut mimiką?
ATS.: Jis turi gaut mimiką iš savo 

chąrakterio, tai yra, iš tos rolės, kurią 
jis mokinasi. Jis turi gerai žinot, kokią 
mimiką turi jo charakteris ir tokią var
tot per visą lošiamąją rolę.

KL.: Kaip aktorius, lošdamas, turi iš
tarti žodžius?

ATS.: Taip aiškiai, kad sakiniuose 
girdėtųsi kiekvienas žodis, o žodžiuose 
kiekvienas skiemuo.

KL.: Kur aktoriaus pamatinis artis
tiškumas turi rodytis?

ATS.: Jo būde. Jeigu aktoriaus būde 
nesirodo artistiškumas, tai jis jo ir ne
turi. ?

KL.: Ar aktorius turi kaip * tik taįp 
padaryt, kaip režisierius mokina, rodo, 
ar ne?

ATS.: Ne. Režisierius parodo tik kai
po raktą, kaip turi būt, o aktorius turi 
savo talentu dabinti savo lošiamąją rolę. 
Aktoriuose yra visokių talentų ir režisie
rius negali visų talentų turėti.

KL.: Ar aktorius turi režisieriaus 
klausyti, jei jis kitaip savo rolę supranta 
negu kad režisierius jį mokina?

ATS.: Turi klausyt režisieriaus. Re
žisierius yra mokytojas, suderintojas 
(matchmakeris) visų aktorių. Jis pritai
ko aktorius veikalo charakteriams, jis 
sutaiso tarp jų harmoniją, jis veda juos 
vienokia linija, jis saugo, kad jie išpildy
tų viską taip, kaip dramaturgo yra para
šyta ir kad perduotų teisingai veikalo 
dvasią žiūrėtojams. Gi neklausant reži
sieriaus, tas viskas negalima būtų įvy
kinti ir lošimas suirtų.

Sugrįžimas
» / ■

Lietuviškosios Divizijos kariui.
Šilas ošė, vėjas pūtė

Greitas ir lakus,—
Pranašavo tau gegutė 

Neramius metus.

Tu išjojai. Rausvos rožės 
Švietė tau ugnim,

Debesėlių baltas grožis 
Plaukė su tavim.

Krito kraujas kaip bijūnai, 
Krito po laukus...

Narsiai kovėsi galiūnai
Už tėvų kapus.

Bet ir žemėje Oriolo
Pro miglų skraistes

Tu matei nakčia iš tolo ; ! 
Tėviškės žvaigždes.

Ir jautei: prie gurbo seno
Tingiai loja šuo,

Ir sausais šiaudais šiurena 
Daržinės šelmuo.

Sveikas broli! Aš tikėjau, 
Nežinia kodėl, .

Kad dar šiemet, prieš rugsėjį, 
Tu sugrįši vėl.

Juk tada, kai vėjas pūtė
Lengvas ir kvapus,—

Pranašavo man gegutė 
Saulėtus metus.

A. Churginas.

Praeities Dalele
Penn valstijoj nedidis miestelis
Girardville pramintas ; rodosi, lyg kaimelis.
Iš šonų kalneliai. Klony miestelis. * 
Per vidurį tdka nedidelis upelis.
Po žeme kasyklos; iš jų anglį ima.
Veža į namus;, žmonės ją pečius kūreną.
Po kalneliais urvai, “driftais” juos vadina.
Ten lietuviai dirba, anglį vežt gamina.

‘ Ir aš tenai dirbau su lietuviais broliais.
Jie man atrodė labai geri žmonės.
Is jau anksti rytą takeliu dainuodamas.
Linksmas vargdienėlis laimingai niuniuoda- 
Įėjau po kalnu; ten karas stovėjo. [mas, 
Liuosų anglių krūva arti jo gulėjo.
šiupelį paėmęs į karą ją pyliau, 
šį ryt pirmučiausia už kitus pradėjau.

Vilnies Kalendorius 
1946 Metams

“Laisvėje” tilpo peržvalga 1946 m. 
Vilnies Kalendoriaus. Pilnai sutinku su 
Laisve, kad tai yra vienas iš geriausių 
metraščių. Jis turi tikti visiems. Čia yra 
medžiagos ir grožinės literatūros mėgė
jams, ir gražios poezijos ir visokių žinių, 
kokių tik žmoguš panorėtų sužinoti. Yra 
net ir smulkus aprašymas naujausio iš
radimo — atomiškos Energijos. Atspaus
dintas ant dailaus popierio. Turi 272 
puslapius, ir tik. už 35 centus.

Bet aš noriu padaryti ir pastabų ka
lendoriaus tvarkytojui L. Jonikui apie 
klaidas, kurias tas kalendorius atkarto
ja per metų metus, jau neskaitant spaus
tuvės klaidų.

1. Balandis 1308 m. Susitaikydamas 
su kryžiuočiais didysis kunigaikštis Vy
tautas pažadėjo jiems Žemaitiją. Tas 
Vytautas su tais kryžiuočiais tiek jau 
skriaudų pridarė Lietuvai, kad primesti 
jam 1308 metų įvykį yra negerai, nes 
Vytautas tais metais dar nebuvo gimęs. 
Vienas iš dviejų ar tas buvo vėliau, ar 
tas darbas jam nepriklauso.

2. Didysis lietuvių • seimas Vilniuje, 
5 gruodžio, 1905 m. Taip, teisybė. Bet 
paskiaus sako: 23 gruodžio, 1905, išėjo 
pirmas numeris lietuviško dienraščio 
“Vilniaus Žinios.” Tai išeina taip, kad 
už 18 dienų po seimo “Vilniaus Žinios” 
išėjo pirmu kartu. Ant kiek atsimenu, 
tai “Vilniaus Žinios” ir sušaukė tą sei
mą. O jos to padaryti negalėjo išeidamos 
po seimo. Apie tą laiką išėjo jau “Lietu
vos Ūkininkas.”

3. 177 puslapy sakoma: Šiemet sukan
ka 377 metai, kai gimė kitas “Kristus,” 
mahometonų religijos įsteigėjas dievo 
Allah pranašas Mahometas.’/ Tai didelė 
klaida, atsikartojanti per metų metus. 
Mahometonų era ir kalendoriaus metai 
skaitosi nuo 622 metų po Kristaus, nuo 
Mahometo pabėgimo iš Mekkos į Mediną. 
Tai bus ne 377 metai, bet jau 1324 m. 
Jau beveik 500 metų, kaip mahometonai 
užkariavo Konstantinopolį 1453 m., už
mušdami patį karalių Paleologą ir 
pavertę garsiąją Sofijos bažnyčią į savo 
mečetę.

Daugybė klaidų, yra tolumas nuo mie
sto iki miesto, neskaitant automobilių 
kelių, kurie gali vingiuoti, bet oro kelias 
eina maž daug tiesiai. Štai puslapis 186. 
Oro kelias nuo Maskvos iki Londono 1540 
mylių, o iki Paryžiaus 1538 m. Išeina 
taip, kad nuo Paryžiaus iki Londono tik 
2 mylios. O tie abu miestai toli vienas 
nuo kito ir ant vienos linijos nuo Mas
kvos.

Spaustuvės klaidos: Vasaris. Ameri
koniškos šventes — Grabnyčios. Katali
kiškos- šventės, tai gimimas Washingtono 
ir Linkolno.

Gruodis — Amerikoniškos šventės, 25 
— Kalėdos. Kitoje pusėje, katalikiškos 
šventės, tai tik pradžia advento ir 8 Ne
kalto prasidėjimo panelės Marijos. O 
Kalėdų katalikams nepalikta. Tai didelė 
skriauda. Kur gi dėtųsi katalikai, jei 
Kalėdų neturėtų. Tai nebūtų Kristaus 
ir nebūtų ko kunigams pardavinėti ir iki 
šiai dienai tebebūtų rabinais.

Mažesnių klaidų neminėsiu.
Simonas Janulis.

Kai jum« prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, neryuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi- apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — Įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazua, 
ir suteikia skilviui ma-

’ lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa
geltos nuo už-

ginimų ir tuo 
f>at laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipaitni- 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —-

DDYrnfl 60c vertės 
rniEDU Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgišktą 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių. ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
D R. PETER'S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo,

Siųskit ij “Special Pasiū- | 
lymo” Kuponą —- Dabar ’

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
kėtą regulerį lt uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60(* vertės ■— bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas-----

Adresas-------- _----------------- --- -----—

Pašto Ofisas......... „......... ..................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. 674-27J
2501 Washington Blvd., Chicago 12/III. j 
258 Stanley St. Winninea. Man.. Can. |

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Sausio 27 d., 155 Huhgerford St., 
3 vai. po pietų, jvyks Laisvės Choro 
balius su Šokiais. Turėsime skanių 
užkandžių ir gėrimų, taipgi (puiki 
orkestrą gros šokiams. Todėl Lais
vės Choras kviečia visus dalyvauti, 
turėsite progą pasilinksmint ir pa
sikalbėt su pažįstamais. — Kom.

