
'į rrjyy f .f mpyqw*

i w*vyy

THE LITHUANIAN DAILI
Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.ienis, Gruodžio (Dec.) 18, 1946Dienos.

A. BIMBA

Jie ne Kvailiai, Neklauso.
Tik Dabar Surado

“Klases.”
Čia Irgi “Kaltas” 

Komunistas.
Hitlerininkas

Socialdemokrato Kailyje.
Paskutinės

Rašo

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metami 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00Kopija 5c

________ i_____________________

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern State*.
427 1 xirinier Street, 

Brooklyn 6, N- V.

Telephone: Stagg 2-3878

Klerikalu Draugui labai 
gaila gen. Franco. Jis. esąs tik- : 
rai negražiai skriaudžiamas 
žmogus. Girdi, Jungtinių Tau- ; 
tų seimas, pasmerkdamas ( 
Franco, pasielgė “nekorektiš
kai ir vienpusiškai.” i

Draugo supratimu, reikėjo ‘ 
pasmerkti no fašistinę Ispani
ją, bet 
jungą.

sovietini’ Tai

žmogus padarysi, kad :

FRANCUOS MINISTRŲ 
KABINETAS SUDARYTAS 

TIKTAI IŠ SOCIALISTU
Katalikai Suardę Blumo Planą 

Del Sudėtinio Kabineto
Ką tu

Jungtinių Tautų seimą sudaro 
žmonės, kurie ’ 
vo, o ne Draugo redaktoriaus 
protu.
tvirtinti, kad nei šitos paskuti-' dienas pirm to jis darbavosi 
nes klerikalų gailios ašaros' 
gen. Franco karjeros nebeis- į 
gelbės. Jai lemta baigtis taip, 
kaip baigėsi Hitlerio ir Mus-, 
solinio.

a ryžius. — Socialistas 
vadovaujusi sa-' Leonas Blum sudarė naują 

.vū«kun■ ministrų kabinetą vien tik 
Tačiau galima drąsiai ' iš socialistų. Per penkias

' suorganizuot sudėtinį kabi
nėta iš socialistu, komunis- 
tų, katalikių respublikiečių 
ir kt. Tatai jam nepavyko, 
todėl Blumas turėjo įsteigt 

Skaitai žmogus “ n(!nori sa- = vienn>J kabinetą
VO akimis tikėti. Naujienos, Bhimo ministrų kabinetas 
ėmė ir surado Tarybų Sajų n- veiks tik keletą savaičių, i- 
goje “klases.”

() ar žinote, kas per vienos i 
tos net trys klasės? Bolševi
kai, aišku, jas nuo pasaulio 
slepia. Reikėjo tokio galvo-

suieškoti ir svietui paskelbti.
Po teisybei tai nėra paties 

Grigaičio išradimas. Jam apie 
tai papasakojęs “žymus bolše
vikų ekonomistas ii- sociolo- ; 
gas” vardu prof. G. G ak.

Pirmoji klasė esanti darbi
ninkų klasė.

Antroji klasė valstiečių kla-; 
sė

Trečioji klasė inteligentijos 
klasė.

Skirtumai tarpe jų, tiesa, 
esą sumažėję, bet dar nesą vi
siškai išnykę.

i 3 Jankiai Įkaitinti 
Už Juodą ją Rinką 
Vokietijoje

Berlin. — Karine ameri
konų vyriausybė Vokietijo
je Įkaitino leitenantą pulki
ninką J. G. Fisherį, majorą 
Louisą Dipsą ir civilį parei
gūną Marviną Van Stocką

! už juodosios rinkos biznį. 
Jie buvo nariai valdybos, 
kuriai pavesta išskirstyti 
vokiečiu trustus - karteles i 
mažesnes, atskiras pramo
nes.

ki sausyje bus išrinktas res
publikos prezidentas. Pats 
Blumas kreipė dėmesį į kei
stą reiškinį, kad valdžia su
daryta iš vienos ' partijos, 
turinčios tik šeštadalį seimo 
nariu.

