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Baisūs Atsiminimai.
Tuo Pačiu Beprotišku 

Keliu.
šiandien Mainieriai, Rytoj 

Kiti.
Vėl tos Kalėdinės Dovanos

Rašo A.’ BIMBA_____  _______ į

Senosios kartos žmonės atsi- i 
mename audringus laikus po 1 
Pirmojo Pasaulinio Karo. Ta- i 
da buvome daug jaunesni. Vi- j 
si įvykiai smarkiai mus jau- ; 
(tindavo. Mūsų susirūpinimas 1 
neturėdavo ribų. Ir veikėme 
daug smarkiau.

šiandien beveik visa ta pa
ti istorija gražiai kartojasi j 
pries mūsą akis, bet mūsą at- i 
siliepimas neberodo tokio pat į 
gyvumo, štai prieš keletą die- I 
mi New York Times skaitau | 
du pranešimu — vienas 
Washington o, kitas iš Be 
no. Vienas kitą papildo, 
nas už kitą baisesnis.

Iš Washington o praneša 
kad Amerika ir Anglija pasi 
rengusios duoti Vokietijos at 
statymui visa bilioną dolerių.

Iš Berlyno sakoma: “Deši 
nysis sparnas laimi amerikie 
čių okupacijos zonoje. Vokie 
čiai konservatoriai parodė lai

Milwaukee, Wis..— 
‘ reguliarių ir specialių poli
cininkų užpuolė 1,500 CIO 

i Automobilių Darbininkų U- 
I nijos narių ir kitų darbinin- 
: kų, kurie pikietavo Allis- 
; Chalmers užstreikuotą fab
riką. Pikietininkai pastojo 
kelią streklaužiams iš fab- 

se, bet jie tebėra atsilikę nuo rįko išeiti p0 darbo. PollCl- 
sociahstų.” ninkai šturmavo pikietinin--

★ ★ ★ • Į<us, kad pralaužtu spragą
Lygiai taip buvo po Pirmo

jo Karo. Socialistai visur sė
dėjo pirmosiose vietose, bet! 
palaipsniui juos į ožio ragą • 
rietė konservatoriai. Kad tam 
procesui pagelbėti, mūsų šalis 
ir Anglija bilonus dolerių da
vė Vokietijos atstatymui.

Mūsų pagalba Vokietija 
prisikėlė. Jos pryšakin atsisto
jo Hitleris. Nuo čia istorija 
jau visiems žinoma.

Tuo pačiu beprotišku, keliu 
mūsų politika žygiuoja šian
dien. Kaip ilgai ims, kol Ame
rikos ir anglų bilijonų pagal
ba Vokietijoje iškils naujas 
devyngalvis bestija?

skaityti 
bei

Bjauru ir koktu 
buržuazinius laikraščius 
klausytis radijo komentatorių 
ir žinių padavėjų. Savo gyve
nime neatsimenu, kad kada 
nors būtų buvę tiek tulžies iš
lieta ant kokio nors sąjūdžio, 
kaip šiandien yra1 liejama ant 
mainierių 'galvos.

Gerai, kad Amerikos orga
nizuoti darbininkai supranta 
visą padėtį. Jie pasakė, kad 
jie remia mainierių uniją. Jie į 
žino, kad šiandien ta praga
riška mašina paleista' prieš 
organizuotus mainierius, bet 
rytoj jinai bus atkreipta prieš 
kitas unijas.

Gerai savo reikalus supran
ta ir mainieriai. Jie yra perė
ję ilgą kovos kelią. Jie atsi
mena, kas būdavo, kai jie bū
davo silpnai organizuoti. Vie
nybėje jie pajuto galybę ir 
jos nebepames.

Vėl čia pat Kalėdos ir vėl 
tos pačios dovanų bėdos. To
kia jau mada: krautuvėse nė 
pasijudinti nebegalima. Atro
do, kad dovanas kam nors 
perka kiekvienas, kuris dar 
turi dolerį kitą.

Bloga ne tame, kad žmonės 
perka dovanas. Bloga tas, 
kad- dažnai pirkėjas nepagal
voja, kokia dovana geriausia 
ir naudingiausia. Daugelis tų 
dovanų nuvažiuoja į gurbą 
arba ant šiukšlyno po Kalė
dų.

Todėl ,verta pagalvoti, kam 
ir kokią dovaną perki ir siun
ti. Pažangūs žmonės menknie- 
kiškiems dalykams neturėtų 
mėtyti savo dolerius.

štai, mano supratimu, ge
riausia dovana: Užrašyk savo 
giminei dienraštį Laisvę.

O jeigu tavo giminė turi 
jaunimo ir Laisvę jau skaito, 
užrašyk jam žurnalą “New 
Masses,” arba savaitinį didelį 
laikraštį “The Worker.”

“New Masses” adresas — 
104 East 9th St., New York 
3, N. Y. Metinė prenumerata

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metama
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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KETURIŲ DIDŽIŲJŲ MINISTRAI SUSIRINKS MASKVOJE
Atsaukt Jungt. Tautų Atstovus 

Iš Franko Ispanijos, Ragina 
Politinis - Saugumo Komitetas

No. 280

Policija Suėmė 75 Allis- 
Chalmers Pikietus: Lydėjo 

Streiklaužius iš Darbo

A

Streikieriai Gindamiesi Aokūlė ir Policininkus: Bošai Laužo 
• Darbo Santykių Įstatymą dėl Unijinių Teisių

iKongresmany Gra- Į 
| pė Be Faktu “Tyri
nėja” Marcantonio

Washington. — Kongres- 
manų komitetas rinkimų 
reikalais nutarė tyrinėti 
darbiečio kongresmano Vi
to Marcantonio išrinkimą 
Nėw Yorke, nors to komi
teto pirmininkas kongr. 
Persy' Priest (pietinis de
mokratas) pripažino, kad 
neturi jokių parodymų 
prieš Marcantonio. Taipgi 
be jokių faktų bandoma su- 
rišt Marcantonio su repub- 
likonu veikėjo J. Scottorig- 
gio užmušimu rinkimų die- 
noie New Yorke. Jį mirti
nai primušė keturi nežino
mi užpuolikai.

Automobilių Darbininkų 
Unija Reikalauja Algos 
Priedų ir Kt. Pagerinimų

New York. — CIO Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
taryba svarsto reikalavi
mus, kuriuos statys samdy
tojams. Pranešama, kad 
reikalaus pridėti darbinin
kam po 25 centus valandai. 
Unijos pirmininkas Walter 
Reuther sakė, turės būti su
lyginta uždarbiai automobi
lių pramonėje visur. Unija 
taip pat stengiasi išgauti 
socialės apdraudos ir svei
katos fondą samdytojų 
šomis.

lė-

NAUJAS EG1PTENŲ 
KABINETAS

Kairo.—Egipto karaliaus 
Farouko pakviestas, No- 
krašy Paša sudarė naują 
ministrų kabinetą. Buvęs 
premjeras Sidkv Paša pasi
traukė, girdi, “dėl nesveika
tos”. — Matyt, studentų ir 
kitų Egipto patrijotų de
monstracijos įvarė jam “li
gą.” Jie kėlė riaušes prieš 
Sidky’o nuolaidas Anglijai.

tiktai $6. Išeina kas savaitė.
“The Worker” adresas: 50 

East 13th St., New York 3, 
N. Y. Metinė prenumerata tik 
$2.50.

900 streiklaužiams. Įvyko smar- 
• kus mūšis, kuriame, be kitų, 

sužeista ir-22 policininkai; 
sudeginta du policijos auto
mobiliai, akmenimis apdau
žyta ir apversta du kiti po
liciniai automobiliai ir iš- 
belsta kai kurie fabriko lan
gai. Areštuota 75 pikieti
ninkai.

12,000 Allis - Chalmers 
streikierių reikalauja pa
kelt algą 25 centais per va
landą, pripažint uniją ir 
darbininkų skundų komite
tą.

R. J. Thomas, CIO Auto. 
Darbininkų Unijos vice
pirmininkas, pasiuntė rei- 
kalavima darbo sekretoriui 
L. B. Schwellenbachui, kad 
valdžia atšauktų duotąjį 
Allis - Chalmers kompanijai 
darbų užsakymą. Nes kom
panija nemoka unijinių al
gų ir laužo įstatymą, kuris 
pripažįsta darbininkam tei
sę per uniją derėtis su 
samdytojais.

Jungt. Tautą Komitetas 
Siūlo Atsaukt Armijas 
Iš Svetimą Kraštą

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų nusigink
lavimo komitetas 16 balsų 
prieš 2 priėmė rezoliuciją, 
kuri pataria Saugumo Ta
rybai palaipsniui ištraukti 
kariuomenę iš svetimų že
mių, priklausančių Jungti
nėms Tautoms, o kuo grei
čiausiai atšaukti armijas iš 
tokių Jungtinių Tautų šalių, 
kurios priešinasi svetimos 
kariuomenės laikymui. Tik
tai Australija ir Argentina 
priešinosi šiai rezoliucijai.

Susikirtimai tarp 
Indusą ir Mahometoną

New Delhi, Indija. — 
Pranešama, jog šiaurvaka
riniame Indijos kampe ver
da kruvini susikirtimai 
tarp “pagoniškų” indusų ir 
mahometonų. Mahometonai 
atsisakė dalyvaut atsidariu
siame Indijos seime.

JUNGTINIŲ TAUTŲ KOMITETAS PADARĖ SILPNI TARIMU 
DĖL TARPTAUTINIŲ PAŠALPŲ VIETOJ UNRRA

Lake Success, * N. Y. — 
Ekonom. - finansinis Jung
tinių Tautų seimo komite
tas, laidodamas tarptautinę 
pašalpų organizaciją UNR- 
RA, nutarė įsteigti techni
kinį komitetą, šis komite
tas turėtų ištirt ir rapor- 
tuot, kiek trūksta maisto 
bet kuriai šaliai ir ar ta ša
lis turi ištekliaus pirkti 
reikmenų iš užsienio. Dau
giau maisto turinčios šalys

Lake Success, N. Y. —Po
litinis ir apsauginis Jungti
nių Tautų ko|mitetas nubal
savo atsaukt visų tų tautij 
ambasadorius} ir kitus at
stovus iš fašistinės Franko 
Ispanijos.

Pirm šio nutarimo buvo 
duota Amerikos pasiūlymas 
atsisaukt į Franko, kad jis 
pasitrauktų iš valdžios, ir 
antrinio komiteto sumany
mas sutraukyti politinius 
ryšius su Franko režimu. 
ŠŠie du pasiūlymai nupuolė, 
kuomet balsai už ir prieš 
lygiai pusiau pasidalino.

Tuomet Belgijos delega
tas pasiūlė atšaukti diplo
matinius atstovus iš Ispa
nijos, o jeigu per tam tikrą 
laiką nebus ten suruošta

Unija Reikalauja 120 
Milioną už Sugaištį 
“Nuo Vartą iki Vartą”

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unija 
užvedė bylą federaliame ap
skrities teisme prieš Carne
gie - Illinois Plieno korpo
raciją ir National Tube 
kompaniją. Unija reikalau
ja $120,000,000 atlyginimo 
savo pąriams už laiką, kurį 
jie sugaišo per 6 metus nuo 
įėjimo pro fabrikų vartus 
iki paties darbo ir nuo grį
žimo iš darbo iki vartų. Jei
gu unija laimėtų, tai 120,- 
J)00 tų darbininkų gautų po 
$1000 atlyginimo. Unijos 
byla yra paremta 
Aukščiaus. Teismo sprendi
mu, kuris praeitą vasarą 
priteisė atlyginimą Pottery 
kompanijos darbininkam už 
sugaištą laiką “nuo vartų i- 
ki vartų.”

ris kalbėjo taip, lyg jis jau 
būtų Vokietijos premjeras. 
Savo veikloje prieš komuni
stus Schumacheris naudoja 
ginklus iš Goebbelso arse
nalo ir į jo partiją plaukia 
naciai...

L Pruseika Kalbės Michigano Valstijoje
Prieš tūlą laiką buvo 

spaudoje paskelbta, kad su 
š. m. gruodžio 13 d. Michi
gano ALDLD apskrities 
kuopoms sakys prakalbas 
Rojus Mizara. Tačiau, ap
linkybės taip susidėjo, kad 
jis šiuo metu negali iš Lai
svės išvažiuoti.

Mizaros vieton, taigi, ap
siėmė važiuoti ir pasakyti 
prakalbas LEONAS PRU
SEIKA, Vilnies redaktorius 
iš Chicagos. Jis kalbės viso-

/
j e apskrityje, pradedant 
Grand Rapidsu ir baigiant 
Detroitu. .

Draugas Pruseika yra 
pirmaeilis mūsų kalbėtojas 
ir veteranas veikėjas. Pasi
tikime, kad į jo prakalbas 
susirinks daug žmonių, iš 
ko bus naudos klausytojam 
ir visam musų judėjimui.

68 nuošimčiai streikavu
sių mainierių jau vėl kasą 
minkštąją anglį.

būtų prašomos pašelpti 
tautas, kurioms valgio sto- 
kuoja.

Daugiausia pašalpos tiki
masi iš Jungtinių Valstijų, 
Didžiosios Britanijos, Bra
zilijos, Kanados, Argenti
nos ir Chinijos, Franci jos, 
Lenkijos, Sovietų Sąjungos 
ir Danijos. Iš šių kraštų at
stovų ir sudarytas komite
tas. Jis turi tiktai pataria
mąją galią.

laisvi rinkimai ir įsteigta 
demokratinė valdžia, tai 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba svarstys tinkamus 
žingsnius (prieš Franko). 
Šis perspėjimas Frankui 
buvo priimtas 26 balsais 
prieš 8, o 16 susilaikė nuo 
balsavimo. Amerikos ir An
glijos delegatai 
prieš.

Šiaip rezoliucija 
plomatinių atstovų 
mo iš fašistinės Ispanijos 
buvo priimta 23 balsais 
prieš 4. Nuo balsavimo su
silaikė 20 delegacijų, jų tar
pe ir Amerikos delegatai.

Rezoliucija taipgi reika
lauja nepriimt Franko Is
panijos į jokias Jungtinių 
Tautų įstaigas.

balsavo'

dėlei di- 
atšauki-

Pravda Tvirtina, kad 
Anglija Auklėja Naują 
Vokiečią ^Fiurerį”

Maskva. — Anglija sten
giasi padaryti nauju naciš
ku Vokietijos “fiureriu” dr. 
Kurtą Schumacherį, deši
niųjų vokiečių socialdemok
ratų vadą, kaip rašo David 
Zaslavskis Pravdoje, Sovie
tų komunistų laikraštyje.

Pravda primena, jog pas
kutiniu laiku Schumacheris 
lankėsi Anglijoj ir anglų 
darbiečių vadui sveikino ir 
vaišino jį kaip kokį “perga
lės laimėtoją.”