(21-22)

Į momentą trumpą Jurgelis atėjo. 
“Labar rytas, Kazyti,” jisai prakalbėjo. 
“Dėl ko vienas dirbi, kitų nepalauki. 
“Juk»didžiojo karo vienas nepatrauki.” 
Priėjo Jurgis. Karą traukt pradėjo. 
Vėliaus atsitraukė. Į “siutą” nuėjo. 
Per siutą užlipo ir tenais jis dirbo. 
Ten jau paskutinė jam dienelė buvo. 
Didis akmuo krito, Jurgelį užgavo. 
Parpuolė ant anglių, jis jau nekvėpavo. 
Tiktai laikrodėlis jo kišeniuj tiksi, 
Rodos, jam primindamas: “Negyvas čia 
Užbaigta kelionė Jurgelio čia buvo, [liksi.” 
Ir viskas amžinai jau jam pražuvo. .
Drulis J. ir Radžiokas Jonas 
Su kitais Čia dirbo; jie buvo vadovais.

Kazimieras Stepulis,

Dan Calton, narys Western 
Electric Employees Ass’n, su
sirado lengvą kojoms būdą at
likti pikieto pareigas. Jis pi
ki© tuo j a šapą Kearny, N. J. 
Darbininkai reikalauja pakelti 
mokestį 30 nuošimčiu
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TAIP BUVO.
Šeštadienis. Šausio 26* 1946

(Tąsa)
Liudos žvilgsnis, atplyšęs nuo plento, 

akimirkai užkliuvo už negyvo Margio. 
Prilipo, užšalo... Margis gulėjo truputį 
nusviręs ant šono, galvą padėjęs tarp ko
jų. Atrodė, lyg snaudžia. Ir tik klanas 
kraujo ties snukiu dvelkė mirtimi.

Liuda krūptelėjo, atsiduso/ nusisuko 
nuo šuns. Nusišluostė ašaras. Tapo ra
miau. Tačiau nenuilstantis skausmas ir 
nerimas vertė ją ką nors veikti, kur nors 
eiti. Negalvodama, lyg mieganti, brūkš
telėjo ranka per veidą, pasitaisė suknelę 
ir iš pradžios lėtai, paskui vis greičiau, 
nuėjo miestelio pusėn.

— Kur tu eini, dukrele? Nors apsi
renk žmoniškai, — šūkavo iš paskos 
Kamiene.

Liuda nekreipė dėmesio. Ir negalėjo 
ir nenorėjo dabar nei su vienu kaimynu 
kalbėti. Žinojo, kad niekas nemokės nuo
širdžiai paguosti.* * *

Ant didelio rašomojo stalo, apkrauto 
popieriais, stovėjo pusiau nugertas alaus 
butelis ir numestas gulėjo sunkus para
belis. Minkštoj kėdėj atsilošęs sėdėjo di
delis, raumeningas vyras. Vienmarški
nis, skusta galva ir raudonu, papurtusiu, 
sustingusiu veidu. Įstrigęs tarp pirštų 
cigaras retkarčiais pakildavo ir skęsdavo 
sodrių lūpų kampe. Pelenai biro ant 
smarkiai į priekį išsišokusio pilvo, ant 
popierių, ant parabelio. Dūmai melsvu, 
aitriai kvepiančiu rūku sklido ir taip jau 
prirūkytam kambary.

Gale stalo sausa, pageltusiu veidu, da
žytais skruostais ir prostitutės akim 
mergina įsiutusiai daužė rašomąją maši
nėlę. Prie lango, supynęs rankas ant krū
tinės, stovėjo antras vyras žalsva unifor
ma. Rudaplaukis, pašaipia, geliančia 
šypsena iškreipęs siauras lūpas. Kartas 
nuo karto vyras plačiai žiovavo ir lėtai 
pasiekdavo alaus butelį nuo lango. Ilgai, 

• smaguriaudamas atsigerdavo ir degda- 
vosi naują cigaretą. Visa tai darė pedan
tiškai, vienodai, neišklysdamas iš tvar
kingos judesių virtinės.

Pro atdarą langą kambarin skverbėsi, 
kartu su paskutiniais Saulėlydžio gai
srais, gatvės dundesys, vakaro tvaikas ir . 
iš kažkur besivęržią senos senos dainos 
posmai. Sužydusios palangėj laukinės 
rožės, nusčiuvusios ir lyg įsiklausiusios 
į liūliuojančią dainą, vos vos virpėjo at
siskleidusiais aksominiais žiedais. Tau
relėse jau rinkosi pirmieji rasos lašai.

Gerdenis, išsitempęs, nuleista galva 
rainiai stovėjo kambario vidury. Susi
kaupęs per dieną sunkus nerimas, baimė 
ir nuoskauda atslūgo, krūtinėj buvo tuš
čia. Qalva tapo sunki, smilkiniuose tvin
ksėjo.*

—Bolševikas? — paberdamas ant pil
vo žiupsnį cigaro pelenų, abejingai pa
klausė minkštoje kėdėje išvirtęs vyras.

Gerdenis kilstelėjo galvą. Nurijo susi
rinkusias burnoj seiles.

— Ne, ponas. Koks iš manęs bolševi
kas . .. —, stengėsi šyptelėti.

Vyras nerangiai krustelėjo kėdėje, pa
siekė parabelių, perskaitė viduryje stalo 
numestą popiergalį.

—Ne? Ir tu drįsti meluoti? Tu’ —. 
senas vyža. — Papurtęs veidas nusidažė 
purpuru, cigaro galas giliau sulindo lū
pų kampan. Sunkiai pakilo nuo kėdės ir 
visas — didžiulis, beformis, piktas, it 
įširdęs jautis, — artinosi prie Gerdenio. 
Išspjovė nebaigtą rūkyti cigaro galą tie
siai Gerdenio veidan,, treptelėjo koja.

— O ką kalbėjai anksčiau? <A? Juk 
pats gyreisi seniai esąs bolševiku. Driski! 
— duso.

Gerdenis tylėjo. Bijojo krustelėti. Nu
vargusioj, įkaitusioj galvoj pabiro ne
tvarkingos mintys. “Kad tik nemuštų. 
Ką dabar veikia Liuda? ... Nebėra nei 
žemės, nei gyvenimo. Galas...”

— Tyli, rupuže?
Didžiulis, rausvas kumštis švystelėjo 

ore ir žnektelėjo Gerdenio veidan.
— Aaaaai... — aiktelėjo Gerdenis.
Akyse suraibuliavo rausvi skrituliai. 

Skausmas adatom sulindo veidan, nubė
go kūnu. Kumštis švystelėjo dar kartą, 
ir dar, ir dar...»Storulis, metodingai, 
pasismaguriaudamas daužė Gerdenį. Jo 
lūpų kampe matėsi siūlė seilių, akys iš
virto. Pats suprakaitavo, paraudo it vė-

ANTANAS BERIOZOVAS.
įių. Pradžioje aštrūš, nepakenčiamas 
skausmas išsiliejo visame kūne ir tapo 
vienoda ir žiauria,, nenutrūkstama, kan
čia. Viskas degė. •'

— Aš nieko nežinau, ponas, — pro su
kąstus dantis kartu su aimana ir čiurkš
le kraujo išspiovė trumpą sakinį,* svirste- 
lėjo ir nuvirto ant grindų.

— Genug, — trumpai metė nuo lango 
uniformuotas vyras.

Kambarin virto vis tirštenė ir tirštes
nė vakaro pilkuma. Daiktai kažkaip iš
skydo šešėlių prisirinkusiuose kambario 
kampuose. Pro langą dvelktelėjo vėsuma.

Storulis vėl atsisėdo už stalo. Užside
gė cigarą, atsiduso lyg po sunkaus darbo. 
Šyptelėjęs kreipėsi į mašinistę.

— Mes, vokiečiai, mokam su tais dris
kiais kalbėti. Aš pats juos gerai pažįstu: 
neveltui čia gyvenau kadaise.

—' Cha ... cha ... cha... — paslau
giai nusijuokė mašinistė, kyštelėjusi sto
ruliui popieriaus lapą.