Blumas siūlė paskirt ko
munistą šalies gynimo mini
stru. Generolas de Gaulle 
paveikė katalikus respubli- 
kiečius griežtai atmesti tą 
siūlymą, kaip plačiai kalba
ma Paryžiuje. Taip pat eina 
gandai, kad Jungt. Valstijų 
ambasada ragino katalikus 
priešintis komunisto priė
mimui į tokią svambią mi
nisteriją. Ambasados narys 
Ridgeway Knight sakęs ka
talikų respublikiečių va
dams, jog komunisto įleidi
mas į krašto genimo minis
teriją padarytų blogą įspū
dį Amerikoje.

Komunistai turi daugiau
sia vietų seime. Po jų seka 
katalikai respublikiečiai.

DU TEISMAI PRIPAŽINO 
DARBVEDŽIŲ UNIJA

Washington. — Federalis 
srities apeliacijų teismas 
patvirtino pirmesni apskri
ties teismo sprendimą, ku
ris pripažino angliakasyklų 
darbvedžiams (formanams) 

I teisę organizuotis į savo li
niją. Tokia pat teisė pri
pažinta ir kasyklų kompa-

nijų raštininkams ir techni
kams.

Jones and Laughlin Plie
no korporacija dabar duoda 
apeliaciją Aukščiau s. Jung
tinių Valstijų teismui; pra
šo atmest darbvedžiu teise 
i uniją. /

Aukščiausias Teismas Spręs 
Indžionkšinų Klausimą

Washington. — Jungtim 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas sutiko paplatint Mąi- 
nierių Unijos apeliaciją 
prieš apskrities teismo 
sprendimą. Apskrities teis
mas uždėjo $3,500,000 bau
dos unijai ir $10,000 jos 
pirmininkui J. L. Lewisui 
už tai, kad jie andai neat
šaukė mainierių streiko,

kaip buvo liepęs apskrities 
teismo indžionkšinas.

Aukščiausias teismas da
bar sutiko spręst ir unijos 
skundą, kad apskrities teis
mas, duodamas indžionkši- 
ną - įsakymą mainieriams, 
sulaužė Norris - La Guardi- 
jos aktą prieš jndžionkši- 
nus, Claytono aktą ir ketu
ris šalies konstitucijos pa
taisymus.

Trijų Didžiųjų CIO Unijų Vadai 
Planuoja Kovą del Algų Priedų

Juokinga tiktai tas, kad 
Naujienų redaktoriui reikėjo 
laukti žymaus bolševikų eko
nomisto ir sociologo, kuomet 
Tarybų Sąjungos spaudoje 
kiekvieną dieną šimtais i 
tūkstančiais sykiu kalbama 
apie valstiečius, darbininkus ir 
inteligentus.

Kad tarpe tų trijų klasių 
yra skirtumų, tai irgi iki šiol | 
galėjo nežinoti tik toks re
daktorius, kuris nė mažiausio 
supratimo neturi apie jokią 
visuomenę.

DU UŽSIMUŠĖ SAMDY
TAME LĖKTUVE

Robbinsville, N. J. —John 
K. Strang ir John Bucci 
nukrito su samdytu lėktuvu 
ir užsimušė.

DIDŽIULIAI KARINIŲ 
KONTRAKTORIŲ KYŠIAI 

SENATORIUI BILBUI
Kontraktoriai Prisipažįsta 

“Šmeravę” F asistuojantį Bilbo
Washington. — Keli kari

nių darbų kontraktoriai 
prisipažino tyrinėjančiai se
nato komisijai, kad jie “pa- 
skolinp” daug tūkstančių 
dolerių fašistuojančiam se
natoriui Theodorui Bilbo. 
Už tai jis padėjo jiems gau
ti karinių darbų'užsakymus 
iš valdžios.

Vienas tų kontraktorių, 
Michael T. Morrissey savo 
lėšomis iškasė ir įrengė 
Billbo dvarui dirbtinį ežerą 
23 ketvirtainių akrų. Jis su
mokėjo $48,000 Bilbo dvaro 
“nuostolių” ir atmušė tuos 
pinigus nuo privalomų val
džiai taksų. Be to, Morri
ssey pirko Bilbui tris Cadi
llac automobilius, paskolino 
jam $6,000 ir nemėgino at- 
gaut paskolos; jis taipgi

gavęs $43,000,000 vertės 
valdiškų darbų užsakymų, 
prisipažino paaukojęs $4,- 
000 Bilbo bažnyčiai.