Pokalbyje su anglų ko
respondentais Schumache-

UNRRA direktorius La 
Guardia ragino įkurti tarp
tautinį maisto fondą . su 
$400,000,000. Sovietų atsto
vai pageidavo ir toliau pa
laikyt UNRRA, bet rėmė 
La Guardi jos pasiūlymą. 
Anglijos, Amerikos, Kana
dos ir Brazilijos delegatai 
piršo tiktai minimąjį tyri
nėjimų komitetą. Pagalinus 
ir Sovietų atstovas Andrius 
Gromyko sutiko su juom,

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Maskvos Konferencijoj Bus 
Svarstoma Planai Sutartim 

Su Vokietija ir Austrija
Molotovas Užtikrino Pilną Laisvę Maskvoj Užsieniniams 

Korespondentams Pranešinėti apie Konferenciją
New York.— Keturių Di

džiųjų užsieniniai ministrai 
susitarė laikyti sekamąją 
savo konferenciją Maskvo
je, pradedant 1947 m. kovo 
10 d. Ten jis svarstys pa
siūlymus dėl taikos sutar
čių su Vokietija ir Austri-

Amerikos valstybės sek
retorius James Byrnes tei
ravosi, ar Maskvoje bus 
duota užsieniniams kores
pondentams proga laisvai 
pranešinėti apie pokalbius 
tarp Keturių Didžiųjų mi
nistrų —- Amerikos, Angli
jos, Sovietų ir Franci jos. 
Viačeslavas Molotovas, už
sieninis Sovietų ministras 
užtikrino korespondentams 
tokias pat lengvatas ir lais
vę, kokias jie turėjo, kuo
met tų kraštų ministrai po
sėdžiavo Paryžiuje ir New 
Yorke.

Francija ir Sovietai savo 
pasiūlymuose sutarčiai su

Aukščiausias Teismas 
Svarstys Mainierių 
Bylą po Naują Metą

Washington.— Aukščiau
sias teismas nutarė pradėt 
1947 m. sausio 14 d. svars
tyt Mainierių Unijos apelia
ciją prieš apskrities teismo 
sprendimus. Šis žemesnis 
teismas atrado unijos pir
mininką Lewisą ir pačią u- 
niją kaltais dėl to, kad jie 
neįvykdė teisėjo Goldsbo- 
rough indžionkšino-draus- 
mės ir neatšaukė mainierių 
streiko.Užtai Goldsborough 
paskyrė $3,500,000 baudos 
unijai ir $10,000 jos pirmi
ninkui.

Graikijos Monarchistai 
Kaltina Jau ir Turkus

Athenai. — Graikijos mo
narchistai pasakoja, kad 
graikų partizanai arti Bul
garijos rubežiaus puolą 
juos trijų mylių frontu. Mo
narchistai skelbia, kad par
tizanai veikią jau ir per 
Turkijos sieną.

Paryžius. — Pranešama, 
jog pačioje Francijoje į “se
natą”, tai yra, respublikos 

. j. . .x . i taryba, buvo išrinkta pra-girdi, jeigu kitų krastų ; eit J sekmadienį 62 katali- 
kai respubhkieciai, 59 ko
munistai, 36 socialistai, 23 
karieji respublikiečiai ir 20 
kitų.

: 'Dar nėra pilnų skaitmenų 
iš Francijos kolonijų, ku
riom priklauso 65 atstovai.

delegatai jaučia, kad toks 
komitetas būtų naudingas.”

Kartu Gromyko pareiškė, 
jog tai “silpnas nutarimas, 
kuris atmeta tarptautinio 
bendradarbiavimo princi
pą,” o atsakomybė už tokį 
nutarimą kris ant tų, kurie ,
jį įbruko. Manoma, kad dauguma jų

Seismografas rodo, kad 
Japonijoj žeme drebėjo.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern Statue.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Vokietija, tarp kitko, reika
lauja atlyginimų iš vokie
čių. Amerikinis pasiūlymas 
nieko nesako apie atlygini* 
mus. Amerika, be kitko, siū
lo sumažinti anglų-ameriko- 
nų skaičių Vokietijoje iki 
300,000 vyrų, o rusų skaičių 
iki 240,000. Francija galėtų 
laikyti 70,000 savo kariuo
menės Vokietijoj, pagal tą 
Amerikos planą.

Chinų Komunistai 
Puola Tautininkus 
4-se Provincijose

Nanking. — Chinija. Chi- 
nų komunistai keturiose 
provincijose daro ofensvvo 
žygius prieš Chinijos valdo
vo Chiang Kai-sheko tauti
ninkų armijas. Pranešama, 
jog komunistam vyksta. -*• 
Matyt, todėl Chiang Kai- 
shekas siūlosi pasiųsti savo 
atstovus į komunistų sosti
nę Yenaną tartis dėlei pa
liaubų.

(Pirm kelių dienų tris
dešimts tūkstančių Chiang 
Kai-sheko kariuomenės pe
rėjo i komunistų pusę ir pa
sižadėjo kovoti prieš jį, 
kaip pranešė ALN žinių a- 
gentūra.)

Siūloma, kad Jungi. Tautų 
Darbininkai Aukotų Dienos 
Uždarbi Alkaniems Šelpti

Lake Success, N. Y.
Norvegijos atstovai davė 
sumanymą atsišaukti į or
ganizuotus Jungtinių Tautų 
darbininkus, kad paaukotų 
po vienos dienos uždarbį 
tarptautinėms pašalpoms. 
Šį pasiūlymą svarstys eko
nominė - socialė Jungtinių 
Tautų taryba. Skaičiuoja
ma, kad organizuoti šių 
tautų darbininkai per dieną 
gauna viso $100,000,000 al
gų, o neorganizuoti— $650,- 
000,000.

FRANCUOS SENATO 
RINKIMU PASĖKOS

būsią socialistai bei komu
nistai.

ORAS.—Būsią lietaus.
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ų REIŠKIA PASIKĖSINIMAS 
PRIEŠ VITO MARCANTONIO

Kada' rinkimų dieno.įe 
New Yorke kas tai sumušė 
republikonų samdinį Jose- 
phą Scottoriggio, kuris pa- 

i skui mirė ligoninėje, visi to 
distrikto gyventojai supra
to, kad reakcininkai tai pa
naudos prieš Marcantonio.

I Esmėje visi to distrikto 
j žmonės buvo ir yra įsitiki- 
. ne, kad Scottoriggio užmu- 
| še pačių republikonų sam- 
i dyti mušeikos, kad • tokiu 
I būdu turėti provokacinį 
i ginklą prieš Marcantonio. 
118-to kongresinio distrikto 
i gyventojai — negrai, puer- 
to - rikiečiai, italai, žydai ir 
ispanai, visi vienu balsu 
jums atsakys, kad jie nema
to mažiausios priežasties, 
kodėl Marcantonio rėmėjai 
norėtų sumušti republikonų 
veikėją — kas tarnautų 
ginklu tik republikonams.-

Bet nežiūrint to, kaip be- 
! prasmiškas. yra kaltinimas, 
i kad kokia tai “gengsterinė 
j Marcantonio mašina” (lyg

Maistas Paverstas Politikos Įrankiu
Mr. Dean Acheson’o, Valstybės sekretoriaus pava

duotojo, pareiškimas, kam Jungtinės Valstijos duos pa
galbos, aiškiai parodo, į ką paverčiamas maistas.

Acheson sako, kad pagalbos negaus tos šalys, kurios 
turi “galingas armijas.” Nors jis nei vieną neįvardino, 
bet korespondentai, kurie su Mr. Acheson’u asmeniškai 
kalbėjosi, rašo, kad tokios pagalbos negaus Sovietų Są
junga, Albanija, Bulgarija, Jugoslavija, Čechoslovakija, 
Lenkija ir Rumunija — tos šalys, kur yra liaudies val
džios.

Kad mūsų šalies diplomatai ir politikai maistą pa
verčia i politikos įrankį, tai jau seniai buvo matoma. 
Paimkime Graikiją. Ten viešpatauja fašistai, tai jai nuo-1 tam liaudies atstovui reikė- 
latos vežė maistą, kad stiprinti tą režimą. Kitaip yra su tų ................
Albanija, nors ta šalelė tik vieno miliono gyventojų, jo- žmogžudystę, tą pasaką pa
kini kitai šaliai ji negrumoja ir nesudaro pavojaus, bet; gavo nevien spauda, bet net 
jai pagalbą seniai nutraukė. Panašus atsinešimas yra lin- į toks atsakomingas asmuo, 
kui Lenkijos ir Čechoslovakijos. ' •* ; kaip gubernatorius Dewey

Arba paimkime Chiniją, ten reakcija, priešakyje su į pridėjo savo balsą prie tos 
generolu Chiang Kai-shėku, gauna ginklų, amunicijos, i kiršinimo orgijos.
transporto priemonių, maisto ir kitokios pagalbos; gi i Dewey nepaprastu grei- 
liaudis, kuri gyvena nusikračiusi ponų ir kapitalistų jun- Į tumu tuojau po Scottorig- 
gą, to negauna.

Su Vokietija tas pats. Į amerikiečių okupuotą 'zoną 
yra atbėgusių virš milionas vokiečių, daugiausiai nacių 
iš Sovietų okupuotos zonos. Jie ten veikia prieš demok
ratiją ir gauna pagalbos. Reakcija džiaugiasi, kad “ko
munistai mažai balsų gauna.” Kas gąli laukti, kad toki 
gaivalai balsuotų už komunistus?

Lapkričio mėnesį, kada mūsų šalyj buvo balsavimai, tai 
į Vokietiją išvežė tik 52,000 tonų grūdų ir kitokio mais
to. Mat, norėjo, kad čia žmonėms daugiau būtų, kad jie 
balsuotų už Mr. Trumano šalininkus. Bet dabar iš Wa- 
shingtono Associated Press praneša, kad gruodžio mėne
sį į Vokietiją bus išvežta net 305,000 tonų grūdų. Kaip 
matome, tai Albanijai, Jugoslavijai, Čechoslovakijai ir 
kitoms mūsų talkininkėms pagalbos nebus, bet jos gaus 
vokiečiai.

mašinos”) pravedė

gi o sumušimo jį aplankė li
goninėje, ir tuojau, dar ne
turėdamas jokių juridinių 
įrodymų, padarė pareiški- 

! mą, kad “šis kairiųjų tero
ro darbas bus iki pamatų 

: ištirtas.” Gubernatorius to
kiu būdu nerodė pagarbos 
savo paties užimamai aukš
tai vietai, kuri reikalauja 
bešališkumo — vietoje lauk
ti tyrinėjimo pasekmių ir 
teismo, jis tuojau “žinojo”, 
kad tai kairiųjų teroro au
ka...

Noromis nenoromis 18-to 
j kongresinio distrikto ir vi- 
iso New Yorko gyventojai 

Irano‘centralinė valdžia sulaužė savo žodį ir sutartį yra priversti galvoti, kad 
su Azerbaidžano šalimi ir pradėjo prieš ją karą. Irano republikonai ne tik su pasi- 
i’eakcininkai paskelbė, kad jie pasiunčia savo armiją į gardžiavimu pasigavo šį į- 
Azerbaidžaną neva balsavimams prižiūrėti, nors ten jų vykį, bet patys jį prirengė, 
armija nereikalinga.

Mr. Clifford Daniel, didelis Azerbaidžano demokrati
jos priešas, kuris užgiriu Irano reakcininkų karą ir yra 
prie'Irano armijos, gruodžio 4 d. pranešė New Yorko 
Timesui sekamus faktus: (1) Irano valdžia manė, jog, 
kada i Azerbaidžaną pribus jos armija, tai ten kurdai su
kils ir nuvers demokratinę provincijos valdžią. (-2) Kad 
tas įvyktų, tai Irano valdžia susitarė su tūlais kurdų va
dais ir pripažino jų “nepriklausomybę” Azerbaidžano 
provincijoj. (3) iš Teherano du kartus per savaitę per 
radiją kalba kurdų kalboj ir kursto juos sukilti prieš de
mokratiją. (4) Irano centralinė valdžia, priešakyj su Ah
mad Ghavam, mano, kad, jeigu ir nepavyks greitai nu
versti Azerbaidžano demokratinę valdžią, tai ten nebus 
pravesti parlamentariniai rinkimai, o todėl nebus už
tvirtinta Irano-Sovietų Sąjungos sutartis dėl žibalo kon
cesijų.

Štai faktai, kodėl padarytas užpuolimas ant Azer
baidžano šalies. Ten yra demokratinė tvarka — žemė

Irano Klausimas Paaiškėjo
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atiduota valstiečiams, o Irane yra dar baudžiavizmas. į kinu 
Azerbaidžano laisvė akstiną žmones į kovą už geresnį 
gyvenimą. Tik šiomis dienomis Maząndarano provincijoj 
reakcininkai nuteisė Tudeh (darbininkų) partijos 148 
žmones nužudyti arba į kalėjimus, kurie kovojo už žmo
nių laisvę.

Kitas dalykas, Irano — Sovietų Sąjungos sutartį ga
li užgirti tik parlamentas. Ta sutartis nepatinka Ang
lijos ir Wall stryto imperialistams. Jeiąu Irane prasidės 
naminis karas, tai parlamentas nebus išrinktas ir sutar
tis negalės būti užgirta. Trečias dalykas, tai Anglijos 
ir Amerikos reakcininkams nepatinka, kad Keturi Di
dieji7 susitarė visoj eilėj klausimų, kad Jungtinių Tautų 
organizacijoj vis daugiau gauna pritarimo Sovietų Są
jungos pasiūlymas — uždrausti vartojimą atominės ener
gijos karo reikalams, kad reikia mažinti apsiginklavimas 
ir paskelbti, kiek kuri šalis turi armijos kitose šalyse.

Kaip reakcijai tas pavyks, ateitis parodys. Viena, 
Sovietų Sąjunga pagal 1921 metų sutartį su Iranu gali į 
Iraną pasiųsti savo armiją, jeigu matys sau ir Iranui pa
vojų. Kita, Azerbaidžano provincijos valdžia atsišaukė į 
Irano armiją nekariauti prieš demokratiją, bet kariauti 
prieš reakciją. Taip pat Azerbaidžano vyriausybė paskel
bė parlamentarinius rinkimus savo provincijoj ir išrink
tus delegatus pasiųs į bendrą Irano parlamentą. Jeigu 
jie ten nebus priimti, tai ta provincija gali nuo Irano at
simesti.

Tai rodo ir tas, kad už 
trumpos valandos po įvykio 
jų visa propagandos ma
šina visu garu varė kirši- 
nimą, paremtą ant tos 
žmogžudystės — lyg ji bū
tų buvusi pasirengusi ir ži
nojusi, kada tas įvyks, žmo
nės ne akli, ir į tą faktą 
nurodo.

Ar tyrinėjimas atras ar
timu laiku, kas yra tikras 
kaltininkas, arba reikalas" 
bus vilkinamas, kol kas dar 
neaišku. Bet vienas aišku— 
reakcija, pasinaudodama 
šiuo įvykiu bandys išėsti 

I Marcantonio iš kongreso.
Pietų burbonai, su Ran-

i priešakyje, kuriems 
Marcantonio per ilgus me
tus buvo nepakenčiamu as
meniu kongrese, dabar susi
deda su repuBlikonų reak
cininkais, kad jį pašalinti. 
Yra pavojus, kad jiems tas 
gali pasisekti, nes sulyg į- 
statymais, pats kongresas 
gali nubalsuoti, kas tinka
mas ten užimti vieta ir 
kas ne.