Storulis nutilo, plačiu mostu pasirašė 
ant pakišto popieriaus ir be žodžių ati
davė jį stovinčiam prie lango. '

— Gut, — perskaitęs pasakė šis. 
Žvilgterėjo į laikraštį, neskubėdamas pa
siėmė nuo lango uniforminę kepurę.

—• Išveskit, — pravėrusi duris skam
biai šūktelėjo mašinistė.

Apalpusį Gerdenį grubiai išjudino, 
pastatė ant linkstančių kojų ir sverdintį, 
it girtą, išvedė iš kambario.* * *

Jie ėjo palengva. Sulinkę, vos vilkdami 
kojas. Tyliai, it šmėklos, šalia jų ėjo kiti 
žmonės — žmonės su šautuvais.

Plentas rausėsi vis gilyn į mišką, ir 
senos pušys, lyg grabnyčios, susispietu- 
sios abipus plento baugiąi kuždėjosi, žar- 
stydamos šakomis beformius, drebančius 
šešėlius. Rami mėnulio šviesa blyškiai 
melsvom sruogom dribo ant medžių, 
plento ir ilgos virtinės kažkur slenkančių 
žmonių.

Liudai nebuvo šalta. Ji nejautė nei ra
sos, nei vėsaus nakties vėjo. Susigūžusi, 
prilipusi prie šiurkštaus pušies kamieno, 
klaikiu žvilgsniu žiūrėjo į artėjančią 
procesiją.

Kaip ir kodėl čia atsirado, negalėjo ir 
nemokėjo sau paaiškinti. Vieną tik žino
jo: ieškojo tėvo. Atsiminė tik, kad kažko
kia boba miestelyje sakė, kad čia juos 
šaudys. Tuos sulinkusius žmones, jos tė
velį ...

Liuda jau seniai jų laukė. Čia — šalia 
iškastų, plačių ir ilgų griovių. Pasislėpė 
tankmėje, kad sargybiniai nepamatytų, 
ir laukė, laukė. ’•

KeturiŲ Dnlelin Industrijų Dar
bininkai Chicago j Streikuo j a

i, J• . i
Bijomasi Pritrūkimo .Męsąs; ; j
Plieno Industrijoj Streikas,.

Gali Sulaiky ti ir Kitas. indus-\
trijas; Kalbama Apie • ■ ’ •

Valdžios. Kontrolę'. „ , -
Sustreikavus ’ International 

Harvester darbininkam Chica- 
goj ir apylinkėj dabar streiko 
lauke yra:

Apie 35,000 stokjardų darbi
ninkų,

Apie 75,000 ar daugiau plie
no darbininkų.

Apie 15,000 International 
Harvester darbininkų.

Keliolika tūkstančių elektros, 
radijo ir mašinų darbininkų.

Visur prie įmonių eina pikie- 
tavimas. J

Darbininkams padeda jų kai
mynai, kaimyninės organizaci
jos, kaip Back of the Yards or
ganizacija.

Stropiai dirba teikime strei
kieriams medžiaginės pagelbos 
Chicagos komunistai.

Lietuvių organizacijos išsi
judino remto streikus. LLD ap
skričio konferencijoj, sausio 20 
d., sudėta $58, taipgi nutarta 
raginti visas šios organizacijos 
kuopas veikti, remti streikie
rius.

Iki šiol daugiausia pikietuo
jama stokjardai. Mėsos indus
trijos darbininkai, ilgai ma
žiau gavę mokėti, kaip kitų pa
matinių industrijų, subruzdo už 
algų pakėlimą ir uoliai veikia 
streike. Visuomenės parama su 
jais. į

Policija daro areštus, trukdo 
dideliais būriais susiėjusius 

! stovėti, bet streikieriai nepai- 
! so ir areštuose bent kol kas 
nėra žiaurumo. Pildydama įsa
kymus policija suima streikie
rius, bet suimtieji važiuoja ge
ram ūpe, nepaisydami.

Komercinės spaudos atsineši- 
mas link streiko šį sykį kiek

geresnis, išskyrus pačią reak
cingiausią. ' Mat it pats preži- 
dentas Trumanas siūlė pakelti 
algas ir darbininkai sutiko su 
tuo pasiūlymu (plieno industri
joj), bet kompanijos atsisakė 
tai priimti.

Jei stokjardų, o ir plieno, 
magnatai manė, kad su šiuo 
streiku jiems taip išeis, kaip 
pirmiaus šiose industrijose, jie 
nusivils. Viena, unijos dabar 
galingos ir jų vadovybė gera. 
Antra, visuomenės sentimentas 
su streikieriais. Rasinė ir tau
tinė neapykanta šį sykį irgi ne
vyks kurstyti.

Sprendžiant pagal streiko 
pradžią, nelieka abejonių, kad 
darbininkai laimės. Kompanijos 

turės pakelti algas, nežiūrint 
jų pastangų tam priešintis. 
Taipgi, stambaus kapitalo no
rai unijas laužyti nepavyks.

Stokjardų streike vienas 
žmogus jau neteko gyvasties— 
Lawrence Cizniewski, troko su
žeistas, numirė ligonbuty. Jis 
buvo 54 metų ir dirbo Wilson 
& Co. įmonėj; jį suvažinėjo 
prie stokjardų T. Shmielowiec, 
iš Michigan City.

Unijos viršininkai, ypač 
streiko vadas Herbert March, 
instruktuoja streikierius steng
tis nesiduoti provokavimui ir 
patiems neišprovokuoti susi
kirtimų, kad tuo išvengti areš
tų ir susirėmimų.

Vienas klausia pol leistų, kaip 
jie jaučiasi. “Peršalta,” atsakė.

Policija saugoja stokjardus 
visą laiką — trimis pakaitomis 
po 8 valandas. Pikietuojama ir
gi dienomis ir vėlai vakarais. 
Ir sekmadienį 
nesumažėjo.

Stokj arduose 
grų. Jie uoliai

pikieto linijos

dirba daug lie
pi kietuoj a. Tar-

pe darbininkų yra solidarumas. 
Visuomenė jiems pritaria, tad 
ir darban mažai kas kėsinasi 
eiti. Rep.

Komunistai Dave *$400 
Streikieriams

Komunistų Partija savo su
jauktame masiniame mitinge, 
Coliseume, įteikė po $100 
šioms unijoms: UE, lokalui 
1114, kuris yra streike; USA 
Youngstown Sheet and Tube 
lokalui; UAW lokalui 719; ir 
UPWA Wilson lokalui.

Mitinge buvo pažadėta strei
kieriams parama. Fred Fine, 
Illinois Valstijos Komunistų 
Partijos sekretorius, įteikė 
tiems lokalams po $100.

Partija tai daro pagelbėji
mui streikieriams, taipgi iš
reiškimui solidarumo.

Partija taipgi reikalauja 
majoro Kelly, kad policija 
daugiau rūpintųsi piktadarys
čių naikinimu ir mažiau strei- 
kierius kliudytų. K.

nedasilei- 
nusilenkt, 
kurį nors

Aš niekuomet 
siu taip žemai 
kad imčiau bent 
žmogų neapkęsti.

Booker T. Washington.

Nesulaikomai lekianti da
bartis yra mums tuo ver
tinga, kad ji dabar pas mus 
randasi; gi mūsų praeitis 
jau yra numirusi, o mūsų 
ateitis gali mums nė nebe- 
užgiriiti.

Ch. M. Flandrau.

Svetimų kalbų žodžius 
mėgsta vartot tie, kurie 
tingi savąją kalbą nagrinė
ti. Petronius.

Telef. HUmboldt 2-7964

Montreal, Canada
Kanadiečiai Laukia Mylimų 

Viešnių
Seniai buvo laukta ir sva

jota apie Chicagos daininin
kių pasigavimą į mūsų miestą, 
bet vis nepavykdavo. Dabar 
gavau sutikimą, kad jos at
vyks padainuoti vasario 10-tos 
dienos koncerte. Jų vardai vi
siems, kurie skaito lietuvišką 
spaudą, yra gerai žinomi, t.y., 
K. Abekienė ir, A. Kenstavičie- 
nė.

Kurie turėjo progos jas gir
dėti dainuojant, sako, kad jų 
dainuojant klausyti niekada 
neatsibostų. Pagyvensime ir 
užgirsime, tada galėsime tarti 
žodį kitą apie jų gabumus.