B. L. Knost davė $5,000 
rinkimams Bilbo kandidato 
į senatą 1942 m. Jis prisipa
žino, kad Bilbo padėjo jam 
gauti karinių darbų užsaky
mus iš valdžios už $11,748,- 
620. Kontraktorius Felix 
Newton paaukoję $25,000 
bilbiškiem rinkimam, ir tt.

Bilbo Sekretorius
Pasilaikęs $3,750 
Politiniu Kyšių

R. Prichard sako, kad jie 
šmugeliškai pirko-pardavi- 
nėjo automobilius, artistiš
kus paveikslus, kvepalus, 

ir deimantus ir kitus brangu- 
mynus. Juodasis jų verslas 
siekęs šimtus tūkstančiu do- C- v
leriu. *

Albanija Prašo Ištirt 
Graikijos Žygius

Lake Success, N. Y. —Al
banijos atstovas prašė 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybą pasiųst tyrinėtojus, 

’ tai, kurie ištirtų Graikijos mo- 
Ame- narchistų įsiveržimus į Al- 

rikos” redaktoriaus. Jis gi sa-• baniją. Bulgarijos ir Jugo
slavijos atstovai užginčijo, i 
kad iš jų žemių veikią grai-

Tikėsite, ar ne, bet su Roo- 
sevelto sūnum Elliot Roosevel- 
tu einasi visiškai blogai. Jis 
yra “sugadintas” žmogus.

Jog tai “šventa tiesa, 
prašau, pasiklausykite ‘

ko:
“Nuvykęs Rusijon, buvusio 

prezidento P 
Eliotas padarė tokių pareiški
mų, lyg už visas negeroves pa-

i kaltav.,Anflij-'l Nanking. - Savaitei su- 
Amerika ar kuris kitas k ras- ( . . ,. ...
tas. bet tik ne Rusija. 1 't,en(ll,1?tį‘.Shl"? .alk.last.,s> 

“Neseniai jis išleido knygą | *1018 linkėjo Stalinui nw- 
apie savo tėvą. Tame veikale 
jis velionį prezidentą pavaiz
duoja kaip rusų pataikūną ir 
visokias kaltes verčia ant 
Church ii lio galvos.

“Laikraščiai praneša, kad 
toji Elioto knyga iš pradžių 
buvo be stiliaus, be tvarkos. 
Tada jam buvo duotas koks 
ten rašytojas, > kuris pertaisė 
darbą ir savaip jį pakreipė. 

“O tas rašytojas buvo ko- 
xmunistas. štai kur Eliotas sau 

išminties ieškojo!”

Roosevelto sūnus partizanai prieš Graiki
jos monarchistus.

VOKIEČIŲ RAKIETŲ 
DIRBYKLA AMERIKOJ

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Elektrininkų, Plieno Darbi
ninku ir Automobiliu Dar
bininkų Unijų vadai, čia 
susirinkę, išvien svarsto 
reikalavimus pakelti algas, 
kad atitiktų gyvenimo pa
brangimą. Auto. Darbinin
kų Unija jau pareikalavo 
pridėt po 25 ir pusę cento 
algos darbininkui per va
landą. Generalis CIO pir-

mininkas Philip Murray at
sišaukė į samdytojus, kad 
ramiai, be streikų susitartų 
su darbininkais dėl algų.

CIO centro išleistas ra
portas, pagamintas Roberto 
C. Nathano ir kitų specia
listų, rodo, jog pramonė 
bendrai gauna tiek pelno, 
kad galėtų pridėt darbinin
kams 25 nuošimčius algos 
be kainų pakėlimo.

Amerikos ir Anglijos mili- 
tarinių okupacinių valdžių pa
galba Vokietijos socialdemo
kratų partijos prezidentu tapo 
pastatytas Dr. Kurt Schuma
cher. Anglijos darbiečiai jį net 
buvo pasikvietę Anglijon ir 
ten jie jį gyrė, sveikino ir vai
šino.

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Iš Vokie
tijos tapo perkraustyta ma
šinerija vokiečių rakietų 
fabriko į Jungtines Valsti
jas. Tas fabrikas dirbo na
ciams rakietinius sviedinius 
prieš talkininkų tankus ir 
kitus taikinius. Dabar Ame
rikos valdžia paskolino šį 
fabriką Stevens Technologi
jos Institutui.