Jie tikėjosi, kad pragariš
ka kiršinimo ir šmeižtų 
kampanija šiuose rinkimuo
se prives prie Marcantonio 
oponento, reakcinio repub- 
linkono pulkininko F. P. 
Bryano išrinkimo. Jie buvo 
beveik tikri. Bet kada 18-tO 
distrikto darbo žmonės ne: 
sidavė mulkinami, kada jie 
vėl balsavo už ištikimą jų 
reikalų gynėją Marcanto
nio, reakcija dabar imasi 
savo plano antro punkto — 
jo pašalinimo.

Mt U*

! Brazilijoje “Laisves” ir“Vilnies” Skaitytojus

Nereikia manyti, kad.tąš 
nebuvo iš ^anksto planuota. 
Taip, ta strategija buvo iš 
anksto gerai apdirbta, kaip 
rodo jos greitas judėjimas. 
Ar jiems tas pasiseks? Ga
li. Bet vieno jie negali pa
daryti —jie negali pašalin
ti Marcantonio iš kongreso 
nesukeldami šalyje didžiu
lės protestų bangos. Šalis 
aiškiai pamatys, kad reak
cija bijo nepriklausomo tie
sos žodžio, kad ji negali pa
kęsti žodžio laisvės net pa
čiame kongrese.

Taipgi nėra abejonės, kad 
stipri grupė pažangesnių 
kongreso atstovų gins Mar
cantonio. Debatai eis ir ša-

Visiems žinoma, kad šiau- 
ramerikiečiai lietuviai yra 
užprenumeravę kelias de
šimtis minimų laikraščių 
braziliečiams lietuviams. 
Tai nepaprastai gausus 
Brazilijos lietuviams šalti
nis sužinojimui, kas dedasi 
Ta r y b ų Lietuvoje 
ir tarpe pasaulyje gyvenan
čių lietuvių. Tie, laimingieji, 
kuriais užprenumeruoti tie 
laikraščiai, laukia laiškane
šio atnešant laikraščius, 
kaip kažinko. Gavę laikraš
čius skaito, dalinasi su kai
mynais, kalbasi, diskusuoja 
ir džiaugiasi radę džiugi
nančias naujienas.

Tačiau paskutiniu laiku 
vis nenormaliau pradėjo 
tiek Laisvė, tiek Vilnis at
eidinėti. Paklausti laiška
nešiai aiškinasi, kad ne 
nuo jų tas priklauso. Pašte, 
rokUoja, sutrukdo spaudos 
gavimą šiauramerikiečių 
jūrininkų streikas. Ir, kaip 
ten yra su tuo nenormaliu 
laikraščių atėjimu niekas 
nežino ir negali sužinoti.

Bet štai: Tuo pačiu laiko
tarpiu vis-. tankiau ir tan
kiau Sao Paulo mieste laik-

nelabai nori. Ir kaip jie no
rėtų jį pašalinti patylom, be 
didelio lermo! Bet šiaip ar 
taip, jie žygį prieš 18-to dis
trikto liaudies atstovą pra
dėjo ir dabar vargiai trauk
sis atgal.

Amerikos žmonėms verta 
atsiminti, kad naciai pradė
jo įkurti savo diktatūrą, 
pašalindami iš reichstago 
komunistus deputatus. Po 
to sekė socialdemokratai ir 
katalikai. Čia ir pradedama 
nuo pažangiečių ir, jei šalis' 
liks apatiška, bus einama I 
prie liberalų.

Marcantonio yra žinomas j 
New Yorko masėms jau! 
apie 20 metų. Būdamas | 
1 
dentu jis Harleme vadovavo j Amerikos Piliečių

------------------- -—r. . • -- 
(Laiškas iš Brazilijos)

raščių kioskuose pradeda 
pasirodyti pundai Laisvės 
ir Vilnies pardavimui, o 
prie šių dar ir iš Stockhol- 
mo lietuvių fašistų kon
centracijos stovyklos šlamš- 
tukas “Spinduliai” ir kito- 
kis visokis fašistinis ir so- 
cialfašistinis šlamštas iš 
Uruguajaus, Argentinos ir 
Šiaur. Amerikos.

Kiek yra žinoma, nei 
Laisvės nei Vilnies adminis
tracijos savų laikraščių ne
siunčia į Braziliją pardavi
nėjimui kioskuose. Bet mi
nimi laikraščiai pardavinė
jami, ir, pardavinėjami po 
du kruzeiru ekzempliorius! 
Įdomu, nors ir palyginus su 
kitų laikraščių kainomis 
pardavinėjami brangiai, bet 
žmonės perka, kaip medų.

Pradėjo darytis įdomu, 
kas gi tų laikraščių bizniu 
užsiima? Pasiklausus pas 
laikraščių pardavėjus, at
kerta — mūsų interesas ant 
laikraščio uždirbti vieną 
kruzeirą ir neaiškinti bi 
kam, iš kur mes juos gau
nam.

Bet visgi, dalykas dau
giau kaip įdomus. Šių žo

džių autoriui šis tas pasi
sekė sužinoti, nors ir faktai 
nevisai tikri. Kol kas dar 
negalima iškelti į spaudą 
šaltinių, iš kur tas viskas 
sužinota, bet yra viltis, kad 
teks viskas sužinoti.

Dalykas tame. Fašistinės 
Lietuvos atstovas Brazili
joje ponas Polišaitis, laike 
karo, būk tarnavęs Sao 
Paulo pašte cenzorium ir 
turįs gerą pažintį su neku- 
riais pašto tarnautojais. 
Negalima sakyti, kad būda
mas ponu, ponas Polišaitis 
užsiima tokiu nešvariu dar
bu — vogti iš Šiaur. Ameri
kos prisiunčiamus Brazili
jos lietuviams laikraščius ir 
pardavinėti į kioskus. Bet/ 
kad jo koks nebūt sėbras 
bei tos pačios rūšies ponas 
užsiima šiuo bizniu, tai dau
giau kaip faktas.

Brazilijoje veikianti tar
pe Sao Paulo lietuvių Spau
dos Komisija turėtų dalyką 
gerai ištirti ir kreiptis tuo 
reikalu į kriminalę Sao 
Paulo policiją reikalaujant, 
kad. vagis būtų už tai nu
baustas.

J. Peroba.

A. L. D. L. D. REIKALAI geresnį< gyvenimą. Mūsų 
narių duoklė yra ta pati, gi 
popiera, spaustuvės darbas, 
pašte išsiuntimas ir kitkasMūsų Suvažiavimai

! Lietuvių Literatui’. Drau- tų pasimokėti duokles vie- daug pabrango. Todėl būti- 
____  | gijos Suvažiavimas įvyks nu kartu už da metus — nai yra reikalinga, kad ap- 

vien 18 metu amžiaus stu- ■ šeštadienį, kovo 29 d., Lie- 1946 ir 1947. Pasitikiu, | skričiai, kuopos pagal savo 
!‘ A ” ’ iišgalę paaukotų į knygų

Į fondą. Tą pat gali padaryti 
ir draugai, kiek daugiau už
dirbą. Pastaruoju laiku į 
knygų ir Apšvietos Fondą 

I sekamai gavome aukų:
r___ ________ o______ Dr. M. D. Palevičius iš

atlikti metų pradžioje! Ka- Detroit prisiuntė $50 aukų, 
da nariai metų pradžioj su- tai dalis pelno nuo spaudos 
moka duokles, tai ir Centro pikniko. _ 
Komitetui palengvina dar
bą žurnalo, knygos išleidi
me ir kitų pareigų atlikime 
ir kuopoj yra daugiau laiko 
kitiems darbams ir naujų 
narių gavimui. Mokėkite 
duokles už 1947 metus jau 
dabar!

Mūsų Knyga ir šviesa
Su išleidimu Draugijos ( 

knygos už 1946 metus suvė
lavome, bet tai įvyko dėl 
dviejų priežasčių. Pirma — 
popiera buvo užsakyta dar 
sausio mėnesį, o gavome tik 
spalių mėnesį. Bendrai yra 
dar popieros stoka ir su ta 
kliūtimi susiduria visos 
spaustuvės. Antra, tai stoka 
techniškų jėgų Laisvės 
spaustuvėj. Į karo tarnybą 
nemažai mūsų darbininkų 
buvo paimta ir ne visi su
grįžo prie darbo.

Bet Draugijos 
gaus labai gerą knygą* — 
Prisikėlusi Lietuva. Knyga 
jau baigiama spausdinti ir 
greitai bus nuvežta pas ap-' 
darinėtoją. Kaip greitai iš 
ten gausime, tai sunku pa
sakyti, nes ir ten nesuspėja 
darbus atlikti. Turėkime vi- i 
si kantrybės, knygą gausi-1 
me ir ji bus labai naudinga. ‘

Ta pati istorija ir su žur- ■ 
nalu Šviesa. Stoka popieros j 
ir spaustuvėj darbininkų. ' 
Redakcija ir Administraci-1 
ja atliekame savo pareigas, j 
Tikimės, kad sekamais me-! 
tais bus mažiau kliūčių toj I 
srity j. į

Aukos j
Mes turėjome daug įvai

rių aukų kampanijų, jų vie
na buvo pagalbai Lietuvos 
liaudžiai. Mūsų Draugijai 
reikalinga aukų, kad galė
tume išleisti laiku knygas,, 
žurnalą, atlikti organizaci
nius darbus ir prisidėti prie 
kovos už liaudies laisvę ir

nuomų streikui. LaGuardia,! Kliubo svetainėj, 280 Union
Ave., Brooklyn, N. Y.

Suvažiavimas yra būtinai 
reikalingas, kad aptarti, 
kaip sėkmingiau auklėti 
mūsų kultūros ir apšvietos 
Draugiją, kaip pasekmin- 

; giau veikti visos demokra- 
| tinęs liaudies naudai. Suva
žiavimo reikale bus išsiunti-

kuris tuo laiku buvo to dis
trikto atstovu kongrese, pa
dėjo jaunam gabiam italui 
Marcantonio baigti advoka
tūros mokslą ir vėliau jį 
priėmė kaip savo padėjėją I 
jo raštinėje New Yorke.

Kada La Guardia tapo iš- j 
rinktas New Yorko meru, 
Marcantonio 1934-tais me- nęta visoms kuopoms šau
tais buvo išrinktas jo vie to-1 su platesniu paaiški- 
je kaipo aštuoniolikto kon-'nimu- 
gresinio distrikto atstovas. Kadangi, prie mūsų Drau- 
Jis tada kandidatavo kaip gijos priklauso apie 3,000 

moterų, tai penktadienį, ko
vo 28 dieną, toj pat svetai
nėj laikys moterys savo su
važiavimą, kuriame daly
vaus įvairiu moterų kliubu 
ir organizacijų delegatės ir 
mūsų Draugijos 
kliubu delegatės.

Sekmadienį, 30 
B ro o klyne įvyks 
Demokratinių Amerik. Lie
tuvių Suvažiavimas. Aišku, 
kad mūsų Draugija daly
vaus šiame suvažiavime. 
Kuopų ir apskričių pareiga 
rūpintis, kad visi trys su
važiavimai būtų sėkmingi. 
Mūsų kuopos turi imti ini
ciatyvą ant vietos, kad iš
rinkus kuodaugiausiai dele
gatų ir pasiuntus į šiuos su
važiavimus.

Duoklių Mokėjimas
Už 1946 metus jau mažai 

yra narių, kurie dar nepasi- 
mokėjo savo' duokles. Tūli 
iš jų atsiliko todėl, kad ne
gali atsilankyti į kuopų su
sirinkimus, kiti “pamiršo”, 
o kiti dėl nepaisymo. Už 
bausmę tie draugai ir 
draugės dabar tuojau turė-

republikonas.
Netrukus po to New Yor

ko policija jį kartą sumušė 
ir suėmė, kada jis vadovavo 
Workers Alliance suruoštai 
demonstracijai. Nuo to lai
ko iki šios dienos Marcan
tonio gyvenimas yra virtinė 
kovų už Amerikos liaudies 
reikalus kaip kongrese, taip 
ir už jo ribų. Jis buvo kon
gresiniu atstovu visą laiką, 
išskyrus 1936-1938 metų 
tarpą.

Marcantonio yra gerbia
mas ir mylimas visų tauti
nių grupių, kurie gyvena jo 
18-tame kongresiniame dis- 
trikte. Negrai jį pažysta 
kaip nepalaužiamą kovotoją 
prieš rasinę diskriminaci
ją ir jim-crow’izmą, puerto- 
rikiečiai žino, kad jis stoja 
už Puerto Rico nepriklauso
mybę, žydai žino, kiek pas
tangų jis padėjo kovoje 
prieš antisemitizmą, o italai 
jį skaito ištikimu savo liau
dies sūnumi, kuris ne vien 
griežtai kovoja prieš vieti
nius pro-fašistinius elemen
tus, bet viskuom padeda pa
žangos jėgoms Italijoje.

. Reakcinėje spaudoje daž
nai miniiha, kad Marcanto
nio vienu laiku pritarė Mu- 
ssoliniui. Iš kur tas fantas
tiškas kaltinimas kilo, sun
ku pasakyti. Visi žino, kad 
Italijos agresijos prieš Eth- 
iopiją metu Marcantonio 
aiškiai smerkė Italijos fa
šistus ir rėmė TSRS reika
lavimus tuometinėje Tautų 
Sąjungoje imtis sankcijų 
prieš Italiją.

Praeitojo karo metu Mar
cantonio buvo nepailstamas

moterų

d. kovo
Trečias

organizatorius už didesnes 
karo pastangas. Tuo tarpu, 
kai kai kurie ’ reakciniai 
kongreso nariai ėmė kyšius 
iš korporacijų ir puotavo, 
Marcantonio buvo tiek įsi
nėręs į liaudies organizavi
mo darbą už laimėjimą, kad 
nekartą gydytojai jį turėjo 
verste priversti nors ke
lioms dienoms pailsėti.

Prieš tokį ištikimą Ame
rikos liaudies sūnų dabar 
pradėjo žygį reakcija.

ir 1947. 
kad jie tą padarys.

Taipgi jau dabar reikia į 
pradėti mokėti duokles už 
1947 metus. IkPnaujų metų 
liko nedaug laiko. Kam 
laukti su pasimokė j imu me- ’ 
tų pabaigos, kad tą galima

ALDLD 3-čias Apskritys, 
Conn., aukavo tiems reika
lams $50. Aukas prisiuntė 
W. Brazauskas.

ALDLD 20 kp., Bingham
ton, per H. Žukienę $5.

LDS 1-mas Apskritys, 
Mass, valstija, per P. Ba
ronas $5.

M. Miller, Mo’undsville, 
W. Va. aukavo $4 ir K. Pla- 
čenis, Toledo, Ohio $1.50.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačiū! Pra
šome ir ateityje nepamiršti 
mūsų organizaciją ir pagal 
išgalę paaukoti.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretor. 

46 Ten Eyck St.

nariai

Washington. — Dar ke
lios dienos praeis iki trau
kiniai, po niainierių streiko 
pradės pilnai veikti.

Thomas J. Watson, Jr., 
vice - prezidentas Interna
tional Machine Corpora
tion, tapo išrinktas tos 
k o m panijos direktorium. 
Karo metu jis buvo USA 
armijoje, — tarnavo avia
cijoje leitenantu - pulki- 
ninku.

<i
*'
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka« 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų nariu?