Koncertas atsibus vasario 
10 d., Public Assistance svetai
nėje, 458 Lagouhetiere St. E. 
Vieta erdvi, turėtų pasistengti 
visi mo^trealiečiai dalyvauti ir 
pasigrožėti puikiu lietuvaičių 
dainavimu.

Beje, teko nugirsti, kad jos 
vasario 9 dieną dainuos To
ronte. Reiškia, Toronto ir Mon
treal© lietuviai gėrėsis Chica
gos žvaigždžių balsais.

Senas Bernas.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

— Tylėsi? Tylėsi? Tylėsi? — pasisma- 
guriaudamas, lyg darbštus malkų kirtė-

I jas, šniokštė.
Gerdenis nusilpo. Jau nebejautė sniū-

— Stook ! S t o o k !... — pasigir
do komanda. Virtinė sulingavo ir ne
tvarkingai sustojo. Sudžeržgė šautuvai, 
tarp krūmų šen ir ten švystelėjo, lyg vil
kų akys, sargybinių papirosų ugnelės.

Liuda dar stipriau prisiglaudė prie 
pušies. Jautė, kaip plaukai lipo prie sa
kuoto luobo. Jai' buvo neapsakomai šaltą, 
širdis spurdėjo it vaikoma, kaklą kaž
kas griaužė, o kojos virpėjo smulkiu, įky
riu virpesiu. Suprakaitavę delnai ir su
stingę pirštai* spaudėsi prie šiurkščios, 
negyvos žievės. Liuda jau aiškiai matė, 
kaip žegnojosi kažkoks palinkęs stambus 
vyras, matė, kaip moteris nerangiai glos
tė vaiko galvutę ir be pertraukos kažką 
kalbėjo; matė, kaip ginkluoti vyrai ri
kiavo pagal iškastas duobes atvestus 
žmones.

Mėnuo švietė aiškiai. Blankioj šviesoj 
klaikiai balavo sutinę tyliai sustojusių 
žmonių veidai. Vyrų, moterų, vaikų. Bu
vo nepaprastai ramu. Kažkaip baisiai 
pasirodė staiga Liudai visa ta aplinku
ma ir tie žmonės. Ją neapsakomai slėgė 
ta tyla. Atrodė, kad štai tuojau turės kas 
nors įvykti. Jai norėjosi rėkti, šaukti. 
Sąmonėj vis ryškėjo sunki, lyg kirvio 
dūžis, ir pašėlusiai aiški mintis: “Dabar 
juos čia sušaudys.” Ir Liudai nepakelia
mai, skausmingai norėjosi pamatyti dar 
kartą gyvą tėvo veidą. Pritvinkusia', 
graudumo ir kančios krūtine, ji karštli
giškai kalidžiojo po svetimus veidus išri
kiuotų žmonių.

Staiga Liuda krūptelėjo, pasviro. Pa
linkęs vyras, baltu kaip drobė veidu, sto-s 
vėjo ant duobės kranto. Liuda pažino sa
vo tėvą. Įsisiurbė akimis. .Jo veidas bu
vo toks svetimas, nepanašus, tačiau tas , 
pats.

— Nusirenk.. 
manda.

suplėšė tylą ko-

(Daugiau bus)

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

Egžaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GREEN STAR BAR GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
•t (RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: Sekmadieniais.nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užejimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, Nr?.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. TeL EVergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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ŠALIN ANGLUS IŠ HONG 
KONGO! ŠAUKIA CHINI- 

JOS STUDENTAI
Chungking, saus. 25 d. — 

5,000 chinų studentų de
monstravo prie valdinių 
Chinijos rūmų, šaukdami: 
“Šalin anglus iš Hong 
Kongo! Sugrąžint jį Chini- 
jai 1”—Hong Kongo mies
tas, uostas ir 400 ketvirtai
nių mylių plotas, pietinėje 
Chinijoje, yra Anglijos už
imtas jau nuo 1840 metų.— 
Demonstrantai taip pat rei
kalavo sugrąžint Chinijai 
Makao, Kantono upės žio
čių salą, kurią pirm karo 
Portugalija valdė.

STETTINIUS SIŪLO SVARS
TYT IRANO, GRAIKIJOS IR 

INDONEZŲ DALYKUS
--- - ■ ■ t

London, saus. 25. — Ed. 
Stettinius, amerikinių dele
gatų vadas Jungtinių Tau
tų susirinkime, stoja už tai, 
kad Saugumo Taryba svar
stytų Irano skundą prieš 
Sovietus ir Sovietų skundus 
prieš Anglijos karinį kiši
mąsi į vidujinius Graikijos 
ir Indonezijos reikalus. So
vietų delegatai pareiškė, 
kad jeigu bus diskusuoja
ma Irano skundas prieš 
Sovietus, tai jie įteiks savo 
skundus dėl prasižengimų 
iš Irano pusės.

Priedas Studebakerio Auto. 
Darbininkams

Francija Nutrauks 
Ryšius su Franko

Paryžius. — Tvirtinama, 
kad naujojo laikinojo Fran-' 
cijos prezidento F. Gouino ; 
valdžia greitai sutraukys I ^‘tomobiliųYabJkT'darM- 
diplomatijos rysius su Ispa- ninkams S(Juth Bend India. 
nijos Franko fašistų val
džia. Su tuom sutinka ko
munistai, socialistai ir ka
talikai - r e s p u b 1 ikiečiai. 
Steigiamasis seimas jau 
praeitą savaitę nutarė su- 
traukyt santykius su Fran
ku, bet buvęs prezidentas 
de Gaulle nesiskubino.

il
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Detroit, Mich

REIKALINGOS MOTERYS
III

MERGINOS—MOTERYS
PILNAM LAIKUI 

44 Valandų Savaitė 
Patyrimas Nereikalingas 

Spartus Planas 
Geri Uždarbiai

ARKELL 
SAFETY BAG CO.

67 No. 11th Street, Brooklyn 
.......■ - ........ .... ........................ .

WhvIL*lab'ėrty, Lithuanian Dally

■■■

Pctiftss nusl

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGAS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS MERGINOS
; Pilnam ar Daliai laiko

1 , Kiaušinių Mušimas ar
, kiti tos Rūšies Darbai

\ LENGVAS1 bAĖBAS-r-ALGOS PAKĖLIMAI

TITMAN EGG COMPANY
FIRST & WARREN STS., JERSEY CITY 

MERCHANTS BUILDING
TELEFONUOKITE JOURNAL SQUARE 2-7380 

DĖL NURODYMŲ AM INFORMACIJŲ
(24)

Washington. — Va Idinė 
algų pastovumo komisija 
užgyrė 12 centų priedą per 

i valanda 8,100 Studebaker

------------------------- --------- ,--------
Inoj. Tokį priedą jie gauna 
nuo praeito rudens, tik 
kompanija reikalavo valdi
nio jam užgyrimo.

Saulėtoj Kalifornijoj, Los Angeles mieste, kur šališka, kapitalistams tarnaujanti 
vyriausybė leido policijai užpulti žmonės kompanijų naudai, žmonėms nesimato 
saulės. Oras užnuodytas gaso dujomis, kurios apsimaskavusiai policijai ir skebams, 
Žinoma, nekenksmingos. Ir policijos buožės laksto darbininkams ant galvų. Strei- 
kieriai, United Electrical, Radio & Machine Workers, CIO, nariai pikietavo U.S. 
Motors Corp, fabriką. Desėtkai buvo sužeistų ir 25 areštuoti.

T

AIDED Naujų Narių Vajus Prasideda

Lebanas Prašo Laukan 
Prancūzus ir Anglus

London, saus. 25. — Le- 
bano delegacija Jungtinių 
Tautų susirinkime pareika
lavo, kad anglai ir francū- 
zai tuojau ištrauktų savo 
kariuomenę iš to krašto.

London, saus. 25. — Nau
jausias pranešimas sako, 
kad Saugumo Taryba nu
sprendė svarstyt skundus 
dėlei Graikijos, Indonezijos 
ir Irano.

Miami, Fla. — Teigiama, 
kad John L. Lewis vėl pra
šo Darbo Federacijos tary
bą priimt Mainierių Uniją 
j Federaciją.

Pirkite Pergalės Bonus!

LpfUVKM

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkamo geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome Į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 

ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

RlflUSIfl DUONA
\SCHOLES BAKING
z 532 Grand Street, Brooklyn

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Ceųtro Komitetas laikė 
susirinkimą, sausio 11 d., ir 
nutarė, kad paskelbti vajų už 
naujus narius į Draugiją. Va
jus prasideda šu vasario 1 die
na ir baigiasi su 1 d. gegužės, 
1946.