Nuos “Slaptingos Ligos 
Mirė 23 Kūdikiai Londone

London. — Trijose ge
riausiose ligoninėse praeitą 
savaite Londone mirė 23 
naujagimiai kūdikiai nuo 
kokios tai “slaptingos” vi
durių ligos. Nei sulfa vais
tai nei penicillinas neveikia 
prieš tą ligą.

COLUMBIANS FAŠISTAI 
PROVOKAVO RIAUŠES 

PRIES NEGRUS
Atlanta, Ga. — Tęsiasi 

teismas prieš amerikinių 
Columbians fašistu vadus. 
Georgijos valstijos proku
roras kaltina juos kaip bal
tųjų užpuolimų kurstytojus 
prieš negrus. Columbians 
pirmininkas Emory Burke 
ir du kiti vadai, Homer L. 
Loomis ir Ira Jett, jau pra
eitą savaitę įkaitinti už di
namito laikymą negrų na
mams sprogdinti,r. už negro 
Cliff ordo Hines budelišką 
sumušimą ir už tai, kad jie

buvo pasisavinę policijos 
teises.

Columbians vadai skelbė, 
kad “tikrieji” baltieji ame
rikonai dėl patriotizmo turi 
dėtis į tą fašistinę organi
zaciją. O pamatinis jos tik
slas yra pult ir žudyt neg
rus, žydus bei kitas tautines 
mažumas ir galų gale už
grobt Jungtiniu Valstijų 
valdžią.

ORAS Būsią šaltoka.
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Amerika Siūlo Savo Planą 
Atominei Jėgai Kontroliuoti

New York. — Antradienį 
pradėjo posėdžiai!t Jungti
nių Tautų Atominė Komisi
ja. Amerikos atstovas Ber
nardas M. Baruch as ragins 
užgirt jo planą atominei jė
gai x kontroliuot pasaulyje. 
Amerikinis jo planas, be 
kitko, siūlo, kad tarptauti
nė komisija paimtų į savo 
žinybą visus atominių me
džiagų šaltinius ir skirsty
tų tas medžiagas įvairiem 
kraštam tiktai taikos reika
lam. Barucho planas sako, 
jokia tauta neturėtų vetuo-

ti (atmesti) tarptautinės 
inspekcijų komisijos tari
mų. Bet Amerika atidengtų 
savo atom-bombų -sekretus 
tik tuomet, kai būtų užtik
rinta, kad jokia šalis nega
lės panaudot atominės jė
gos karui prieš Jungtines 
Valstijas.

Atominė, komisija turės 
duoti Saugumo Tarybai ra
portą iki gruodžio 31 d.

Jungtinių Tautų seimas 
jau priėmė rezoliuciją, kuri 
uždraudžia atominių ginklų 
vartojimą karui.

Japonu Demonstracija 
Taikyta MacArthurui

Tokio. — 400,000 komuni
stų ir kairiųjų socialistų de
monstracija Japonijos sos
tinėje Tokio buvo suruošta, 
kad padarytų įspūdį gene
rolui MacArthurui, nors de
monstrantai reikalavo paša
lint japonų premjerą Yo
shida.

EGIPTO PREMJERAS 
UžGIRTAS

Kairo, Egiptas. — Egipto 
seimas 155 balsais prieš 21 
pareiškė pasitikėjimą nau
jajam premjerui M: F. No- 
krashy’ui Pašai. Nokrashy 
žadėjo laisvinti Egiptą nuo 
Anglijos ir darbuotis, kad 
Egiptiškas • Sudanas būtų 
prijungtas Egiptui.

Nušauta 4 Vaiky Moti
na; Suimtas Vyras

Morristown, Pa. — Tho
mas Grant, 46 metų, nušo
vė savo žmoną Heleną, ke
turių vaikų motiną nuo pir- 
mesnio vyro. Ji buvo 34 
metų amžiaus. Grant pasi
davė policijai ir sakė, nu
žudęs ją todėl, kad ji su ki
tu vyru “laksčius.”

NEHRU UŽGINČIJA 
GREITĄ INDIJOS ATSI
METIMĄ NUO ANGLŲ

New Delhi, Indija. — In
dėnu tautininku vadas Ja
waharlal Nehru užginčijo, 
kad jis grąsinęs už keleto 
dienų ištraukt Indiją iš An
glų Imperijos ir tuoj pa
skelbt visišką jos nepriklau
somybę. 