Elizabeth o Did ži ad ar be 
Lietuvos Rėmėja

Kada prisieina kas paša-' damiegojimu, atitraukdama 
kyti apie moterų darbus, i nuo pasilinksminimų, nuo 
tai iš tikrųjų surandi daug įėjimo i “movies” ar kur ki- 
medžiagos iš jų nuveiktų • tu r.
darbų. Ir i tuos darbštuolių ■ Draugė Barkauskienė vi- 
nuveiktus darbus pažiuro- są nuo būtiniausių šeimos 
jus sunku bepriimti nuo sa-1 pareigų atlikusį laiką paau- 
vęs ar kitų pasiteisinimus j koja Lietuvos žmonėms. Tai 
būk veikimui neturi daug ,Jabai gražus dalykas. Mes, 
laiko, kad daug laiko reikia j visos moterys, turėtum nors 
praleisti dėl savo reikalų.

Viena iš tokių daug dir
bančių yra draugė Burkau- 
skienė. Daug ji prigami
nusi drabužių Lietuvos 
žmonėms, kuriems drabu
žiai vis dar yra labai reika
lingi. Atvažiuodama i Lais
vės koncertą ji atvežė vie- Kalėdomis. Sekamomis, vei- 
ną iš tokių siuntinių per- klausia, Lietuva bus iš po 
duoti Lietuvai Pagalbos karo žaizdų gerokai atkutu- 
Teikimo Komitetui, 417 Lo
rimer St., Brooklyne.

k JLA M 1

\ maža dalele prisidėt prie to 
. paties darbo, kiek kam lai- 
i kas leidžia.

Dvyliktąjį siuntini, kalė
ti dinį, Lietuvai Pagalbos Tei- 
' kimo Komitetas ruošiasi iš
siųsti ne už ilgo. Atsiminki
me Lietuvos žmones šiomis

Morta Burkauskienė
Pamačius jos tą dovana, 

pamaniau — jeigu mes vi
sos moterys tiek daug rū
pintu mės apie nacių ir ka
ro nuskriaustą mūsų gimtą
ją Lietuvą ir jos žmones, tai 
ištikrųjų labai daug pagel-' 
bėtumėm aprengime Lietu-. 
vos žmonių nors kartą po į 
karo, o paskiau jie apsi
rengs pakankamai ir patys.

Mane labai nustebino d. 
Burkauskienės d o v anos. i 
Tiek daug įdėta laiko ir e- 
nergijos! Bet aš manau, 
kadkožną vieną nustebins, 
kas tik perskaitys, kiek ka-' 
valkų jos atvežta tiktai ta
me viename siuntinyj. Tar
tum, kad jinai .tik tuomi 
ir rūpinasi. Bet ne — jinai 
turi šeimyną, turi namus 
apžiūrėti, kaip ir kožna šei
mininkė. Jinai to atsiekia 
paaukodama tam laiko ne-

si, savo audinių ir čeveryku I 
pakankamai prisigaminusi.

l'Tadgi, šios bus paskutinės 
šventės, kuriomis mes gali- i 
me pagelbėti Lietuvai.

Burkauskienės Dovanos j
Visų dovanų, visada ne-; 

galima išvardinti paskv- į 
rium, tam neištektų laikraš-1 
tyje vietos. Tačiau kartą ■ 
pamatyti bus nuostabu, ko
kia gali būti vieno žmogaus į 
dovana, viena iš daugelio to ' 
paties žmogaus dovanu. Ji1 
pridavė:

Naujų drabužių, jos pa-1 
. mos lėšomis ir darbu su-' 
' Pirktų ir numegstų ar pa- 
i dūtų: ;

14 porų dubeltavų piršti-! dirbo lėktuvu, metalų 
i nių.

vaiko sveteris.
poros batų.
vilnoniai sijonai.
berniukams kelnės. -
mergaitėms apsiaustu* |

1

Atvykusios j Miami, bet neradusios vietos gyventi, 
Maxine Davis (kairėj) ir Betty Fuller nusprendė pasi
garsinti savo likimą. Skrybėlės dėžutė patarnavo iš
kabai turėkliu.

TO 'V

9 ta-/

Darbininkes Pirmuoju
Po Karo Metu

į Kas atsitiko darbininkėm I moterų pasišalino iš darbų. 
■ pirmu taikos metu? 1944 m.
į karo įstaigos ir fabrikai
1 samdė 19,000,000 darbinin
kių, 6,000,000 daugiau negu

' dirbo 1940 m. Daugiausia jų
i, ma-

kai.
1—Motskyr

16 vilnonių suknelių.
3 šalikai ir gobtuvai.
2 bliuzės.
Vartotų, įvairiose vietose 

mpirktų (kai kurie taip ge
ri. kaip nauji), d 
kienė tame pačia

Burkaus-
7i e siunti-

52 sukneles.
20 bliuzių.
11 porų čeveryku. Ir apie 

į 50 gabalu įvairių drabužių- 
drabužiuku vyrams, mote
rims ir vaikams.

Pasišventimas tikslui pa
gelbėjo d. Burkauskienei 
surasti laiko ir išteklių to
kiam nuostabiam darbui 
nudirbti.

Ona Depsienč.

Grąžinkite Štorui 
! Tuščius Butelius

Nuo balandžio 1945 m. iki 
bal. 1946 m. 236,000 pametė 
darbus geležies ir plieno in
dustrijose, 166,000 elektros 
industrijoj, 134,000 mašinų 
industrijoj, 396,000 . trans- 

amunicijos ir chemi- portacijos įrengimų indus
trijoj, 116,000 chemikalų į- 
staigose. Bet tos industrijos 
skaitomos vyrų industrijo
mis.

Su moterų atleidimu ka
ro industrijose, pasirodė 
daugiau darbų moterims 
tekstilės, drabužių ir kailių 
industrijose, tose samdoma 
85,000 moterų nuo pavasa
rio 1945 iki pavasario 1946

si nu
I

į kalų industrijose. Tuo pa
čiu laiku pasirodė mažiau 
darbininkių namų tarnybo- 

! se.
Prieš pat karo pabaigą, 

i skaitlius moterų karo ir fa
brikų industrijose nupuolė. 
Nuo birželio iki rugs. 1945 
m. fabrikai paliuosavo vie
na iš 4 moterų, o lėktuvu v c 7 C

ir laivų statymo įstaigos pa
liuosavo 3 iš 4. Daug mote-j m., ir balandžio mėn., 1946 
ru neteko darbu.

National Women’s Trade 
Union League, kuri studija
vo samdymą moterų taikos 
metu, negali pasakyti, ką 
tos moterys darė, kada ap
leido savo darbus. Bet US 
Cenzo skaitlinės rodo 
daug tų moterų grįžo į sa
vo namus, kitais žodžiais, 
jos daugiau nebedirbs.

Cenzo skaitlinės nuo rug- 
piūčio 194.5 iki rugp. 1946, 
parodo, kad net 2,000,000

kad

Pasižiūrėjus pas namu sei-
I . • *
imininkes, pas nekatras matyt 
prikrauta tuščiu butelių nuo 

| nieno stovi ,o štorninkai bė- 
davoja. kad jiems pienininkai 

; permažar pristato pieno, nes 
stiklinių butelių stoka. Taigi, 
jei z negausit pieno, žinosit 
priežastį.

Dabartiniais laikais, kąip ir 
daugelio dalykų, nespėja pri
dirbti naujų stiklinių nei po
pierinių butelių pienui. Tad, 
jeigu mes negrąžinam į stora 
tuščių, pienininkas negavęs iš 
storo. neturi į ką pieną supil
ti ir tiktai.tiek pristato štorui, 
kiek Atom ink as grąžina jam.

Per mūs kai katrų apsilei
dimą kas nors kokią dieną ne
gauna pieno. O tai labai ne
gerai. Juk nėra didelis darbas 
paimti 
liūs.

ir nunešti

kaipo 
geriausia fotogra- 

mergina,” Korky

tuščius bute-

fe

Neseniai
-“pasaulio 
fuojama
Kelly dabar tai Įrodinėja Hol- 
lywoode. Pavargusi nuo tų 
fotografavimų, atrodo, netu
rinti ant ko atsiremti. Ar pa
gailėtume! jai to patogumo?

Kas nors iš mums mielu žmonių atida
vė gyvybe už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Pu-

tūros galėjai pažymėta

dasi Chicagoje, keturi

Šeimininkėms

mar- i niniu ;

jose į

pusę kiekio oyste- 
puse likusių tru- 

k paskutinius oys- 
Ik pienu su grie- 
klok paskutiniais

I reikia 
nebūtu

i kurios
■ rios 
teriai 
siau

Moksliniai dalykai bile

Bacon ir Claros 
rekomenduotų 

apie 
dar

knygii vaikams yra 
šimtas. Jos gaunamos 
b i n i n k ų k n y gy n u ose.

Mokslines Knygos Mūsų 
Vaikams ir Anūkams

Net didžiausis mokslo en- < 
tuziastas kartais pradeda : 
žiovauti pasiėmęs taip va- ; 
dinama “sausa” mokslo da- ■ 
lykėlį. Muo labiau tie daly
kai yra sunkūs vaikams.

• Per laikus žmonės džiovi-, 
no smegenis galvodami, 
kaip mokslą padaryti pa
traukliu, lengvesniu, kaip 
kad galvojo, kol išmoko 
karčius vaistus aplipdyti 
salskana žievele ar apvilkti 
švelnučiu, tarsi aksomo, 
ploščiuku.

Mūsų laikais, kada greta 
išmokimo sudėti “du ir du 
bus keturi” ir pasirašyti sa
vo pavardę reikia labai daug 
ko mokėti kasdieniniame 
gyvenime, labai svarbu 
teikti vaikams gerų knygų 
skaitymui liuoslaikiais. Iš 
tokių knygų jie sužino 
daug ko, kas pagelbsti jiem 
žengti pirmyn formulėse 
studijose mokykloje.

Geros — gerai parinktos į 
knygos turi pagelbėti dar | 
daugiau. Jos'turi pagelbėti! 
pamatyti mokslą ir mūsų j 
visuomenę tikroje šviesoje, į 
be priemaišų nuodo. Mums į 
svarbu, kad darbininko vai-1 
kas, studijuodamas mokyk-; 
loję, kaip suprasti ir toliau į 
tobulinti sudėtingas moks- Į 
lo daleles, taip pat žinotų, 
koks seras Čia įdedamas dar
bininko. Kad jis jau išaugtų 
žinodamas, kurioje pusėje 
tvoros jis pats priklauso.

Tiktai dėl stokos tokių 
gerų knygų arba dėl negalė
jimo jų parinkti daugelio |nfn™e 
klasiniai sąmoningų darbi- Į 
ninku vaikai, išaugę ir tebe- i 
są taip pat darbininkais, ta
riasi esą aukštesniais, kitoj 
pusėje tvoros priklausan-1

m., samdė 120,000 daugiau 
moterų, negu prieš kara 
(bal. 1941);

Ne tik vyrams, bet ir mo
terims sunkiau rast darbų. 
Krautuvės nenori samdyti 
moterų virš 30 m. amžaius.i

Šiandien nėra užtektinai 
slaugių ir mokytojų, bet tos 
profesijos reikalauja spe
cialaus prasilavinimo ir tik 
10% dirbančių moterų tose 
profesijose dirba.

?LIS.

B®

čiasi 
nes algas ateina 
doughnut’ų. Apie 1,100 
ers, AFL narių, išėjo i 
sisakius algas kelti.

Šioms St. Paul Minnesota, mokytojoms, be abejo, jau- 
i dar šilčiau nikietuoti, kada jų kovoje už aukštes- 

jų studentai nešini joms kavos ir 
American Federation of Teach- 
streiką miesto viršininkams at-

•Ji

na visti gyvu daiktų arti
mumo. viens kitam ii- vysty
mąsi biologiniai ir socialiai. 
Ši taikoma 10 motų ir vy
resniems.

1 Daddies— What They Do 
All Bav. nurašė Helen

kai, kad parinkti vaikams 
literatūra. Net ir skaitan
čių angliškai daugelis neži
nojo, kur tokią literatūrą 
gauti. Juk dar neužmiršti 
tie laikai, kad geros litera- 

gauti tiktai

Mokslas ir žmonės
Elizabeth M. Bacon, žino

ma autoritetas vaikams li
teratūros klausimais, patei
kia žinių apie sekamas kny
gas, kurios riša mokslą iš 
atžvilgio Į žmonių

& Shepard), apsako apie 
įvairius darbus. Taikomos 
mažiukams iki R metu, c

tik kelios,

lus:
What and What Not, pa

rašyta Kay P. Parker (lei
dykla Houghton - Miflin), 
aiškina architektūrą iš at
žvilgio Į žmonių gyvenimo 
reikalavimus.

100,000 Whys, parašyta
M.. Ilin’o (Lippincott leidy-' ma kai 
kla), apie viską namuose.!
Abi Virš minėtos taikomos
8 iki 12 metų vaikams.

Climbing Our
Tree, Alex Novikoff’o (In

ran- 
New 

Yorkc, po vieną Los Ange
les ir Seattle, kurie, parei
kalavus, atsiųstų sąrašus ir 
knygų užsakymus paštų. 
Tuose pat miestuose ir dau
gelyje kitų randasi vietiniai 

‘liai, kuriuose gali- 
kurias ant vietos 

o kitas užsisakyti.
iiincia Į kitus miestus 
tu ir centralinis darbi- 

Faniilv 1 ninku knygynas— Workers 
13th St..

tru- j pl< karstamo pečiuje 
%api<' 150 laipsnių F) 20 iki 
. *>O minučių arba iki oysteriai 
į 'špurpsta ir viršutiniai trupi
niai narus. Paduok ant stalo 

J tame pačiame dubenyje.
šis valgis, atsižvelgiant i 

oysterius, . dabartinį brangumą sviesto ar 
kad j margarino (o taip pat ir oyš’- 

nūra pigūs), atsieitų 
Tačiau ir kitas vi- 
yra brangus. Tad 
permaina su tuo 

nesubankrutuos nei 
be to bankrūte 

I nebūsime, čia paduoto kiekio 
Ištirpyti riebalus pamažu, Į -U1 ’e*11 užtekti keturioms por- 

UŽ • nesudeginant. Sudėk trupinius i rijoms, vietoj mūsos. N. 
'* • Į ir prieskonius. Sumaišyk. Dūkį

Kepti Oysteriai 
Puskvortė oysterių 
šeši šaukštai sviesto ar Į 

Į garino 
žiupsnis druskos; pipirų 

j gal skonį
Du puodukai sausainiui

■ pinių
Pusė puoduko pieno
Ketvirtadalis puoduko skys

tos grietinės ar evaporated 
pieno.

Nupirkus išlukštentus ar
išlukštenus 
gerai apžiūrėti, 

likę lukšto skeveldrų 
kartais būna taip ašt-' brangokai.

, kaip stiklas. Jeigu oys-' soks valgi* 
dideli, perpjaustyti pu-i’-etkartinė 

........................... . — išilgai, kad kožname ' skanėsiu 
čiais piliečiais už darbiniu- į gabale liktų baltos ir tamsios J vieno, jeigu 
kus, tame skaičiuje ir už I dalies, 
savo tėvus.