Visi nariai ir narės, apskri
čiai ir kuopos kviečiami stoti 
į darbą ir gauti bent 500 nau
jų narių. Eilė kuopų jau gra
žiai pasirodė ir vajų prade
dame su sekamu gautų narių 
kiekiu.

Nauji Nariai
Kiek Gavo
. 9
. 6

. . 4
., 4 
. 4 
. 4
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Prašome mokėti duokles ir 
siųsti į Centrą.

Centro Komiteto Valdyba
Centro Komiteto nariai 

1946-1947 metų laikė posėdį 
ir išrinko vadybą. .

Draugijos pirmininku iš
rinktas Antanas Bimba

Veikiančiuoju pirmininku 
dr. J. J. Kaškiaučius.

Sekretorium D. M. šoloms- 
kas

Iždininke Eva Mizara.
Kiti Centro Komiteto nariai 

yra: dr. J. J. Kaškiaučius, 
Stefanė Sasna, Vincas Tauras 
ir Jurgis Kuraitis.

Moterų reikalais rūpinsis S. 
Sasna, Eva Mizara ir jos pasi
kvies į komitetą veiklias kitas 
drauges, šviesos redakcinę ko
misiją sudaro: Antanas Bim
ba, Rojus Mizara ir Vincas 
Tauras. Knygiaus pareigas ei
na CK sekretorius.

pas, kad pataisyti antrašą. 
Nes kiekvienos kuopos antra
šai yra skyrium sutaisyti.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretor 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Worcester, Mass

Sake worcesterieciai

• ',2 
. ' 2 
. 1

1

5w
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Bazaras Lietuvos Žmonių 
Paramai.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas praeitam komiteto 
susirinkime nutarė rengti baza- 
rą Lietuvos žmonių paramai. 
Bazaras įvyks kovo 30-31 die
nomis, Draugijų Svetainėj. 
Prisirengimo darbas jau pradė
tas pilnoj žodžio prasmėj ir 
keliolika darbščių moterų pa
ėmė specialiai komiteto išduo
tas blankas rinkimui dovanų 
dėl bazaro. Džiuginančiai pra
neša, jog atsiliepimas geros va
lios žmonių puikus. Jau gauta 
keletas vertingų dovanų ir 
daug pasižadėjimų. Ypač drau
gės moterys subruzdo mėgsti 
bei siuvinėti dovanoms rank
darbius.

Kurie norėtumėt prisidėti 
prįę šio Liet, žrąonių paramos 
bazaro, dovana ar darbu, prašo
mi pranešti komiteto valdybos 
narėms ir nariams: A. Gotau- 
tai, M. Ginaitienei, A. Litvinie- 
nei, M. Batulevičiui ir G. Nau
sėdai.

Sekantis LPTK susirinki
mas įvyks vasario 1 d., penkta
dienio vakare, Draugijų salėj. 
Visi delegatai į šį komitetą bū
tinai dalyvaukite, . atsineškite 
gerų sumanymų dėl pasekmin- 
gumo bazaro.

Aukų gauta pastaruoju laiku 
Liet, žmonių paramai sekamai: 
ant blankos 27 per A. Zigman- 
tienę: Alex Levickas $5.00, A. 
Jakštys $2.00. Po $1.00: J. 
Skliutas iš Worcester, Mass., 
S. Kursok iš Pittsburgh, Pa., ir 
detroitiečiai: A. Klimavičienė, 
D. Rugienis, R. šmigelskas, P. 
Zunaris, J. Valiukas, J. Vala
vičius, J. Ulinskas, N. Astraus
kienė, J. P. Vaitkus, J. Jacob-y 
son, A. Katarža, S. Praidis, P. 
Krakaitis, Wm. Ūdra, J. Chu- 
ckovich, R. šarka ir Birutė Zig- 
montaitė.

Po 50c: P. Smalstis, J. Sa
dauskas, J. Galinskas ir G. 
Nausėda.

Ant blankos 20 per M. Smit- 
revičienę aukavo sekamaę M. 
Smitrevičienė $6.00. Po $2.00.: 
A. Grigonis, M. šunskienė, Vin
cas Povilaitis ir Antanas Vasa
ris iš Brockton, Mass.

Po $1.00: J. Pauls, K. Ta- 
mašiūnas, Pr. Jočionis, J. 
Adams, R. C. Lyben, G. Liefer, 
R. Mason, Carl Kipsby, Ant. 
Malinauskas, F. D. Stakvel, J. 
Pocius.

Po 50c: J. Račiūnas, S. Ga
relis ir P; Givjs.

Varde L.P.T.K. ir Lietuvos 
žmonių, tariu širdingą'ačiū au
kų rinkėjoms ir aukavusiems.

M. Ginaitienė,
L/P. T. K. Narė.

(23)

MERGINOS—MOTERYS
BAY PARKWAY FLATBUSH 

CGtSE* ISLAND 
\ DARBAS ARTI NAMŲ!

Lengvas sustatymas. Nuo laiko ir nuo 
kavalkų mokestis.

Nuolatinis darbas. GERA ALGA
•F. RUDOLPH 

2233—59TH St. (arti Buy Parkway), 
Brooklyn 

BENSONHURST 6-1M1 
__________ , ' (28)

SKRYBĖLIŲ DABINTOJOS 
PRIE MOTERIŠKŲ KEPURIŲ 

Patyrusios 
Be patyrimo

GERA ALGA
PEACOCK HAT CO.

185 GREENE ST., N. Y. C. 
VISĄ DIENĄ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ai

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS

V AKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS 

KREIPKITĖS
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14, 
MILLTOWN, N. J.

(34)

Iš LLD 11 Kp. Susirinkimo
Susirinkimas įvyko 13 d. 

sausio. Drg. J. J. Bakšys davė 
platų "raportą iš Laisvės va
jaus.
šiame vajuje gavo 10 naujų 
skaitytojų. Už išrinktas pre
numeratas iš Laisvės skaityto
jų jis pasiuntė Laisvei $749.75. 
Čia susirinkimas sveikino d. 
Bakšį už atliktą gražų darbą.

Aš, kaipo kuopos korespon
dentas, sveikinu visus naujus 
skaitytojus ir senus už skaity
mą darbininkiško dienraščio ir 
už draugišką kooperaciją, už
simokant d. Bakšiui už jūsų 
prenumeratą. Dabar, draugai, 
jūs turite gerų draugų ir gi
minių, kurie dar neskaito Lais
vės. Pakalbinkite juos. Kiek
vienas darbo žmogus turi tu
rėti savo darbininkišką dien
raštį pasiskaitymui. Su jūsų 
pagalba Wor.cesteris galėtų 
laimėti ateinantį rudenį Lais
vės vajuje pirmą dovaną.

I Laisvės šėrininkų metinį 
suvažiavimą likosi išrinktas 
atstovauti LLD 11 kp. mūsų 
gerbiamas Laisvės vajininkas 
J. J. Bakšys. O alternatu iš
rinktas J. Skliutas.

Buvo pakeltas klausimas 
steigimo Darbininkų Centro 
Brooklyne, N. Y. Po apkalbė
jimo susirinkimas vienbalsiai 
nutarė, kad kuopa pirktų Še
rą.

Taipgi pakeltas sumanymas 
eiti į paramą streikuojantiems 
darbininkams. Kadangi Wor- 
cesteris yra industrinis mašinų 
ir visokių geležies dirbinių 
centras, tai streikas buvo nu
matomas, jr šį vakarą, 21 d. 
sausio, berašant šią korespon
denciją, Worcesteryje streikas 
jau yra įsisiūbavęs. Visos dra- 
tąunės ir mašinų išdirbystės 
yra pilnai pikietųojamos, strei
kas eina, ši kova gali užsitęsti 
ilgai. Streikieriąms reikės pa
ramos. Mes negalime daleisti, 
kad streikas būtų pralaimėtas. 
Sudarymui ' bendro komiteto 
streikierių paramai likosi iš
rinktas atstovas šiame susirin
kime ir nuo mūsų kuopos.