4

Washington. — Edwar- 
paaukojo $1,800 privačiai das P. Terry, buvęs fašis- 
Bilbo bažnyčiai tame dva- • tuojančio senatoriaus Th. 
re. : Bilbo sekretorius, piasilaikė

John R. Junkin, gavęs Į sau $3,750 iš pinigų, kuriuos 
per Bilbo valdišką darbo kariniai kontraktoriai B. L. 
kontraktą už pusę miliono Knost ir Michael Morrissey 
dolerių, padovanojo Bilbui davė Bilbo kandidatui į se- 
$1,194, davė $500 asmenis- natą Wallui Docey 1(942 m. 
kai Bilbo bažnyčiai be ku- rinkimuose. Tai pasakė/ 
nigo ir nemokamai atliko i Knostas senatinei tyrinėto- 
Bilbo dvare darbą už $1,- jų komisijai.
500. " ! Terry vengė liudijimo

Kontraktor. M. T, Reed, i prieš Bilbo; sakė, kad Bil- 
! bo sėbrai grūmoję nužudyt 
1 jį, jo žmoną ir dukterį, jei- 
1 gu jis liudys. Todėl Terry 
i susirgo nervais ir atsigulė 
ligoninėje Quitmane, Mis. 
Jis vis tiek šaukiamas liu
dyti.

davė Bilbo kandidatui į se- 

pasakė/

PAKARTAS SYRIEČIŲ 
SEKTOS “DIEVAS”

Beirut, Syrija. — Teismo 
sprendimu tapo pakartas 
Salman ei Mourchil. Reli
ginė syriečių aluitų sekta, 
apie 30,000 žmonių, garbin
davo Mourchilą kaip savo 
“dievą”. Mourchil ir du jo 
bendradarbiai pakarti už 
ginkluotą kovą prieš vai- j - .. . .
džią, pakabinti virš gatvės! Darbo F ederacijos pirmi- 
Damaske. i nin^as William Green atsi

šaukė į 7 milionus savo uni- 
---------------- ! jistų, kad laiškais ir teleg

ramomis ragintų kongres- 
manus ir senatorius atmes
ti bilius-sumanymus, at
kreiptus prieš darbo unijas. 
Tokius sumanymus gamina 
ypač republikonai.

Green Ragina Atremt 
Rilius prieš Unijas

Washington. — Amerikos

Trumanas Sujungia Armijos 
Ir Laivyno Komandas

Washington. — Preziden
tas Trumanas užgyrė pasiū
lymą sujungti bendron ko- 
mandon armijos, laivyno ir 
oro jėgas Alaskoj, jūrose, 
Vokietijoj, Tolim. Rytuo
se ir visose kitose užsienių 
srityse.

Washington. — Praeitą 
menesį Jungtinėse Valstijo
se pastatyta 260,803 auto- 

i mobiliai.

SMARKIAI KYLA LIETUVOS 
MIESTŲ IR KAIMŲ 

ELEKTRINIMAS
Vilnius. — Lietuvos TSR gelyje kitų stambių gyvena- 

Komunalinio Ūkio Ministe- mųjų vįetų.
rija prieš terminą įvykdė | Statybininkai įsipareigo- 
metinį respublikos miestų į jo iki metų pabaigos per- 
bei miestelių elektrifikaci- i duot eksplotacijon 10 komu* 
jos planą. ' nalinių elektrinių viršum

Spalio rėvoliucijoš meti- plano. Iki 1950 metų pabai- 
nių išvakarėse jau atstatyta į gos respublikoje bus 120 e- 
ir naujai pastatyta 21 ko- lektrinių, t. y. keturius kar- 
munalinė elektrinė. Elekt-įtus daugiau negu 1940 m. 
ros lemputės sužibėjo Aly- 7 ‘
taus apskrities Simno mies- girnų elektrinėms iš I^nin- 
telyje, Utenos apskrities grado, Maskvos ir kitų Ta- 
Užpalių miestelyje ir dau- rybų Sąjungos miestų.