Išaugę “didesniais 
darbininkų klasę darbiniu- ;ir prieskonius. Sumaišyk. Dūk; 
kai neišmoksta kovoti už i ploną eilutę trupiniu j išteptą; 
savo reikalus. Neigi jie iš-Į kepamą dubeniuką (cassero-l 
moksta įvertinti darbiniu-1-------------------------------
kus savo tėvus, padėjusius j 7;m:ac I inhivne 
apie 20 metų sunkių pastan- S3 LlvulVuo
gų juos išauginti ir išmok? Į ____
slinti. Kam darbininkai a-I Universiteto Klinikose 
belnai atrodo “durni”, tam Į 
ir savi tėvai, kaipo to paties 
luomo žmonas, atrodo ne 
visai gudrūs. Visa tai ma
tomai kyšo ne vieno iš to
kių arogantiškai-putniai iš
augusių jaunų žmonių kal
bose.

Kalti tame, didžiumoje, 
nesame nei mes, nei mūsų 
vaikai. Kalta sistema, ku
rioje gyvename. Ekonomi- 

I nio ir dvasinio mūsų gyve- 
i nimo kontrolieriai, kurie 
valdė, žinojo, kuriame šone 
riekutė duonos pasviestuo- 
ta. Jie rašė savo naudai pa
tys, jie pirko raštus savo 
naudai, jie alkiu spyrė 
plunksnos talentus rašyti jų 
naudai.

O darbininkų judėjimas 
buvo silpnas. Tad buvo silp
na ir jo ideologinė pusė. 
Pas mus nebuvo kas rašytų 
įdomiai ir prodarbininkiš- 
kai ar nors bepusiškai.
Tačiau ir išleistoji literatū

ra kelintąjį bepasiekė. Sve- 
turgimiai, kurių mūsų gy
venamojoje gentkartėje bu
vo daug mūsų šalyje, nepa
kankamai suprato angliš-

Jūs negalite 
gauti muilo, 
vilnonų, pa-

Kaunas. — Šiais mokslo 
metais 530 VD Universite
to Medicinos fakulteto stu
dentų ir 230 akušeriu vėl 
atlieka praktinius darbus 
atsikūrusiose VD Universi
teto klinikose. Medicinos 
miestelyje, Žaliakalnyje, vi
siškai atstatytos 9 klinikos 
su 565 lovom, 9 ambulatori
jos, pataloginės anatomijos 
institutas, rentgeno kabinę- i 
tas, centrinė laboratorija ir i 
vaistinė. Šiuo metu klinikos I 
plečiamos. 1947 metų pra- į 
džioje lovų skaičius 
padidės ligi tūkstančio.

balų ir alie
jų... o ir visam 
uasaidy 
šokuoja 
riebalų!

Kauno Valstybinio Dramos i 
Teatr. Stud. Pradėjo Darbą

Neseniai prie Kauno Val
stybių. Dramos Teatro vei-l 
kianti vaidybos studija pra-! 
dėjo darbą. Iš viso šiais me
tais mokosi 76 studentai. Jų ! 
tarpe naujai įstojusių s tu- j 
dentų — 37.

Studijai vadovauja Kau
no Valst. Dramos Teatro 
meno vadovas LTSR nusi
pelnęs meno veikėjas Sut
kus.

V isos 
Pristaty
sime 
Kiekvieną 
Panaudotą 
Riebalų 
Lašą.
Jų reikia 
šiandien 
labiau, 
negu bet

irma!
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Jonas Kaskaitis ,

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Tąsa)

Jau kitaip tave nuteikia. įa

SKAITYTOJU BALSAI sės: visoki avantiūristai, dole
riniai magnatai, karjeristai 
bulvariniai rasėjaį, kalbėtojai 
buvusieji liaudies priešai — Mirė Kiemencas Zalanskas

draugai nekreipė ir nekreipia 
dėmesio į gabesniuosius ben
dradarbius, kad, esant reika
lui, jie galėtų pasivaduoti ir 
savo raštais paįvairintų laik
raščius. Redaktoriai karts nuo 
karto turėtų aplankyti laiš
kais savo bendradarbius: 
“Drauge, b e n d r a d a rbiąuk 
laikraščiui, mes' ir skaitytojai 
jūsų raštų laukiame.”

Galima buvo praeityje; ir 
dabar, dar ne vėlu rašėjams 
rengti kontestus, skirti premi
jas už scenai veikalus, apysa
kas, feljetonus ir eilėraščius.

žodžių iš savo patyrimų 
Laisvės vajuje, ką žmonės 
pageidauja Laisvėje talpin
ti. čia ne tik mano vienos 
nuomonė, bet ir tų žmonių, 
su kuriais susėjau ir kalbė
jausi.

i Reikid, kad Laisvėje bū- 
siveža su automobilium jo | tų daugiau žinių iš koloni- 

Nugi tikrai. Iš tyko ati- bičiulis kaimynas, irgi stu- jų, apie parengimus, apie 
dentas. Už gera mokslą ga- ■ streikus, iš dirbtuvių ir ki- 
vęs stipendiją, tai lengvė-1 tokių nuotikių. Tokiomis 

su pieštuku, į liau pasidarė motinai galą ! žiniomis bus užinteresuoti 
skaitytojai. Taip pat reikia 
per spaudą kritikuoti neti
kusius pasielgimus. Dabar 
tokia kritika užgniaužta, 
ne talpi narna. Mūsų redakto
riai tokias kritikas numeta 
į gurbą, sauvališkai pasi
elgia. Jeigu mes taip ir to

liau darysime, tai ___
I spauda _______ ____v
pasekmių, neteksime žinių . 
iš kolonijų ir neteksim skai-

: tytojų. Į tai turėtų atkreip
ti dėmesį mūsų spaudos va-

gražiai prasimušęs į moks-
trauktis. Pažangioji progresy-; pasimirė K. Ząlanskas; mirė 
vių spauda, įgyvendinimui at-1 visai nesirgęs, nors nesveika- 
eities, stovi priešakyje su dar- vo per tūlą laiką. Velionis bu
bo žmonėmis. Lietuviai, savo vo pažangus, priklausė prie 
tautos darbo žmonių mylėto- LLD vietinės kuopos ir buvo 

jie nuolatinis Laisvės skaitytojas. 
LLD kuopa ir vainiką gražų 
uždėjo jam ant grabo.

Buvo geras farmerys, bet, 
kuomet farmą perleido savo 
sūnui, neturėdamas ką veikti, 
naudojosi mano knygynu, la
bai mėgo grožinę literatūrą. 
Ir didžiavosi perskaitęs “Al
torių šešėly” (Putino), “Frank 
Kruk” (Cvirkos), žemaitės, 
Venclovo ii’ kitų raštus.

Liko palaidotas Lietuvių 
Kooper. kapinėse. Prie kapo 
drg. J. Karsonas pasakė atsi
sveikinimo prakalbėlę.

Paliko nuliūdime moterį
kar-; Mortą, du sūnus ir dukterį 

dirba-■ Aldoną, katra yra vedus.

nuo darbininkiško judėji
mo.

Koks geras jaunuolis! Tė
vas pasakė dar keletą įdo
mybių. Jo sūnaitis uoliai ? 
kasasi pirmyn. 'Universjte- į 
tan iš čia toli, tai jį ten nu- i

Pirmasai nelabai ką tepa
lietę, bet nuo šito tave iš ti- 
keliuko apglėbė lyg koks ! 
rimtumas, užsimąstymas,; Na“į" J‘ užnndęS*““kui- 
gailumas ar liūdnumas.

Kai pagaliau nutrūko pa-; ninhaipteliu? 
skutiniai užbaigiamieji;
gaidai ir nuskardėjo katu- bariau dureles, o mūsų jau- 
,cių plojimai, kiek atsipeikė- nuo]įs Sėdi sau ant senų me- 
ję nuo uzburusio mus mu- diniu laipteliu 
zikos žavesio, vėl pradėjom l su sąsiuvinėliu,
ką tarstelti.^ Mano kaimynų į knygą. — Pertrauk-j kasdien laksto į kepyklą j 
irgi esama užburtų . Uz-|sju jums, mielas drauge, i dirbt, ir ne kažin kiek už-J 
burtoji naktis ir juos kaų) studijas kelioms minutėms, i dirba.
tai saviškai nuteikė. —; rpaj nieko, tai ir gerai,!

Pertrauka pasibaigė vėl; bus pertraukėlė, atsikvėp- 
uzsimerkė žibintai, vėl at-|siu> 0 tai jau gaĮ ir perdaug 
sistojo Stokovskis ir, mos-. užsivariau su ta aukštąja 
telėjęs, paleido oran jau ti- i matematika...

i * į Betchoveną... Koks, Pavarčiau paėmęs viena, 
skirtumas! čia jau galingo- kj k taį sunkūs i v,,,,,,,,.,;,,
ji Betchoveno dvasia savo i . AnK, .n l po >ul ai i toj! wiiuogiu sun-

Taj ir dabar man parūpo 
su juo nors kiek pasikalbėt 
— Kur jis, ar jis namie? —

• su
i knygom, ten, ant užpakali-

įsigilinęs į | su galu suvest. O motina j

jai; ims sveikiau protauti 
priims Vilnį ir Laisvę.

Socialistiškų laikraščių nė
ra, neliko. P. Grigaitis, savi
ninkas Naujienų, seniai šildo
si po “tėvelių” - kunigų spar
nu, — sėdi už kunigėlių pe
čių — kepalo duonos taip, 
kaip mauras savo vergus par
davęs nežinystėn.

Tik tokiu būdu tegalima bu
vo ir yra įtraukti bendradar
biavimai) gabesniuosius rašė- 
jus laikraštin.

irgi esama “užburtų”: “Už

Mudu iš čia pašaukė į 
irtuvę Leveckienč: ko ju-

Ji oeicuvveuu uv^ut *7 u: pamatingi dalykai. Aukšto-1 i 
melodiskais pirstehais paly- j matfeematikos uždaviny-' 5 •
tėjo klausovų sn-dis. Septin- nag> či tau h. . > . o n eko,
toji Betchoveno Simfonija. Hj įr sferimetrij* ir loga., nusi i to. 
koflivi 1AC HldoilYYIflI ir . ....................... J ’ °. I v.Keturi jos judėjimai, n 
kiekvienas judėjimas kupi
nas savingo žavesio... Gal ir 
ištisą valandą, o gal ir il
giau laikė Betchovenas su
ėmęs jausmines klausovų 
stygas, kito tvirčiau, kito 
lėčiau, bet vis viena laikė. 
Ir tu negalėjai atsipalaiduo
ti, koliai jis pats jų nepalei
do. Net ir tada, simfonijai 
pasibaigus, ilgai dar jutai 
Betchoveno muzikos galy-

ritmai, kalkulus. Patys tie 
sunkieji mokslai. Atšipo 
man ir dantys nuo jų aukš
tesnėse gimnazijos klasėse. 
O štai jam, šitam uoliam 
jaunuoliui, be didelių pas
tangų galvon lenda. Mate
matiškas protas, — išeis iš 
jo koks įžymus chemijos in
žinierius, kaip ir jo vyres
nysis brolis. Jaunuolis kuk
liai nusišypsojo. — Na, vy
ruti mielas, atleisk man užI 7

. įsibrovimą. Miela man bus 
vėl kada su sveikučiu suei
ti. “More power!” — Dau-

Publika sujudo, sukilo, | 
entuziastingai pliaukšėda
ma delnais, ovacijas kelda- • ioanmn , , . . . ii* ųklll ud tEUlUUcma Stokovskiui. ir valdingo; 
orkestro muzikams. Iš leng
vo, atsargiai, 
žemyn : 
paskui alėjomis

Ir Leveckiukas vėl įbedė 
‘ \ tvarkingai savo skaisčias mėlynas akis 

žengiame laiptais, gihia, giliai į tą gilią aukš- 
‘ į plokščia tosios matematikos uždavi- 

aikšte, prasimušdami tarpe nyno knygą. Šypsulys lėtai, 
sujudusių automobilių, pa-; nuolaidžiai nušliaužė ir din- 
siekėm ir savąjį. Ir vėl ta go- Judrios pilnos lūpos 
pati įgudusi vairuotojo ran- mąsliai susikaupė, krustelė- 
ka sėkmingai išvedė mus į;j°- Pieštukas ėmė sparčiai. Pieštukas ėmė sparčiai 

braižyt sąsiuvinio lapą, iš
vadžiodamas lyg kokios pi
ramides figūrą...

Čia jam pavėny vėsu, vie
niša, niekas netrukdo ‘susi-

Nukabęs trobelės

Na, kuri koncerto dalis 
geriausiai patiko? Visų 
nuomonės supuolė vienin-i 
gai: Betchoveno simfonija.; .

■ st°gas Rietė tirštą šešėlį ant 
__ > jaunučio Archimedo. 
Nusviręs medelis ir tas jau
triai gaubė jaunuolį ir sau
gojo jį nuo spiginančios 
saulės. Keli krūmokšliai su
simetę čia pat paliai sieną, 
buvo jam tylūs ir ramūs bi-

koti, besistengdamas kaip 
nors taikliau išsireikšti.;" 
Nesusigraibysi, žmogel mie
las...

Na, bent gi vakarėlis tu-: 
piningai praleistas. Ir giliai 
jis tau užrekorduotas sielos 
užujauniuose. Ir dažnai jis d^diai ' 
tau išplaukia vaizduotėj . 
viršun, ir vis tu tada pajun
ti didžios Betchoveno muzi- j 
kos galybę...

Tai dar viena savaitė 
siliko viešėt Holivudo 
mantikoj. Trečiadienis, 
pos paskutinė diena. Nuvy 
kęs tuoj iš ryto pas dantis- i 
tąArikavą, priėmiau jo pa-; 
kvietimą pavakarieniaut ja-! — Puikų turite sūnų, 
poniškai, japoniškam ręsto-1 drauge Levecki, susilauksi-; 
rane. Mielu noru. Visgi tai j te iš jo žmogaus, 
bus naujanybė. Vakare jis i 
atvažiuos su savo draugu 
Jonu Gordonu ir nusives 
mus į nebūtą vietą.

Tai bus vakare. O dieną? 
Dieną važiuosime pas drau
gus Leveckius. Leveckiai 
būtinai norį dar kartą pasi
matyt ir pasiviešėt kartu. 
Tai apie vidudienį štai ir 
užvažiavo draugas Repeč
ka su žmona.