Darbdaviai jau siunčia at
virlaiškius nekuriems darbi
ninkams, kad eitų dirbti, bet 
ūpas pas darbininkus yra ge
ras. Mes savininkų pjudymams 
nepasiduosime. Streikuosime, 
kol laimėsime. Mūsų didžiau
sias troškimas yra, kad .darbi- 
njųk.ai išlaikytų kietą solida- 
riškurną šioj > kovoj ir streiką

J. M- L.

KNYGŲ APDIRBIMO
ME INA

(lyginimo 
Gera Alga

EAGER & HART
163 FRONT ST.. NEW YORK, N. Y. 
TELEFONAS BOWLING GREEN 0-2633
'P . _ ____

ABELNAI
Knygos ir Šviesos Antrašai
Dar kai kurios kuopos yra 

neatsiteisę su Centru už' kny
gas ir brošiūras, kurias paėmė 
platinti. Bilos seniau pasiųstos. 
Prašom tuojau atsiteisti. Taip
gi, kurios kuopos turi ižde pi
nigų, tai prašome paaukoti į 
Apšvietus Fondą — knygų lei
dimui.

Dažnai pasitaiko, kad na
riai, pakeitę gyvenimo vietą, 
nepraneša į Centrą savo nau
ją antrašą. Vėliau jie negau
na žurnalo, o jiems žurnalas 
siunčiamas senu antrašu dings
ta.

Visada, kaip tik narys pa
keičia gyvenimo vietą, tai pra
šome tuojau pranešti jūsų se
ną antrašą, naują ir kuopos 
numerį. Kodėl reikia pranešti 
ir kuopos numerį? Todėl, kad 
didmiesčiuose yra po kelias 
kuopas. Jeigu narys nepraneš 
ša kuopos numerio, tai prisi
eina jie.škoti jo po visas kuo-

FILE RAŠTININKES
Nuolat, Pastovus Darbas 

Puikiausia Proga 
ALGA PAGAL SUTARTĮ 

Kreipkitės

ACCIDENT & CASUALTY 
INSURANCE CO.
Ill JOHN ST.

«-TOS LUBOS
NEW YORK CITY

Kp. Miestas
37— Lawrence
19—Chicago

1—Brooklyn
39— Scranton 
50—Rochester 
52—Detroit ...

148—W. Frankfort .
40— McKees Rocks 

131—-Saginaw . . 
187—Chicago . .
38— Scranton . .

145—Los Angeles . .
Garbės Kuopos

Eilė kuopų jau prisiuntė 
duoklių už 1946 metus. Reikia 
visiems rūpintis, kad sumokė
tume duokles anksti. Tas pa
lengvins kuopų valdybų dar
bą, suteiks daugiau laiko ga
vimui naujų narių ir pagelbės 
Centro Komitetui literatūrą 
laiku išleisti. Iki šiol jau pa- 
simokėjo visi nariai duokles, 
arba tiek narių, kiek, turėjo 
1945 metais, . sakamų . kuopų. 
Jos priskaitomos prie 
narių.
Kp. Miestas

4— Portland, Oreg.
37— Lawrence
38— Scranton 
42—Nashua

133—r-Camden 
148—W. Frankfort 
161—Seattle.

(25)

garbės

laimėtų.

9083 
SIZES

VALYTOJOS. Ofisu Nnmų. Kuol^U 
62c j valandą.

Kreipkitės tarp 4 ir 5 P .M.
INGE, 69 Pine St.. New Yor^ Ctty

* 

*
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ROBERT LIPTON,
701 Grand St
TeL ST. 2-8178

Jeweler
Brooklyn, N. ¥.

ATDARA VAKARAIS

VILNIES
PERGALĖS METŲ

KALENDORIUS
19 46

Kaina 35 centai

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2169 has been issued to the imdersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
f>5 Mcserole Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the

WALTER SPECK
Ave., Brooklyn, N. Y.

premises.

55 Mcserole
DIDĘL£ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Daug Visokių Raštų ir ] 
Visokių Informacijų

Gaunamas LafevėsAdm
427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
.GB 11253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

98 Reid
BERTHA BROWN

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that ^License No. 
L 5343 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Iaw 
at 10 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH HtfTKOWITZ 
The Park Wine & Liquor Store

is hereby given that Licenęc No.

Jaunuolėms koštiuminės sukr 
neles forma 9083 gaunama JI* 
J 7 dydžio. Iš plonos medžia
gos bus suknelė, iš sunkesnė* 
-—■kostiumas.

Užsakymą, ( pažymėjus n*

tų, siųskitės Mary



įeitas puslapis
q-!-."—■' '»■ '■■■. i. .......... .......... .......................................... ............................................................... . ..................... ... . ................................

Lauksime su Jumis Pasimatymo Dienraščio 
Laisves Metiniame Bankiete Sekmadienį, 

Sausio 27, Grand Paradise Salese

LaisV^—Liberty, Lithuanian baily štadienis, Sausio 26, 1946 ■■■- —.. .. ■ ..... . ...

Laiškas Laisves Redakcijai

F-

Paskutiniu sykiu primena
me, jog Laisvės metinis šėri- 
ninkų suvažiavimas ir bankie- 
tas įvyks jau šį sekmadienį 
(rytoj), sausio 27 dieną, 
Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., Brooklyne.
VISOS DIENOS PROGRAMA

Suvažiavimas 10 vai. ryto, 
didžiajame ballruimyje.

Bankietas 6 vai. vakaro, 
tuojau po suvažiavimo, viršu-

ir bankietui kartu $2.50.
Tad visi, turintieji ir netu

rintieji iš anksto tikietų, kvie
čiami atvykti, čia pabaliavosi- 
te ir pasimatysite su svečiais 

kitų miestų.
Dar'Dėl Suvažiavimo

Laisvės reikalus, finansinius 
ir politinius, sprendžia šėrinin- 
kai ir šėrininkių organizacijų 
atsiųsti delegatai. Tačiau ir vi
si Laisvės skaitytojai kviečia
mi išgirsti, kaip tvarkosi de
mokratiškas lietuvių liaudies

i w

Šokiai 7 vai. ir per visą va
karą iki vėlumos, didžiajame 
ballruimyje. Antano Pavidžio 
orkestrą.

JEIGU DAR NETURITE 
T1KIETO

Visi, kurie dar suspėjate, 
geriau įsigykite tikietus šian
dien. Svečiams gera nuotaika 
ir rengėjams sklandesnė dar
bo eiga, kur kas galimesnė, 
kada svečiai apsirūpinę tikie- 
tais iš anksto.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, 
kad visuomet randasi geros 
valios žmonių, kurie negalėjo 
iš anksto apsirūpinti tikietais 
dėl darbo ir kitų priežasčių, 
bet pasitaikius progai jie nori 
būti su mumis, komisija pa
skyrė geroką atsargą tikietų 
parduoti prie durų — kol to 
atsarginio skaičiaus išteks. Pa
vėlavusieji gauti bankieto ti- 
kietą, tačiau, galės dar gauti 
Šokiams įžangos tikietą. Vien 
Šokiams įžanga 60c. šokiams

dienraštis. Įdomu yra girdėti 
delegatų kalbas, pažinti iš ar
timų ir tolimų miestų rytinėse 
valstijose suvykusius laikraš
čio vajininkus, veikėjus, ben
dradarbius. Ypatingai ta pro-, 
ga kviečiami pasinaudoti bVoo- 
klyniečiai, kuriems čionai pa
togu pribūti ir kuriems 
vietos esantis laikraštis 
giausia gali patarnauti.

Iki pasimatymo Laisvės su
važiavime ir bankiete sausio 
27-tą!

ant 
dau-

Parvyko iš Karines 
Tarnybos

Jurgine Praneša Apie 
Savo Bankietą

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikali* veikalas pagal garsų 
Europinį vaidinimą "Lilliom” Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai

Dainos Oacar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Mille

su John Raiti - Iva Wi.thers
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. ir Sešt. 2:30

ir

DABARTINE. REIKŠMINGA ir ISPO-, 
DINGĄ PRIETIKIŲ DRAMA . . . 

SUJAUDINANTI! 
DICK POWELL 

“CORNERED” 
«u WALTER SLEZAK, 
MORRIS CARNOVSKY 

Ir kitais šauniais vaidintojais 
DABAR RODOMA

RK O- PALACE “T sPY

LEAVE HER TO 
HEAVEN

Techn i-Spal vom i s 
žvaigždžiuoja GENE TIERNEY 

CORNEL WILDE • JEANNE CRAIN 
Šaunus Vaidinimas Scenoj 
Tony ir Sally DE MARCO

Paul Re mos ir Jo Žaislų Vyrukai
CARL RAVA7.ZA

Extra! PAUL WINCHELL
DURYS ATDAROS 10:30 A.M.

Į)AW 7th Avenne lrA. x 5°‘h st-> York.