Lietuva gauna daug įren-
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Baigiant Lietuvai Medžiaginės Pagalbos Darbą
< Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas paskelbė, kad
į atlikęs didelę ir garbingą pareigą teikime Lietuvai me

džiaginės pagalbos, jau savo darbą baigia. Komitetas 
šį nutarimą padarė vaduodamasis tuo, kad Tarybų Lie
tuva į du ir pusę metų po to, kaip ji buvo išlaisvinta iš 
nacių vergijos, jau daug karo žaizdų užgydė, kad ji 
smarkiai atsikuria, kad mūsų medžiaginė pagalba jau 
nebeturi pirmesnės svarbos.

Šimtai ir tūkstančiai Amerikoj gyvenančių demok
ratinių lietuvių, mylinčių savo naują tėvynę ir nepamir- 
šusių savo senos tėvynės — Lietuvos — jos baisioj nelai
mėj, nuoširdžiai rėmė Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi- 

/ teto darbus, aukojo rūbų, apsiavų, maisto ir pinigų.
Tas didelis darbas, kuri atliko nuliekamu laiku nuo 

savo kitų darbų, be jokios algos, Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto nariai vadovystėj pirmininko Antano 
Bimbos, tas milžiniškas darbas, kurį atliko nuoširdūs lie
tuviai šimtuose kolonijų, dirbdami pagalbai Lietuvos 
žmonių, pasiliks amžiams ne vien istorijoj, bet ir kiekvie
no Lietuvos piliečio širdyje.

S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 1206
S. Penkauskas, V. Kralikauskas,

Lawrence ..... ;.................... 1160.
F. Klastow-P. Beeis. Great. Neck 1144
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ......................... ’ 1118
G. Shimaitis. Brockton .......... 1082
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ......................... 968
J. Simutis, Nashua ................. 856
L. Bekešiejie, Rochester. N. Y. 844
J.. Grybas-Krasauškas, Norwood 790
P. Šlekaitis, Scranton ............. 742
P. J. Anderson, Rochester ...... 696
LLD 25 kp., Baltimore ............  674
L. Pruseika, Chicago .................. 666
S. K. Mazan, Cleveland ..........  624
C. K. Urban, Hudson .................624
S. Puidokas,1 Rumford'................ 591
P. Šlajus,- Chester ...................... 590
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 584
J. Bimba, Paterson .................... 546
M. Janulis, Detroit .................... 496
LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422
J. Rudman, New Haven ............. 338

Parengimais, 
mui sukelta sekamai:

Šimtai draugių moterų ne vien pačios aukojo, rinko 
rūbus ir apsiavus iš kitų žmonių, bet kiekvieną liuosą 
valandą įdėjo gamindamos mezginius ir kitokius rūbus. 
Šimtai mūsų draugių ir draugų dirbo didmiesčiuose išva
lydami, sukraudami į dėžės ar maišus rūbus ir siuntė 
į centrą. Tūkstančiai ir gal būti dešimtys tūkstančių 
Amerikos lietuvių finansiniai ir rūbais aukodami prisi
dėjo prie to prakilnaus darbo. Ir tas yra žinoma Lietu
vos liaudžiai. Ne kartą ir ne du tas darbas, tie veikėjai ir 
veikėjos buvo atžymėta Tarybų Lietuvos spaudoj ir bro
šiūrose. *

Aišku, kad, jeigu Amerikoj visi lietuviai be skirtu
mo jų politinio įsitikinimo, būtų rėmę šį darbą, prie ko 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas ir mūsų dienraštis 
kvietė, tai daug daugiau būtume nudirbę, daug didesnės 
reikšmės būtų turėjusi amerikiečių parama.

Bet ir šiame klausime, kada mūsų tėvams, broliams, 
seserims ir giminėms taip labai buvo reikalinga mūsų 
pagalba, taip labai buvo reikalinga ištiesti broliškos pa
galbos ranką, tai socialistų, klerikalų ir tautininkų vadai 
ir jų spauda tik kenkė tam darbui. Jie organizavo savo 
komitetus“ ir rinko rūbus. Jie siuntė juos ne į, Lietuvą, 

z / bet tiems pabėgėliams, kurie išsinešdino į Vokietiją su 
i mūsų tautos amžinaisiais priešais—vokiečiais plėšikais.
/ Jie, vietoj ištiesti brolišką pagalbos ranką Letuvos 3,- 

000,000 gyventojų, tai pasirinko teikti pagalbą saujelei 
tų, kurie yra prasikaltę prieš Lietuvos liaudį ir visą civi
lizuotą žmoniją! Jie, vietoj teikti pagalbą Lietuvai at
sikelti iš karo griuvėsių, tai ir po šiai dienai dar šinkuo- 
ja Hitlerio ir Goebbelso propagandą prieš Tarybų Lietu
vą, jos vadus, jos žmones ir tas broliškas tarybines res
publikas, kurios šioj sunkioj valandoj teikė milžinišką 
pagalbą Lietuvai.