Atsargiai, be grigždėjimo 
uždariau senas namelio du- 

j reles ir grįžtelėjau į mažy- 
I tį prie virtuvėlės prikabintą 
kambariuką. Ir mano akys 

j1.0'; susitiko su Leveckio, 
ie‘1 gabiojo studento tėvo akim.• 
/" i Jo čia stovėta ir ramiai te-1 

myta pro langelį.
— Puiku

Pasiekėm ramutę Levec- 
kių sodybėlę. Šeimininkei 
besiruošiant apię stalą, man 
teko ir vėl truputį pasišne
kėt su jaunesniuoju Levec- 
kiukli, universiteto studen-
tu. Jau anuokart, pries ke
letą savaičių, kai buvom su 
Repečka užvažiavę pas Le- 
veckius, man malonaus įs
pūdžio padare tas jųjų kuk
lus taurus moksleivis. Toks 
jaunučiukas — ir jau taip

Tuoj tau akys

Mes, progresyviai 
žmonės, rūpinamės, j 

(jame iš darbdavių, kad mūsų

i darbo 
reikalau-

Kas link dabartinių neigia- pragyvenimo lygis būtų geres
niųjų ir teigiamųjų išsireiški
mų apie rašymą kelionių

nis, laimingesnis. Nesame in
dividualistais, kad tik save ap-

mŪSU įspūdžių, apysakų ir t.t., tai rūpinti kepalais duonų — 
■'susilauks” liūdnu n'al’° “l"".onS’ k»d nesame 

skolingi tiems draugams ra
šėjams, turėtume būti dėkingi 
jiems, 
triūsą, 
spaudai. Nes iš tų jų gerų, gar
bių aprašymų galima kiekvie
nam (kuris nori) šį bei tą pa
simokyti, dažinoti, kur kas de
dasi. Gamtos sąlygos, žmonių 
papročiai, gyvenimas, uždar
biai. Juk mes darbininkai esa
me klojokliais ir esant reika
lui ir faktus turint, galime | 

i orientuotis.
Prašau mane nesuprasti' 

! neigiamai, kad aš esu šaliniu-; 
Būtų džiugu, i kas tų visų raštų talpinimo į į 

. Čia lai sprendžia ■ 
čiams, kartu bendradarbiai ir rašto gerumą ar blogumą re- į 
redakcija, imtų dėmesin šį i daktorius, nes jis per savo ii-j 

į gų metų įgudimą darbe, žino, 
raš-! kokioje dvasioje raštai pagei- 
anė | dalijami skaitytojų.

Tik gerbiami redaktoriai 
yra i turėtų nepamiršti, kad nerei- 
su'kia autorių ignoruoti, raštą 

; reikia pra
nešti, kad dėl tam tikrų trū- i   .. . i i. n     y. i....... .

jerizmu! Mes tikime,
me, kiek mūsų išgalės leidžia: I Taipgi seserį Teklę Norvaišie- 
remiame ’’ ‘ '

įdeda savo raštam ’‘Aliniaiką 
sugabumą

moraliniai ir mate-jnę, kuri gyvena Worcester, 
progresą žmonijos, ■ Mass.

Brangus drauge, lai tau bū-ir duoda 1<ad hutų geriau gyventi au-
gančiai ir būsimoms kartoms, na lengva Dėdės Šamo žeme-

M. DambrauskieneO čia jau stalas nustaty- i 
tas patiekaliukais. Ragau
kite, sveteliai. Ragaunam ir 
šio ir t,o. O kodėl gi sūnus; 
nevalgo pietų? — O, jo ne-' 
suvaikysi. Jam čia taip per-i 
daug išeitų laiko. Jis pasi-; 
ima lėkštę, nusineša sau,; 
valgo ir kartu žiūri į kny-i 
gą... Koks stebėtinas vaiki
nukas !

Po pietų Leveckis išvadi
no mus į sodelį. Ten mede-1 
lių paunksmėj stūkso f 
puoklė, dar čia suolelis, ke-' 
dė. 
kaip ir kam geriau, ir kai-i krust! 
bamės sau gražiai. Repečka; Didžiumai iš mūsų ir 
nuskynė vieną, kitą figą.; keblumų, bedu bėdeliu 
Paragavom: dar nevisai ’ rašyba, lietuvių 
prinokę, netaip kaip jo pa-;tlka- v . 
ties sodely. Girdi, reikia tenurasysi. 
dažniau palaistyt. Ir, apsi-1 
grįžęs, susimedžiojo kur 
kastuvėlį, parausė, pakasi- 
nėjp žemę aplink medį, pa
laistė gerai: va dabar, gir-; 
di, žiūrėsite, kaip greit fi-| 
gos prinoks.

Štai atėjo ir moterėlės, i 
Apžiūrėjo medelius, krūme- ■ 
liūs, pasigėrėjo tokia 
kia sodybėle.

— Na, vyručiai, 
kad taip — į namus...

— Kam į namus, kad ir 
čia gi namai.

Vis dėlto išsiruošėm. At
sisveikinom gražiai ir jau 

<~J 

riedam vingiuotais keliais, 
nuo kalveles ant kalveles. 
Važiuoju, įspūdžių apgaub
tas. Gražaus čia vietos 
draugai turi jaunimo. Gra
žiai savo vaikus pastatė ant 
kojų. Štai kad ir Levecklų 
sūnus studentas: kaip džiu-

Į Dienraščių Bendradarbius

Josephus buvo parašęs rim
tą raštą Vilnyje, užvardinda
mas: “Jei Aš Būčiau Redak
torius.” Iš praktikinio taško 
žiūrint, jis gerą pastabą da
vė laikraščių bendradarbiams-! 
redaktoriams.
kad visi gero velijanti laikraš- i laikraščius.

SU-; klausimą.
Bet, deja, nuo Josepho 

Išsitiesėm, susėdom,! to ligi šių dienų niekas,

kalba-gramą- gurbam pasiųsti; 
jos nesuprasi, ne- i

'. Juk mes be- kūmų ir t.t.,
i veik visi neturėjome galimy-; galime

, bių baigti mokslą. Gal būt di
džiumai ir čia, Amerikoje, ne-

" I buvo progų save auklėtis, 
l" ; mokslintis, kad būtume bran- 
Pldūs sau ir visuomenei, progre

so siekiančiai žmonijai.

— ■ Josephus patarė redakto- 
j riams, ištaisius bendradarbių

• j raštus, jiems grąžinti. Ben-
, dradarbis, gavęs nuo redak-

, ( v., i toriaus savo korespondenciją 
KJZJix, įbraukyta, ištaisytą, sudės-

i t.vtais sakiniais, kabliukais, 
taškais, daug pasimokins. Jis 
savo rašysenos nežinojimu su
sirūpins. Jis atkreips rimtos 
atydos, kame priežastis, kur 
išeitis. Nejaugi aš tiek toli at-

jūsų raštą ne
sunaudoti, rašykite, 

laukiam daugiau jūsų raštų...” 
Mūsų laikraščiai ir knygos 

turi pasiekti liaudį, darbo 
žmones, tat turi į juos kalbė
ti atvirumo žodžiais, dalintis 
kasdieninio gyvenimo nuoti- 
kiais, suprasti daugiau juos, 
o jie laukia to iš jūs!

Su laiku keisis politinis gy
venimas, sunormalės pasto
viai, nebus tas, kas yra šian
dieną daroma iš reakcijos pu-

B. Progresistas. K. Barauskas.

RONKONKOMA
8634

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.

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 ŠEŠTADIENĮ

v • į O Lili UI O O U UI M VI1 UCK) • ntVAĮJ ,

sl0'gu tokį matyt! O ir kito jų p

Aplink juodas Leveckio a-i 
kis susidarė jaukūs spindu- j 
liukai, ir veidą nuskaidrino 
šypsulys: — O, taip, jis rū
pestingas bernaitis, ir netik 
ant mokslo — ant visko.

Ir Leveckis parodė čia 
pat ant skobnelio keletą pa
dėtų knygelių. Akys man 
plačiai pražiūro: “New Ma
sses” rugpiūčio numeris, 
“Soviet Russia today” rai
nas šios savaitės numeris, 
“Wm. Z. Foster’io’’ brošiū
ra ir dar pora K. partijos 
knygelių...

Leveckis suskubo paaiš
kint. Taip, jo sūnus ne už- 
siskleidėlis, ne vėjavaikis.

I sūnaus esama 
ant inžinieriaus 
Repečkų sūnus, 
neseniai
Koks jis žvitrus, mitrus, ar
tistiškas, gyvas, kaip virve
lė, taip ir verda! Irgi dar 
kokiuos ten kursus žada ei
ti. Mokslaveckų du sūnai, 
Edvardas ir Juozas, kaip 
jaunučiai ąžuolai. Grižę iš 
oriai vyno tarnybos. Išmoks
linti, gerus turi daj’bus. Ir 
vis jie ką veikia, kruta. 
Mosklaveckaitė Gliorija — 
puiki mergaitė, kaip liepa! 
Universiteto studentė, mu
zikos, grožio mėgėja. Ir vi
sur ji dalyvauja, su jaunuo
lišku įkarščiu. “Spirit of 
youth” — janatvės dvasia...

Vaidentuvėj čia pat dar 
keli jaunuoliai: Re
pe č k a man paskiau juos 
suminėjo — Al, Kasperas,

Blaivai žvelgia pasaulio į- 
vykius ir rimtai į juos rea
guoja. Girdi, kai atvažiuoja 
pasisvečiuot jo vyresnysis 
brolis inžinierius, tai šis ir 
jį kiek pakedena, kam ana
sai lyg ir pradedąs atšalt

Red ak torius neapsunkintų 
grą žirni m as b e n d ra d arbi ams 
raštų, nes jie pirma techniki
niai apdirba raštą.

La i k ra še i ų b e n d r a d ar b i a i
Į yra gerai nusiteikę apie “sa
lvo” raštus, aiškindamieši, gir- 

išmokslinto (l‘> redaktoriams viską gata
vai surašyk, pasiųsk, o jie 
sėdi —- spaudo taipraiterio 

i raktukus, kad net jų balsas 
(drdiftias antroje pusėje mūri-

Taipgi ir 
Haroldas, 

grįžęs iš laivyno.

dalienė, Liuda ir Jųoz. Bu
lotai/.. O štai kad ir Pupių 
— Julės ir Pauliaus dukrai
tės. Jaunė tebelanko uni
versitetą. Puiki mergaitė I

(Bus daugiau)

PAJIEŠKOJIMA)
Noriu pirkti Beer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą. 
(Pageidaujama, kad restauracija tu
rėtų leidimą alų pardavinėti). Gali 
būti b.ilc kur, Brooklyne, Long Is
lande ar kad ir New Jersey valsti
joj. Kas turi tokį biznį ir nori par
duoti, prašau rašyti į W. Smith, 
5422 — 3rd Ave., (c/o Delicatessen 
Store), Brooklyn, N. Y. Pageidauja
ma, kad agentai nerašytų. (278-283)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

9
Grand Street,

(Skersai nuo Republic Teatro)
459

Telefonas EV. 4-8698

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera. . 
Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

Kad mūsų laikraščiai būtų 
turiningesni, su įdomesniais 
skaitymui raštais, tat reika
linga daugiau jiems duoti ko
lektyvinių bendradarbių raš
tų. įteikia juos kviesti, kad 
daugiau atsilikusiems drau- 
gams-ėms padėtų mokslintis.

žiemos metu būtų galima 
sutverti bendradarbių rašybos 
mokymosi kursus centruose. 
Tuomi turėtų susirūpinti re
daktoriai ir gabesnieji spaus
tuvių draugai, o kolonijos^ ir
gi aktyvistai draugai-ės priva
lo tuomi rūpintis.

Josephus sako: “Mūsų re
daktoriai neturi nė poilsio, nė 
laiko — tai kalba, organizuo
ja, rašo ir taiso visų grieš- 
ninkų nuodėmes.”

tai mūsų visų buvo ir tebėra 
neapdairumas, apsileidimas.

Mūsų progresyviai laikraš
čiai, ačiū sunkaus darbo žmo
nių klasiniam sąmoningumui 
ir jų simpatikąms, rėjnėjams, 
egzistuoja keletą dcsėtkų mc-

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrist* 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų 
naujus pavelks- 

krajavus 
su ame-X sudarau

*4įMrikonlškais. Rei-
. gfflkalul espnt ir 

L padidinu tokio
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaaapaa Broadway ir Atone Ato, 
prla Chauncey St.. Broadway Uno

• TeL GLemnore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS),

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktj, greit suteiksi- 
ine modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomia 
būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefono Poplar 411*
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Vieša Padėka Worcesterieciams ir Kitiems
Gerbiama Laisves redakci

ja, nors labai suprantu, kad 
mūsų dienraščio vieta yra be 
galo reikalinga taupyti dėl 
visuomeniškų reikalų, tačiau 
drįstu prašyti vietos ir mano 
privatiškam reikalui. Labda
rystės supratimu, pavelykite 
man viešai padėkoti gerie
siems draugams už auką pa
ramai mano padėties, sunkaus 
gyvenimo.

Iš draugo J. Luko kores
pondencijos suprantu, kad 
draugas Simonas Janulis, 
ALDLD U-tos kuopos sekre
torius, pakelė klausimą susi
rinkime apie mano sunkią pa
dėtį ir kiti draugai, pritarda
mi, paaukojo iš iždo $5. Taip
gi, turbūt draugės Janulienės 
iniciatyva, pakeltas klausimas 
draugių moterų ALDLD 155-

Robert Tik Tarpsta nuo 
Šio Smetoningesnio Pieno

Mrs. J. Rowan, 36-05 29th Street, j
Astoria, N. Y., žino, kad Borden 
Golden Crest Pienas turi ekstras, 
kurių reikia jos Robertukui geriama
me piene.

Jis yra ekstra-smetoningas gar
dus ir maistingesnis. Jis homogenized 
—kaip kad jos gydytojas sako, vai
kam pienas turi būti dėl greitesnio 
suvirškinimo. Ir jis yra spinduliuotas 
Vitaminu D.

Golden Crest yra puikiausias iš 
viso Borden pieno. O jeigu Borden's, 
tai TURI būti geras!

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenized

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

Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerąls) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių t miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

''varų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Table teles naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus Įeitus miestus ir apmokame pašto

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta,, Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VITAMINŲ SANDELIS

tos kuopos susirinkime ir tos 
gerosios draugės iš savo iždo 
paaukojo $10.

Toliau pavieniai draugai 
paaukojo sekančiai:

Helen Janulienė $2.
Po $1 : Simonas Janulis, 

Jonas Skliutas, Juozas Lukas, 
Jurgis Kanapkis, Antanas Pil
kauskas, Jonas Senkus, Ber
nardas Mizara, Louis Valan- 
čauskas, Frank Mazurka, An
tanas Liuterskis, Jacob Yeš- 
kevičia, Nikodemas Kuda- 
rauskas, Juozas Dąvidonis, 
Walter Yurkevičius iš Montel
lo, Mass, ir Ignas Kubiliūnas 
iš So. Boston.

Viso susidarė graži dovana 
dėl manęs iš Worcester — 
$32.

Bet kiek pirmiau draugo 
I Klemenso žalunskio laidotu- 
•vėso, lapkričio 16, Nashua, i 
j N. H.. Juozas ir Tekle Nor-j 
vaisai (worcesterieciai), atsi-j 
sveikindami su manim, įspau-; 
dė man dovaną — $10. Tokiu 
būdu nuo draugų worcesterie-; 
eių gavau dovaną net $42.

Ačiū, mieli draugai ir (Irau-1 
ges, už taip gražią dovaną'- 
Ten pat, laidotuvių sueigoje, i 
draugė Morta žalunskienė 
(Klemenso našlė) paskyrė 
man. kaipo už patarnavimą, 
'2. Gi niekad manęs nepa-■ 
mirštanti, kaipo nelaimėje pa
kliuvusi, geroji draugė Mari- 
ona Andreliunienė iš Camb- 
idge. Mass., per draugą 

Daugirdą prisiuntė man pen-i 
kine ($5). Taigi, matote, kaip 

j rreit mano turtas pasiekė iki 
i keturias dešimt devynių dole-

Joseph Garšzva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue Ž
* Brooklyn 11, N. Y. i;

TEL. EVERGREEN 8-8770
K

rių aukštumos.
Už tai priimkite mano nuo

širdžiausią ačiū ! Tai yra ma
no širdingiausias dėkingumas!