17*’ 
£ t’

The Theatre Guild’s Muzlkalis
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Riehard’o Rodger* 

Žodžiai Ir Dainos Oscar Hammerstein 2-Jc 
vadovybėje Rouben Mamoulian

ŠOKIAI AGNES de MILLE
HAROLD

KEEL
BETTY JANE

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

yj’opiet Ketrirt. Ir Sei tad.

JO8EPH 
BULOFF 

RUTH 
WESTON

Sausio 18-tą sugrįžo iš kari
nės tarnybos leitenante Ann 
žalioniūtė, duktė newyorkie- 
čio Motiejaus žalionio, sesutė 
mūsų kaiminkos, Helen Ma
žeikienės, gyvenančios 18 
Stagg St. Sugrįžo visai, gavus 
garbingą paliuosavimą. Kaipo 
slaugė, Ann tarnavo medika- 
liškame korpuse.

Su malonia veterane teko 
susipažinti Jurgiui Kazakevi
čiui pagerbti suruoštame va
kare. čia pat, beje, teko ma
tytis ir su jos sesute Mrs. Mag
dalena Roed, kadečių slaugių 
mokytoja ir jos vyru kapit. 
Roed.

Draugystė švento Jurgio 
rengia vakarienę balandžio 
(April 27-tą, šių metų, šeš
tadienio vakarą, Liet. Ameri
kos Piliečių Kliubo svetainėse.

Vakarienė bus gera, tokioje 
formoje, kaip buvo Piliečių 
Kliubo vakarienė Naujų Me
tų laukiant, valgyti ir gert — 
degtinės ir alaus. Po vakarie
nės šokiai prie geros orkestros 
iki 1 A.M. Bilietų kaina tiktai 
3 doleriai. Prašom bilietus įsi
gyti iš anksto. Bilietų galima 
gauti pas Juozą Zakarauską, 
Liet. Amerikos Piliečių Kliu
bo gaspadouių ir pas valdybos 
narius. ,

J. Yasunas. Su pagarba,
■ t__________________

pagan duoti už jį —klaidinti 
skaitytojus.

Girdamas išrinktąjį majorą, 
D. M. š. autoritetingai pareiš
kė, kad jei prie O’Dwyerio 
taksai ir būtų pakelti, tai kad 
New Yorko gyventojai 
priešintų, su pakarnumu 
mokėtų. Jis sakb, kad 
rinkimų O’Dwyeris daug
pažadėjimų yra pasakęs. Na, 
tai jūs biedniokai ir tikėkit 
tiems politikierių pažadėji
mams.

Negerai, kad tas skaitytojus 
klaidinantis D. 
tilpo Laisvėje,
svarbiu organu lietuvių darbi-

greitai bus

užmetimų 
kad jis ka-

Juozas Weiss Serga Sergantieji Draugai

nesi- 
užsi- 
laike 
gerų

M. š. raštas 
kuri yra itin

Kazys Darbininkas.

prokuroravimo 
Joe Adoni ir Costelo tu- 
didžiausios gemblerystės 
O’Dwyerio panosėje ir 
pastangų prieš tai ne

daroma.

Be

reikia dažnai pa- 
tuojau. Komunistų 

ir Amerikos Darbo 
nesakė, kad reikia

kada rinkimai ėjo,

Juozas Weiss jau antra sa
vaitė randasi namie six sun
kiu “šalčiu,” kasdien lanko
mas gydytojo ir prižiūrimas 
dukters. Apie jo ligą Laisvei 
pranešė jo sūnus, kad nenusi- 
viltume tikėdamiesi iš jo dar
bų suvažiavime ir bankiete. 
Weiss, ilgametis Laisvės direk
torius, visuomet daug dirbda
vo Laisvės 
pramogose.

Linkime 
sveikti.

Draugas
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Centro iždininkas, kuopų 
So. Brooklyne korespondentas 
ir darbuotojas, pastovus, ener
gingas demokratinio judėjimo 

Ivisų darbų veteranas.

K. Levanas, Laisvės skaity
tojas ir geras talkininkas dau
gelyje darbų, šiomis dienomis 
smarkiai susirgo. Radosi na
mie, nuolat lankomas gydyto
jo. Levanai gyvena 388 So. 
1st St.

suvažiavimuose ir

draugui greit pa-

Weiss taipgi yra

įspėja Saugotis Nuo 
Pavojingo Plėšiko

New Yorke pastaruoju lai
ku siaučia koks pamišęs ar 
šiaip brutališkas krautuvių 
nlėšikas, kuris, sakoma, api
plėšęs savo auką dar ir sušau
do, nors plėšime jam ir nepa
sipriešina. Vienas taip buvęs 
pašautas pereitą savaitę, o ki
ti du viena diena 
čiadienį. Du mirę, 
sunkiai sužeistas.

Iš mačiusiųjų

pereitą tre- 
trečias guli

pasakojimo 
policijos esą nustatyta, kad 
mažiausia trys plėšimai pri
klauso tam “žibančiom akim, 
pageltusios veido išvaizdos, 
rudais plaukais, ilga smailia 
nosimi vyrui.” Esąs apie 40 
metų, netoli 6 pėdų aukščio, 
liesas. Pašautieji vienas buvo 
kvepalų krautuvės darbinin
kas, 1 kailinės ir 1 degtinių 
parduotuvės savininkas.

Susirgęs “šalčiu” kitas Lais
vės kaimynas, .skaitytojas ir 
šėrininkas, Antanas Krapavic- 
kas. Jis taipgi randasi namie.

Penktadienio rytą nebegalė
jo pribūti darban Laisvės tech- 
nikas-presmanas Juozas Dai
nius. Jau pirmesnėmis dieno
mis jis nesijautė gerai, bet ti
kėjosi nugalėsiąs taip sau, ne
pertraukęs darbo. Nepavyko.

Linkime draugams sugrįžti 
į gerą sveikatą.

YMCA Finansinis Vajus
Daugelis lietuvių, prigulėda

mi prie’ Liet. Atletų Kliubo, 
sykiu priguli ir prie YMCA, 
su kuria įstaiga kliubas turi 
ryšius. Dabartiniu laiku Ryti
nis YMCA Distriktas turi vajų 
sukėlimui $10,000 fondui, ku
ris bus panaudotas remontuo
ti namą, esantį 179 Marcy 
Ave., taipgi naujai pagerinti} 
gimnastikos kambarį, gardero
bus, (Lockers), maudymosi 
Įrengimus, miegamuosius kam
barius, ir t.t. '■ ‘

Iki šiol YMCA yra sukėlęs 
$6,442, o pasižadėjimų turi 
$402. Dar trūksta $3.136....

Juozas Petersonas, L. A. C. 
kliubietis, yra vienas iš vaji- 
ninkų to fondo sukėlimui. No
rintieji ir išgulintieji prisidėti 
prie šio YMCA vajaus, susisie
kite su Juozu Petersonu, 168 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Ateinantį pirmadienį, sausio 
28 d., YMCA, 179 Marcy Ave., 
turės mitingą, į kurį kviečia 
Atletų Kliubo ir YMCA na
rius Mitingas prasidės 6:30 
vai. vak. Kalbėtojas aiškins 
YMCA svarbą jaunimui. Taip 
pat bus ir kitų pamarginimų. 
Dalyvaukite.

Šių metų Laisvės No. 7-tąm, 
šeštam puslapyje, D. M. š., 
reklamuodamas naujai išrink
tąjį New Yorko majorą. O’
Dwyer, sako, kad senasis ma
joras LaGuardia buvo labai 
blogas. Esą, paskutiniais ke
turiais metais majoravimo ne
pastatė nė ligonbučių, nė po
žemi n hi g e 1 ž k e 1 i ų -s u b v i ų.

Kažin kodėl tas rašė j as taip 
visą dalyką* naiviai aprašė? 
Juk visiems yra žinoma, kad 
iš priežasties karo per pasta
ruosius keturis metus niekur 
didesnių pastatų nebuvo būda
vo j am a.

Dėlei LaGuardijos pastan
gų, kad miestas pasibudavotų 
ir kontroliuotų' ori auk į — air 
field, o ne keli kapitalistai šė- 
rininkai valdytų, tai itin atkar
tojimas to, kas jau buvo 
Hearsto laikraščiuose rašyta ir 
nuogąstavimas kenkime kapi
talistų trustams. Mes žinome, 
kuo buvo ir yra LaGuardia, 
bet kuom bus O’Dwyeris, ten
ka dar palaukti.