I
 Tarybų Lietuvos priešai šaukia prieš Sovietų Sąjun

gą, prieš gruzinus, rusus, ukrainus, kirgizus ir kitas tos 
šalies tautas. Bet gi Lietuvą iš nacių vergijos išlaisvino 
kovųnai tų tautų, sudarantieji Raudonąją Armiją. Jie 
kraują liejo, galvas dėjo už Lietuvos laisvę, už lietuvių 
tautos išgelbėjimą!

Kada Lietuva buvo išlaisvinta, tai nepaisant kad So
vietų Sąjunga pati yra daug nuo karo nukentėjus, bet 

Į kasdien į Lietuvą iš tų broliškų tarybinių respublikų pri
būdavo dešimtimis ir net šimtais traukiniai atvežanti 

t7 maisto, anglies, geležies, kerosino, druskos, fabrikams 
mašinų, žemės ūkiams sėklų, arklių, galvijų ir kitų reik
menų. Ir tik dėka tai broliškų tarybinių Respublikų pa
galbai Lietuva taip sparčiai atsikuria, taip sparčiai už
gydo karo padarytas žaizdas.

Taigi, ar neaišku, kad rusai, Ukrainai, gruzinai, ar
mėnai ir kiti Sovietų Sąjungos gyventojai pasirodė nuo- 
širdingesni, žmoniškesni ir artimesni draugai Lietuvos 
žmonių, negu tie lietuviai, kurie ne tik patys nieko neda
vė, bet net kenkė tam darbui?

Aišku, kad Amerikos demokratinių lietuvių jaus
mai ir veikla nesibaigia su užbaiga Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto darbo. Mes jaučiame, kad sparčiai už- 
gydaųt karo žaizdas, tuo pat kartu normalizuojasi tarp
tautiniai santikiai, bus užbaigtas ir Lietuvos klausimas; 
neilgai Amerikoj sėdės Smetonos dūšios, kurios vis vadi
nasi atstovais; kad už metų ar dviejų susidarys-sąlygos 

artimesniems kultūriniams ryšiams tarpe Amerikos ir 
Lietuvos lietuvių, kas bus naudinga ir vieniems ir ki
tiems.

Philadelphia, Pa. . .
Brooklynas ...........
Hartford, Conn. ...

$622.30
. 594.09
. 258.00

Elizabeth, N. J. ... . 141.50
Waterbury, Conn. . . 114.30
Rochester, Nv Y. .. .. 90.50
Detroit, Mich. .... .. 90.50
Newark, N. J.......... . . 71.00
Baltimore, Md........ .. 59.00
Scranton, Pa.......... .. 56.00
Shenandoah, Pa. .. . ./52.50
Paterson, N. J. ... 
Binghamton, N. Y.

.. 51.50

.. 47.50
Rumford, Me. .... .. 45.50
Haverhill, Mass. ... .. 43.50
Brockton, Mass. .. .. 39.00

Į Chicago, Ill. ...... .. 37.00
Lawrence, Mass. .. .. 36.50
Bridgeport, Conn.

' Harrison—
.. 34.50

Kearny, N. J. .. t .. 32.00
1 Hudson, Mass. . .. .. 26.50
I So. Boston, Mass. . .. 25.50
i Chester, Pa............ .. 25.00
I Pittston, Pa........... .. 23.50
| Stamford, Conn. 23.50
j Cleveland, Ohio ... .. 22.00
'Jewett City, Conn. .. 20.00

Kol kas, Žukauskienė lai
kosi pirmoj vietoj. Jos tal
kininkas A. Matulis, Jersey 
City, N. J., pridavė naują 
prenumeratą pusei metų.

V. Kartonas, Maspeth, 
N. Y., pridavė naują prenu- 

i meratą, jis punktus priskai- 
; te B ro o klynui.