šių metų gruodžio 18 dieną 
sukanka jau 24 metai nuo tos 
dienos, kurioje įvyko tas bai
siausias įvykis, kuris sužalojo 
mane amžinai. Tai buvo bai
siausias Įvykis mano gyveni
me; ir tai dar gana jaunose 
gyvenimo dienose. Sulaužė 
mano abi kojas. Tapo nuge
nėtos trumpai ir dabar ne 
lengvai, prisieina man krutėti, 
nors būtinai reikalinguose 
reikaluose mūsų bendro judė
jimo. Darbininkiškame judėji
me esu nuo pat pribuvimo į 
šia šąli — 1913-tu metu.

Taip, traukinio tapau am
žinai sužeistas, bet‘likusi gy
vybė, kiek tik išgalės, ištiki
mai tarnaus pažangai, visuo
menės, liaudies, darbininkų 
klasės reikalams.

Ačiū, gerieji idėjos drau
gai ir draugūs, jūs tuomi 
daug, labai daug pagelbėjo- 
te!

Draugiškai,
Jonas M. Karsonas.

Redakcijos Atsakymai
J. Kazlauskui, Hartford, 

Conn. — Gavome nuo jūsų 
antrą pataisymą klaidos, Įvy
kusios korespondencijoj, til- 
pusioj L. lapkr. 14 d. Pirma
sis tos klaidos pataisymas jau 
tilpo Laisvėj, šeštad., gruodžio 
7 d.; todėl nebėra reikalo tą 
oatj pataisymą vėl kartoti.

Athenai. — * Teigiama, 
kad Graikijos monarchistų 
valdžia uždarius savo rube- 
žių su Bulgarija; garsina, 
kad monarchistai ‘‘sėkmin
gai šluoją” respublikiečius- 
partizanus toje srityje.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

111 Grand St. Brooklyn

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4498

-----------

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-6669

K. VENCKUS “
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123
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Pertraukose tarp CIO konvencijos sesijų, United 
Auto Workers prez. Walter P. Reuther, pasidžiaugia su 
savo dukrele Linda, 4 metų.

Detroit, Mich. Elizabeth, N. J.
Reuther iReikalauja Pertrau
kimo Diplomatinių Ryšių Su 

Ispanija

Walter P. Reuther, prezi
dentas UAW-C10', pasiuntė 
telegramą Jungtinių Tautų 
delegacijai, prezidentui Tru
man u i ir Valstybės Sekreto
riui J. Byrnes, kad tuojau bū
tų pertraukti diplomatiniai ry
šiai su Franco Ispanija.

Toks Reuther reikalavimas 
yra teisingas ir sveikintinas. 
(Jis savo reikalavime štai ką 
pažymi:

“ R c k o r d a i n e d is k u s u o j a m a i 
rodo, kad ekonominiai yra 
stiprinama Ispanija demokra
tinių šalių, o ypatingai prie to 
prisideda Jungtinės Valstijos. 

|’O tas reiškia paruošimą politi
nės spėkos diktatūrai Ispani
joje.”

Tvirtinimas fašistinės dikta
tūros Ispanijoj reiškia tvirti
nimą jėgų naujam karui. Bile 
protaujantis žmogus turėtų 
tą Įmatyti ir suprasti. Tačiau 
neužtenka tik suprasti, reikia 

i greitai veikti, kad pastoti tam 
i kelią. Tokius reikalavimus 
turėtų siųsti visos organizaci
jos ir net pavieniai piliečiai.

Toliau Reuther savo tele
gramoje sako:

—Skubus r e i kalas, kad 
Amerikos delegacija remtų 
propoziciją, kuri reikalauja 
paaštrinti diplomatinius san
tykius su Franco Ispanija. Ir 
kad Ispanija neturėtų jokių 
ryšių su Jungtinių Tautų Or
ganizacija bei konferencija. 
Šis reikalavimas yra teisėtas, 
nes Jungtines Tautos pradėjo 
darbą po laimėjimo kruvino 
karo prieš fašizmą.

Taip, dar nenudžiūvo aša
ros nuo veidų motinų, žmo
nų ir šeimų, kurių mylimieji 
žuvo praeitame kare. Laike 
karo visi sakėme, kad kovo
jame prieš fašizmą, už pasau
lio demokratiją, o jau ir vėl 
atsiranda fašizmo šalininku, 
kurie kursto naują karą.

Nesistebėčiau, jei tai darytų 
tik, milionieriai, imperialistai. 
Bet kai nusiklausai suvargu
sius žmonelius kalbant, kurie 
vos duonos kąsnelį teturi ir 
jau nori karo, tai darosi skau
du, baugu. Nes matai, kaip 
imperialistai moka paveikti Į 
žmones ir Įskiepyti tokią ža
lingą mintį, kuri Atneštų mi- 
lionams žmonių mirtį.

Detroite mažai yfa lietu
vių, kurie trokšta naujo karo, 
bet vistick jų yra. Pažangie
ji lietuviai turėtume jiems, iš
aiškint, ką duotų naujlas karas 
ir kas galėtų atsitikti su pa
čiais karo troškėjais.

Taikos Mylėtojas.

Washington. — Naciona- 
1Č konferencija dėl darbi
ninkiškų įstatymų pareika
lavo, kad kongresas nutar
ti! ne mažiau kaip 75 cen
tus būtinos algos darbinin
kui per valandą, vietoj da
bartinių, 40 centų.

Laisvės Vajus ir Kitos 
Naujienos

Gruodžio 1 d. vajininkas A. 
Stripcika pasikvietė mane va
žiuoti vajaus reikalais sekma
dienio rytą.

Traukiame ant Easton, Pa. 
Pirmas sustojimas buvo pas 
Joną Uleską, Phillipsburg, N. 
J. J. Uleskas atsinaujino Lais
ve, o drg. Uleskienė pagami
no užkandžių.

Nuvažiuojame Į Easton o 
Lietuvių Piliečių Kliubą, kur 
radome daug žemaičių ir va- 
jininką drg. S. Sharkey. Su 
d. S. Sharkiu padarėme vie
nybę, suvienijome Eastoną su 
Elizabeth u. Sharkeys ir A. 
Stripcika priėjo prie išvados, 
kad vienybė yra galybė. Shar
keys perveda savo punktus A. 
Stripeikai. Stripcika pasižada 
gauti 50 naujų Laisvei skaity
tojų. Balčiūnas ir Kuraitis pir
moj vietoj ilgai nebus, prieš 
Naujus Metus turės pasitrauk
ti ir užleisti A. Stripeiką. Tas 
pats atsitiks ir su drg. K. Žu
kauskiene.

Mirė M. Sabūnas

Mirė lapkričio 29 d., palai
dotas gruodžio 3 d. M. šabū- 
nas gyveno 314 First St. Turė
jo saliūną per daug metų. Pri
klausė prie šių draugijų : Auš
ros Draugijos, šv.. Juozapo 
Draugijos ir Piliečių Kliubo. 
Buvo vedęs ir turėjo šeimy
nos.

★ ★ ★
Kompozitorius Juozas Žile

vičius nevaldo dviejų pirštų 
dešinės rankos. Žilevičius sa
ko: su pirštais duoną pasida
rau, o šie nebenori tarnauti. 
Žilevičius yra muzikalis žmo
gus ir gero būdo.

Viešnia iš Rochester, N. Y.
Pas B. Makutėnienę ir jos 

sūnų Albertą svečiavosi Thel
ma Malinauskaitė. Tai Ro- 
chesterio LDS 167 kuopos na
rė. Well, man a'trodo, kad ro- 
chesteriečiai neilgai džiaugsis 
su Thelma, nes New Jersey 
yra gerų, kavalierių, ypatingai 
LDS narių. ;

’ ★ ★ ★
Gruodžio mėnuo yra pasku

tinis šių metų menuo ir orga
nizacijų susirinkimai turėtų 
būti skaitlingi. Juose renka
mi komitetai. Sekantis meti
nis ALDLD 54 kp. susirinki
mas Įvyks gruodžio 20 d., 8 
vai. vakare, 408 Court St. Vi
si nariai būkite ir nepamirški
te duokles užsimokėti.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto susirinkimas įvyks 
26 d. gruodžio, 8 vai. vak., 
408 Court St. Visi atstovai bū
kite, nes yra svarbu visiems 
dalyvauti. LDS 33 kp. susirin
kimas Įvyks gruodžio 11 d., 8 
vai. vak. Nariai, nepraleiskite 
šio susirinkimo. Būkite paskir
tu laiku.' A. Skairus.

PpfiVTnc Pe«Tfff)TF

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ VYRAI 
REIKALINGI

SEKAMIEMS DARBAMS
DIENOM 

MOLDERIAI
KAFETERIJA FABRIKE, VAKACIJOM APMOKĖJIMO 

PLANAS, GRUPINĖ APDRAUDA.

KREIPKITĖS Į PERSONNEL OFISĄ

H. & B. AMERICAN MACHINE CO.
PAWTUCKET, R. L

Važiuokite Roosevelt Ave. Bušu iki pabaigai linijos
(280)

AUTOMATIŠKŲ

STAKLIŲ TASYTOJAI

VERPĖJAI

MAŠININIAI SUSUKĖJAI

Vien tik Patyrę Tesikreipkite

TEX-RAY FABRICS, INC.
39 Church St., Fort Jervis, N. Y.

(282)

Jautienos Kaulų 
Išėmėjai
PATYRĘ

GERA ALGA
REGAL PACKING CO.

66 Stockton St.
' Newark, N. J.

Market 3-3555
(280)

STAKLIŲ TAISYTOJAI
Patyrę prie 4X4 Gem, Intermediate, & 

Dobby Crompton & Knowles Staklės.
Puikiausias Darbas. Kreipkitės

MAXWELL SILK MILL
U. HYMAN CO., INC., DIV.

827 N. 4th Street, Allentown, Fa.
f (281)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MpTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS-MERGINOS
.Jei Jūs Norite 

Švaraus Darbo Lengvo Darbo Linksmos Aplinkumos, 
Kafeterijoj Duodama Uniformos Proga

Valandos 8 A.M. iki 5 P.M. Kreipkitės j Musu l’ersonm I Department

LEDERLE LABORATORIES DIVISION 
AMERICAN CYANAMI1) CO., PEARL RIVER, N. Y.

U/.S7)

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

LLD 50 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 12 d., 8:30 v. v., 575 Joseph 
Ave. Visi kuopos nariai prašomi da
lyvauti šiame susirinkime. Turėsime 
svarbių dalykų aptarti. Bus renkama 
nauja valdyvba. — J. Stanley.

(279-280)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2-ros kp., moterų metinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, gruo
džio 12 d., 8 v. v., 318 Broadway. 
Visos draugės dalyvaukite. — Val
dyba. (279-280)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruod. 12 d., Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerfard St., 7:30 v. v. Bus 
renkama valdyba 1947 m. Visi nariai 
dalyvaukite, kurie nedalyvaus, turės 
pasimokėti pabaudį. Taipgi ir Lais
vės skaitytojai bandykite šiame su
sirinkime dalyvauti. — J. Kazlaus
kas, prot. sekr. (279-280)

BINGHAMPTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. priešmetinis susi

rinkimas įvyks gruodžio 13 d. Liet, 
salėje, pradžia 7:30 v. v. Kviečiame 
narius dalyvauti, atsiveskite ir'nau- 
jų narių prirašyti. Susirinkimas bus 
svarbus, nes bus renkama kuopos 
valdyba naujiems 1947 metams. Rei
kia išrinkti veiklius kuopos narius, 
nes nuo jų priklausys geros pasek
mės. — A. Navalinskas, kp. pirm.

(280-281)

New York. — CIO čeve- 
rykų Darbininkų Unija iš
gavo dirbantiems čeverykų 
sandeliuose savo nariams 
bent $47 algos per savaitę, 
o raštinėse — $42.

Matthew A.
BUJAUSKAS 

LAIDOTUVIŲ ' 

DIREKTORIUS

M

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

MES TURIME VIETŲ
Išsilavinusioms Siuvamųjų Mašinų 

Opera toroms
Taipgi Nelavintoms Abelnam 

Darbui Merginoms.
5 Dienų, 40 Valandų Savaite 

GENA AI.GA. NUOLAT.

THE JORAC, INC.
350 Hector St., Perth Amboy, N. J.

(280)

NAMŲ DARBININKĖ
Fornišiuota patalpa gyvenimui ir 

privatinė maudynė. Daktaro na
muose. Kaip apmokėjimas už pa
tarnavimą namuose. Taipgi alga. Pa
geidaujama poros.

BUckminster 2-3303.
(281)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI - MOTERYS 
Nereikalingas Specialus Išsilavinimas. 

45 Valandų Darbo Savaitė
Laikas ir Pusė Alga Viršaus 40 Valandų. 

Uždarbis Pradžiai ?33 J Savaitę 
Pažangūs Pakėlimai Vėliaus 
Dieniniai ir Naktiniai Siftai 

10% Su Bonais 
Pasinaudokite šiomis Pilnai Apmokamomis 

Pašalpomis Group Insurance (Accident.
Ligoje, Chirogija, Gyvybėje ir Ligoninės 

Aprūpinimas) 
Vakacijos—7 Šventės 
Ligoje Paliuosavimai 

Kreipkitės Tarp 
8 A.M. ir 5 P.M.

Pradedant Piimadienj Baigiant Penktadieni 
BECTON, DICKINSON & CO. 
Stanley St., East Rutherford, N. J.

(284,

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖIJMO, SCIATIKOS. 
STRfiNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKJ) be jokių lėšų jums. Ne- 
siųskit. pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepątiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
489 North Street 

ROCHESTER 5. NEW YORK 

^nau1>6kitėsprogX“ 
Parsiduoda farrna, 138 akrų žemės, 

gerai išdirbta žemė ir nepaprastai 
derlinga. Moderniškai įrengta sulyg 
vėliausių ištobulinimų. Naujas trak
torius, puodai karvėm girdyti ir kiti 
patogumai. Budinkai tik keietos me
tų senumo, randasi prie didelio kelio 
(Main Highway). Butas įrengtas su 
garo apšildymu, įvestas vanduo ir 
yra telefonas. Apžiūrėjimui galite 
kreiptis kada tik norite ir aš malo
niai suteiksiu visas infpnnacijas ko
kių tik jūs norėsite. Kainą pasakysiu 
kaip pamatysite. Pardavimo priežas
tis vėlybas amžius, silpnėja sveika
ta. Telefonas: HaVdwick 3397. Arba 
rašykite: Lcon Žalimas, Furnace 
hoad, Hardwick, Mass.

(270-281)
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NewYorko^z^g^feTZliiioi
‘‘Netepsi, nevažiuosi,” sako 

žmonės. Bet tepti brangu be 
kailių kontrolės. Glieerininio 
antifreeze dabar parduoda

Mrs. Roosevelt Atvyks I Iš LDS 1 Kuopos Priešmetinio Susirinkimo
Į Jugoslavijos Delega 1 • . . ... <•
Jų Išleistuves Ir Veiklos; Apskrities Konferencija

Greita Veikla Dar Gali 
Išsaugoti Rendas 
Nuo Pakilimo

bine kaina buvo $2.65. Taigi, 
neturintysis dešimkes pirks

Jungtinėse Tautose išleistu 
vėms ir per delegaciją pa- i 
sveikinti -Jugoslavijos žmones! 
su šventėmis ruošiama masi- • 
nis mitingas-koncertas šio ket-: 
virtadienio vakarą, Manhat
tan Center (34th St., prie 8th

Mrs. Eleanor Roosevelt

Mrs. Eleanor Roosevelt pa
kviesta garbės viešnia ir pasi
žadėjusi dalyvauti. Taipgi da
lyvaus Jugoslavijos užsieninis 
ministras Stanoje Simich ir ki
ti Jugoslavijos delegacijos na
riai.