O’Dwyerio 
laiku 
rėjo 
lizdą 
jokių 
buvo

Dvylika metų atgal, kai La
Guardia užėmė majoro vietą, 
tai New Yorkas buvo nemie- 
laširdingai nualintas ne tik fi
nansais, bet ir abelnai buvo 
didžiausioj betvarkėj. O tada 
irgi gaspadoriavo (su daug 
panašumo O’Dwyeriui) demo
kratai. Gemblerystės ir užmu- 
šystės buvo pilniausiam veiki
me. Tos vietos (prie East Ri
ver) ką seniau ir dienos lai
ku būdavo nesaugu vaikščioti, 
dabar yra dailūs pasivaikščio
jimo parkai. New Yorkas šian
dien visais atžvilgiais yra \ki- 
tokis, negu seniau buvo. Su
prantama, kaip demokratuo
se, taip ir republikonuose yra 
gerų žmonių ir yra liaudies 
priešų.

LaGuardia, užbaigęs majo
ro pareigas, nenudardėjo pas 
Hearst a, bet. patapo redakci
jos . štabo nariu progresyvio 
liaudies laikraščio PM. Jo raš
tų temos yra sutaikomos su 
liaudies reikalais ir prieš stor
žieviškus kapitalistus. Todėl 
Hearsto laikraščiai nesigaili 
jam paškudniausių kompli
mentų.

Ne taip su O’Dwyeriu. Jam 
ir Daily News ir Hearsto laik
raščiai apščiai suteikė popu- 
liarizavimo. Jis frentiškai su
sitaiko ir su gubernatorium 
Dewey. Mes turime palaukti ir 
persitikrinti, koks tas liaudies 
geradarys išsivystys iš O’Dwy
erio, o ne striniagalviškai pro-

Kelios Pastabos
reikalo “Kazys Darbi

ninkas” taip giria LaGuardia 
ir liepia “palaukti,” kas dėl 
O’Dwyerio. No visada galima 
“palaukti, 
sisakyti 
Partija 
Partija
“palaukti, 
bet rėmė! dabartinį majorą O’- 
Dwyerį, nes kiti' 
buvo prastesni. Iš O’Dwyerio 
pasitikėta daugiau, negu iš jo 
oponentų.

Reiškia, išrinkome tą, kurį 
skaitėme geresniu. Taipgi nė
ra nuodėmė pasakyti žodis ki
tas ir už tai, kur naujas ma
joras pasisakė gerai. Pavyz
džiui, jis išstojo, kad neduoti 
$45,000,000 piliečių sumokėtų 
pinigų statyti orlaivių darži
nes ir sandėlius, kad orlaukis 
gali palaukti, o tuos pinigus 
reikia sunaudoti dėl statymo 
mokyklų, ligoninių^ transpor
to priemonių. Ką mano “Ka
zys Darbininkas,” ar tai ge
resnė LaGuardia pozicija, 'ku
ris stojo, kad išbudavoti kom
panijų orlaiviams garadžius ir 
sandėlius, ar kad pinigai bū
tų sunaudoti statymui mokyk
lų, ligoninių ir transporto rei
kalams? Jeigu “Kazys Darbi
ninkas” mano, kad geriau pi
liečiu taksai išleisti pastatymui 
milionierių kompanijoms ga- 
radžių ir sandėlių, o ne moky
klų, ligoninių ir kitų miestui 
reikalingų dalykų, tai prasta 
“darbininko” pozicija!

Niekas nekalba prieš orlau- 
kius, bet Idlewild orlaukis bu
vo budavotas tada, kada be 
jo galima, byivo apsieiti. Jis 
prie karo laimėjimo neprisidė
jo. Jis tik surijo šimtus milio- 
nų doleriu, daug darbo, tuo 
pat atitraukiant darbininkus 
nuo kitu darbu. Dabar dar be 
io. apsieiti galima, nes Newar- 
ko orlaukis atiduotas civi
liams, iš kurio Times Square

kandidatai

greičiau galima pasiekti, kaip 
iš Idlewild. Greitai karo lai
vynas atiduos Bennet Field, 
gi LaGuardia orlaukis randa
si irgi New Yorko ribose, taip, 
kad IdJewild ne 
reikalingas.

Niekas nedaro 
buvusiam majorui,
ro sąlygose nepastatė mokyk
lų, bet, kad jis norėjo miesto 
tarybai ir naujam majorui pa
diktuoti, kad 1946 metais, ka
da galima statyti mokyklas ir 
ligonines, subves ir kitus mies
tui reikalingus dalykus, o pi
liečiu $45,000,000 būtų ati
traukta nuo to darbo ir paves
ta statybai milionierių, orlai
vių kompanijų naudai! Ar 
“Kazys Darbininkas” mano, 
kad tokis LaGuardia’o nusista
tymas geras? Nejaugi mes tu
rimo palaukti su mokyklomis, 
su ligoninėmis, transporto 
priemonėmis, o budavoti kom
panijoms garadžius?

Netiesa, kad LaGuardia pa
darė “gražų New Yorką.” Kas 
buvo 12-ka motų atgal, tai 
dabar visur to nėra! Kada 
viešpatavo nedarbas, kada mi- 
lionai darbininkų turėjo, dirb
ti viešus darbus, tai kiekviena
me mieste buvo pastatyti par
kai, pravesti keliai ir patai
syti paupiai. Gal būti LaGuar
dia daugiau tame, pasidarba
vo, kaip kitas, už tai niekas 
jį nepeikia. Reikia imti kiek-

vieną jų su druska. Reikia 
remti ten, kur jie daro gerai, 
ir kritikuoti, kur daro blogai.

Pasakojimas, kad LaGuar
dia patapo progresyvio laik
raščio “PM” redakcijos štabo 
nariu, taipgi neatitinka tiesai. 
Jis yra tik “PM” bendradar
bis — kolumnistas. Taipgi ne 
visada “PM” yra su progresy
viais. Jis dažnai puola komu
nistus, kaip ir Hearsto laik
raščiai. Ir laike pereitų rinki
mų jis puolė ne vien komu
nistų kandidatus, bet ir Ame
rikos Darbo Partijos, o rėmė 
liberalus, kurie “liberalai” tik 
žodžiais.

Kas dėl New Yorko iždo, 
tai jį ir LaGuardia paliko blo
gą. Sausio^ 10 d. “Daily Wor
ker,” aprašydamas miesto ta
rybos posėdį, kur buvo suda
ryta finansų komi'sija, į kurią 
įeina ir komunistas B. Davis, 
rašo, kad naujas majoras O’
Dwyer pareiškė:

“Kas dėl finansų, tai ne 
džiuginanti padėtis, nes Mr. 
LaGuardia paliko mums $6,- 
000,000 ižde skolų.”

D. M. š.

Beth David ligoninėj guli 
Miss Helen Gannon, kurios 
temperatūra nuo gruodžio 12- 
tos esanti 105 ir iki 109 laips
nių. Daktarai stebisi, kad ji
nai su tokia temperatūra išsi
laiko gyva.

■

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

, j 9—12 ryteValandos: j !_ 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

j

Matyk J. V. karini tribūnoj veikiant}! Matyk 
mieste.

newsreel theatre
BROADWAY IR 46 ST.

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk J. T. O. susirinkimą Londone! Matyk G.I’s demonstruojant Paryžiuje! Matyk 
Naclą suardyto Variavos miesto atstatymu! Matyk lakflnų ligelbSJimą Burmos raistuose! 
Matyk "Rainbow CJub’o” užsidarymą Londone! Matyk Anglijos traukinių sudužimą! 
Matyk dramatiikai tikrovinę, Naują March of Time filmą

“JUSTICE COMES TO GERMANY”
Matyk vietoje nutrauktas tikrenybė* filmas, kaip teisiamas Ir nusmerktas Nacis už 
pikUdairliką Amerikos lakūno užmuiimą!
iisivystanČią istoriją, puikiausius judžius

EMBASSY

*

Ąlfred E. Smith Memorial 
Fondui sukelta $3,000,000. 
Fondą naudos šv. Vincento li
goninei padidinti

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steiėius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten .Eyck ir Maujer St*. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Šį Sekmadienį

■f

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

Narys.

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Msrey Are*.)

B’KLYN, N. Y.

.
* ' ’J L k- i

LAISVES
BANKIETAS

■ Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas
Įvykš Sekmadienį

Sausio-January 27-tą
Didžiosiose

GRAND PARADISE SALESE
318 Grand Št., Brooklyn, N. Y

Gera Vakarienė; Alaus
Kiek Kas Norės

BILIETAS $2.60 ASMENIUI 
PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS.

PO BANKIETO ŠOKIAI

A. PAV1DIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šutei m garblngas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Te!. Virginia 7-4499

XZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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