Susirinkimas įvyko gruo- 
1 džio 5 d., Laisvės svetainėj. 
Nariai buvo kviečiami laiškais. 
Atsilankė nemažas būrys. Val
dybos raportas 
diskusijų.

Buvo pranešta, 
kuopos 16 narių 

į naują LDS 103 
susiorganizuos

Į Buvo argumentų. Tūli klausė, 
kodėl LDS Centro Valdyba 
"skaldo” LDS 1-mą kuopą. 
Kuomet paaiškėjo, kad mūsų 
kuopa nieko nenukentės, ne
kurto iš tų narių nei nežino, 
kur mūsų kuopa susirinkimus 
laiko, visi sutiko leisti jiems? 

; pereiti į naują kuopą arčiau 
Iju namų. Ir velija gero pasise
kimo LDS 103 
i woode.

Prezidentas 
aiškino tikslą, 
vo šaukiami 
priešmetiniame s u s i r i nkime 
būna išrenkama arba perren
kama kuopos valdyba kitiems 
metams. LDS 1-mos k p. pre
zidentas Velička sakėsi jau iš
tarnavęs 8 metus. Atsisakė pa- 

Įsilikti 1947 metams. Bandėme 
j jį paliuosuoti, bet pasekmės 
buvo, kad prezidento vieton 
niekas neapsiėmė iš visų susi
rinkusių. Tai palikta visą vai-, 
dybą išrinkti metiniame susi
rinkime.

priimtas be

kad iš mūsų 
i persikels j 
kuopą, kuri 
Ridgewood e.

kuopai, Ridge-

A. Velička 
kam nariai 
laiškais,

pa- 
bu- 
kad

Pradžia 8 vai. Rengia Jugo
slavijai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas.

Į šį mitingą ir Lietuvių Mo
terų Apšvietus Kliubas siun
čia savo delegaciją.

Praeitą pirmadienį vėl 
sariškai sušilome, temperatū
ra pasiekė 60.2 laipsnius. Bu
vo šilčiausia gruodžio 9-ta 
mums žinomais laikais, šal
čiausia yra buvusi 8 laipsniai, 
1902 metais.

va

Naujas auto leidimų lente
les New Yorke pradės par
duoti pirmadienį, bet vartoti 
galėsim tik nuo sausio 1-mos.

konferenciją gruodžio 15 d., 
Laisvės svetainėje, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 10 vai. iš ryto.

Delegatais į konferenciją iš
rinkti: P. Grabauskas, G. Wa- 
reson, J. Gasiūnas, J. Dainius, 
G. Kuraitis, J. W. Thomsonas, 
Ch. Balčiūnas, J. Siurba, M. 
Stakovas, J. Janauskas, S. 
Petkienė, J. Kovas. Kuopos 
prezidentas prašė delegatus 
visus būti konferencijoje, ne
padaryti kuopai sarmatos, 
kaip pernai kai kurio delega
tai padarė. Išrinkta buvo 
daug, o atėjo tik keli. .

Delegatai prašomi pasitau
pyti kopiją šio pranešimo pri
minimui konferencijos.

Kuopos Balius Pradžioje

Rendų klausimas bus 
i iš pirmiausių klausimų naują- 
Ijame mūsų šalies kongrese. 
■ Ir niekas neabejoja, keno nau- 
i dai republikonų kontroliuoja- 
i mas kongresas spręs. Ne sve
timų reikalams ginti stambie
ji nęjudomo turto savininkai 
rėpublikonus rėmė rinkimuo- 
mtiose.

vienu

turinčiojo kur dėti pinigų.

Bellevue ligonine įvesianti 
civiliniams sužeistiems gyveni
mui paruošiamąją programą, 
kokia jau nuo seniau prakti
kuojama kariškiams. Tai to
kiems, kurie del sužeidimų tu
ri pereiti į 
bus, kitokį

visai kitokius d a) 
gyvenimą.

Apskrities Konferencija šj 
Sekmadienį

Laiškas nuo LDS 3 apskri- 
' ties prezidento Antano Matu
lio praneša apie įvyksiančią i

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

šeštadieni, gruodžio 14 d., įvyks 
gražus parengimas paramai dienraš
čio Laisvės. bus Kasmočių salėje. 
91 Steamboat Rd. Pradžia 8 v. v.

Turėsime gerų užkandžių ir tin
kamų gėrimų, kuriais pavaišinsimo 
visus atvykusius. Kviečiame skaitlin 
gai susirinkti. Šiame parengime da
lyvaus ir dienraščio Laisvės atstovas 
drg. P. Buknys, kuris duos trumpi) 
pranešimą apie dienraščio Laisvė' 
reikalus. Taipgi bus ir muzika. - 
Rengėjai.

metinis 
sausio

Piliečiu

LDS 1-mos kuopos 
parengimas įvyks 
(Jan.) 11 d., subatos 
Lietuvių Amerikos
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė. Turėsime muzikalės pro
gramos. šokiams gros gera or
kestrą. Bus gardžių užkandžių 
ir gėrimų.

Prašome kitų organizacijų 
nerengti pramogų tą dieną. 
Kviečiame kliubų ir kitas pa- 
šalpines draugystes būti mūsų 
parengime, 
atsilyginti tuo patimi, esame 1 
300 narių. '

Kuopos stovis: Ligonių nė
ra. Suspenduoti 4. Vienas na
rys persikėlė į mūsų LDS 1-mą 
kuopą.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Greitajai veiklai už rendų 
kontroles apsaugą New Yor- 
ko vartotojų - rendauninkų or
ganizacijos pataria:

Veikti per organizacijas.
Rašyti ar telegrafuoti prez.

■ Trumanui asmeniškai, prašant 
palaikyti rendų kontrolę, kaip 
dabar yra. Padaręs tai patsai, 

: paraginti ir kitus.
Suorganizuoti namo gyven

tojus, išrinkti namo komitetą 
ir per jį veikti į prezidentą ir 
pasiruošti kovoti prieš, jeigu 
keltu rend as.*

Reikalauti valstijos gub. 
Dewey pataisyti įstatymą taip, 
kad jis neleistų kelti rend as 
mūsų valstijoje — pavaduotų 
federal} įstatymą, jeigu pasta
rasis būtų panaikintas.

Vogtas automobi- 
pilnas skylių nuo 
vo svečiuosna į 

Hotel Woodward, Broadway 
ii- 55tb St., New Yorke. Vai
ruotojus areštavo. Vienas ir- 
,gi apšaudytas.

liūs ir

Bro o k I y n o I an k a n č i 11 
gių organizacija 
savo štabą iki 121 
21 per metus laiko.

slau- 
padidinusi 
-r- dadėjo Paul Muni ir Claude Rains scenoje iš komiškos dra

mos "Angel On My Shoulder.”

LITUANICA SQUARE

JOS PRAŠYMĄ IŠPILDĖ
Mes galime jums j ANKSTI IR KUPINAI . * *

So. Brooklyno Žinios

Gay Mason, maža Rocka
way srities gyventoja, prašė 
šventojo Klauso jai suteikti 
nors kelis mažus, gražius šu- 

‘ nyčius. Jos prašymas išpildy
tas. Aną dieną jos kalaitė 
i Queenie atsivedė vienu kartu 
į 14 šuniukų, šunų giminėje re
tai pasitaiko tokie skaičiai.

NOTORI®"" GENTLEMAN (ID)

Rex Harrison naujoje fil- 
moje "Notorious Gentleman,” 
rodomoje Winter Garden, 
Broadway ir 50th St., New 
Yorke.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

Penktadienį, gruodžio 6. d.^mi jojo sunkią padėtį, sutiko 
Dombrowsky svetainėje. 
Ith Avė., įvyko LDS 50 

i priešmetinis susirinkimas, 
rių susirinkime dalyvavo 
na skaitlingas būrys. Kuopos 
kom. raportas priimtas be dis
kusijų. Finansų rašt. pranešė, 
kad nariai duokles pasimoka 
laiku, išskyrus vieną, kuris ei
na prie susispendavimo. Pini-į W. Kūlikas, J. Kruminas, A. 
gų ižde, apmokėjus kp. kom. ; Šatkauskas. Venkevičienė 
algas už 1946, lieka tik apie į Kulikiene ir 
6 dol.

Draugė Kulikiene 
kad dalyvavo Brooklyno ir 
apylinkės organizacijų mitin
ge, kur buvo aptariama spau
dos reikalai, prisirengimas pa
minėjimui 400 metų sukakties 
lietuvių knygos ir įsteigimas 
lietuvių radio pusvalandžio. 
Mūsų kp. tuos reikalus pagal 
išgalę parems.

Kadangi kuopos ižde pini- 
i gų mažai, tai nutarta sureng- 
' t i bankietą - vakarienę, kad 

būtų galima kiek pelno pada
ryti ir tuomi pat sykiu dau
giau vietinius lietuvius supa
žindinti su LDS organizacija. 
Su pradžia naujų metų LDS

755

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILLSpecialūs Kainos Po: 

$21.75, $28.75 ir $33.50 
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų. 

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5550-1-2 

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

Dagtines, Vynai ir Alus
’ R II E TN G OLD

BEER & ALESDienraščioprisidėti nors ir su maža au- 
atnaujinimui Laisves pre- 

num. A. Waimus aukojo $5. 
Po $1 aukojo: P. Meškėnienė, 
B. Litvinienė. C. Bready, Na- 
valskas ir J.» Weiss. Po 50 
centu aukojo: J. Petrikonis, 
V. Makauskas, K. Milenkevi- 
čius, J. Lagiškis, J. Shulskis,

kp. i ka r

ga- LAISVĖS
BANKIETAS 32 Ten Eyck St

BROOKLYN, N. Y.

M. 
Andziulevičienė.

j Po 25 centus aukojo: Tekutie- 
pranešė, i Rimkiene, V. Mikulė

nas, V. Stepanauskas, Girdžiu- 
vienė ir Bunkienė.

Viso 17 dol. Apmokėjus 
Laisvės pren. už metus ir pu
sę, likusius pinigus nutarta 
perduoti drg. Reivydui. Labai 
gražiai ir protingai pasielgta.

Sekantiem metam valdy- 
bon išrinkti šie: pirm. M. Ku- 
likienė, 
vičius,

vice pirm. K. Milinke- 
prot. sekr. P. Meške

li ienė, fin. rašt. W. Kūlikas, 
iždo glob. V. 
Weiss ir ko-

Sausio 26,1947 
(Jan.26th)

GRAND PARADISE 
BALLROOM

318 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Po Bankieto Šokiai

Pavidis Orkestrą

4 TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Savininkas fc
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Bt«. 1
BROOKI.YN «, N. Y. !

GERAI PATYRĘ B ARBERIAI į J

Tel. EVergreen 4-8174

.JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų įstaigų 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSK1ĘU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Atletų Kliubas praneša 

Brooklyno ir apylinkės lietuviams, 
kad rengia bankietą, sutikimui Nau- , turės platų vajų, reikės gauti 
jų Metų Jvyks gruodžio 31 d., 16b apįe 2,000 nauju narių. Tai 
Marcy Ave. Prašome vietinius ir is .T. .. . . . ‘ .

Mikulėnas ir J.
resp. J. Weiss.

Sekantis kp. mitingas įvyks 
sausio 3 d.

Koresp.

pylinkės lietuvius, kurie nori links- didelis darbas, kuris reikalaus 
mai praleisti laiką sutikdami Naų- i.š visų kuopų pasiryžimo 

jus Metus, jsigyti bijiedus is anksto. srnar]<iai padirbėti. Mūsų 
Kama $3, valgių ir gėrimų bus pa-i .. . 1
kankamai. Pradžia 8 v. v.
galite gauti pas Kliubo vedėją Billy1 sirodė, todėl sekančiame 
Welton, darbininkus ir Rengimo Ko-į.juje turėsime dubeltavai 
misijos narius. (280-281) .. , _.. , , ...dirbeti, kad atsilyginus ir uz 

praeitį. Vakarienės mūsų kp. 
dar nėra turėjus. Mūsų kuo- 
piečiai tankiai dalyvauja mū
sų kaimyninių organizacijų 
vakarienėse, tai mes manome, 
kad mūsų kaimynai dalyvaus 
pas mumis. { ,

Kuopa turi vieną ligonį, Ch. 
Reivydą, 
žinotas, 
serga ir, 
tyti, tai 
pasveiks, 
visuomet 
įvairiuose parengimuose ir pa
aukoti mūsų įvairiems reika
lams niekad neatsisakydavo. 
Buvo dienraščio Laisvės skai
tytojas, bet dabar jau neturi 
ištekliaus nė už laikraštį užsi-

kp.
BiHetus1 Praeitame vajuje prastai pa-• w . « . I *..1* i 1 1 1 V • va-

pa-

Švietimo Taryba ir majoras 
kad gal 
pastatyti 

dėl pa
ined ž i a-

O’Dwyer paskelbė, 
miestas neišgalėsiąs 
numatytų mokyklų 
brangimo statybinių 
gu.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

SALES dėl Balių, Koncerltj, Bankietq, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

ateičių* bu naujausiais Įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Ekstra susirinkimas Lietuvai 
galbos Komiteto Brooklyno skyriaus 
Įvyks šio trečiadienio vakarą, gruo
džio 11-tą, 419 Lorimer St. Visi or
ganizacijų delegatai ateikite. Turėsi
me aptarti du parengimus ir išsi
rinkti darbininkus. Darbininkų pa
gerbimo bankietas j vyks gruodžio 
21, Laisvės svetainėj. Bus vaišės ir 
traukiami visų darbininkų ir abiejų 
komitetų paveikslai. O koncertas ir 
J>alius jvyks sausio 18, 1947 m., Uk- 
rainų svetainėj, 218 Grand St. — 
Sekr. A. Mureika. (279-280)

Pa-

kuris yra suparaly- 
jau ilgas laikas kai 
kiek galima numa- 

dar ilgai truks, kol 
Kol sveikas buvo, 

dalyvaudavo mūsų

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugijos 1 

kp. susirinkimas jvyks gruodžio 12 
d., Laisvės Salėje, 419 Ixirimer St., 
7:30 v. v. Visi nariai ateikite, bus 
svarbus susirinkimas. Rinksime val
dybą 1947 metams. — Valdyba.

(279-280)

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

GENE KELLY, žvaigždė 
filmų ir scenos, pirmu kartu 

..v, _ _ vaidino “Hollywood Players”
mokėti. Kuopiečiai, atjausda-1 radio programoje per CBS

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

48 Goki Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas Cumberland 6-8629 .

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devop Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

DEAN
IS Itwal* . . . $2473

CAMBRIDGE 
u . $2975

PATRICIA
J* . . . $24?s

BEATRICE
k. . IJ97S

iiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiUH
I ROBERT LIPTON, Jeweler
H 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
IS TeL NT. Z-S178. (Arti Graham Ava.i A mar* Vakarai*.