Kai visuomet, taip ir šį 
sykį, mūsų uoli veikėja M. 
Svinkūnienė, gražiai pasi

Jungtinių Valstijų Foreign Liquidation Komiteto vir
šininkas patikrina amerikiečių suaukoto kraujo plaz
mą, kurią, kaipo atlikusią nuo karo, valdine įstaiga bu
vo pardavusi Chinijoje, o tenai paleido i juodąjį tur
gų — pardavinėti aukštomis kainomis turintiems daug 
pinigų. Tam iškilus aikštėn, kilus žmonių pasipiktini
mui, plazma, sakoma, atpirkta atgal;

A. P. Dambrauskas, Haverhill 338
A. Levanienė, Los Angeles ...  312
V. Padgalskas, Mexico ............. 312
M. Smitrcvičienč, Detroit ........ 303
V. J. Valaitis, New Britain ..... 28G
LLD 77 kp., Cliffside .............. 260
S. Sharkey, Easton ................. 234
A. Gudzin, Schenectady ........... 234
A. Navickas, Haverhill ............  208
S. Tvarijonas, Hamtramck ....... 208
J. Blažonis, Lowell .................. 202
F. Wilkas, Wilmerding ..............  182
P. Sprindis, Kenosha ................  156
H. Žukiene, Binghamton .........  132
LLD 145 kp., Los Angeles ......... 1/30
J. Kalvelis, Bridgewater ......... 130
J. Adams, Grand Rapids ............  120
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 106 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104 
LLD 75 kp., Miami .................... 104
C. Stashinsky, New Kensington 101
M. Klikniene, Springfield .......... 104
A. Valinčius, Pittston ............... 72
M. Slckienė, Gardner .................. 52
P. J. Martin, Pittsburgh ............. 52

aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini-

New Haven, Conn. .. 19.50 
Norwood, Mass.........18.23
Worcester, Mass........ 18.00
Pittsburgh, Pa.......... 17.50
Portland, Oregon ... 16.50 
Scottville, Mich.........15.25
Great Neck, N. Y......  15.00
New Britain, Conn. .. 15.00
E. St. Loius, Ill.........12.00
Wilkes-Barre, Pa. ... 11.50 
Mexico, Me. ... *......... 10.00
Cliffside, N. J........ . .  10.00
Seattle, Wash.............. 9.50
Rockford, Ill.............. 7.00
Minersville, Pa............ 6.00
Dickson City, Pa.........5.00
Saginaw, Mich........... 5.00
Oakland, Calif..............4.50
Nashua, N. H.............3.50
Luther, Mich..............  3.50
Springfield, 111...............3.50
Miami, Fla.................. 3.50
New Kensington. Pa.. 3.50 
Easton, Pa.................. 2.00
Washington, Pa.......... 1.50
Plymouth, Pa...„.. .. 1.50 
Schenectady, N. Y. ... 1.00 
darbuoja vajuje. Šį sykį 
prisiuntė tris naujas- prenu
meratas ir pluoštą atnauji
nimų.

P. Pilėnas, Philadelphia, 
Pa., taipgi gerokai darbuo
jasi. Jis prisiuntė 4 naujas 
prenumeratas ir atnaujini
mu.

J. Žilinskas, Kumfrod, 
Me.^ prisiuntė $27.50 už 
prenumeratas, jis bendra- 

darbiau j a S. Puidokui.
šeštadienį,- lankėsi J. 

Bimba su žmona, iš Pater
son, N. J., jis pridavė pini
gų už prenumeratas taipgi 
nuo savęs auką $1.

S. Tvarijonas, H a m- 
tramek, Mich., prisiuntė 
naują prenumeratą ir pini
gų už šėrus ir\aukas.

A. Levanienė gražiai 
darbuojasi tolimoj Kalifor
nijoj. Iš savo miesto, Los 
Angeles, prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujini
mu, v

Sekanti vajininkai pakito 
punktais prisiųs(Jjwfu pre
numeratų: LLD 77 kp., 
Cliffside, N. J. (per drg. 
Bakunienę, kuri lankėsi 
Brooklyne sekmadienį ir 
pridavė pinigų už 
prenumeratas ir aukas), 
J. Adams, Grand Rapids, 
Mich., S. Penkauskas, Law
rence, Mass., LLD 20 kp. ir 
Moterų ,-:skyr., Binghamton, 
N. Y. (per J. Navalinskie- 
nę), J. Simutis, Nashua, N. 
H.

L. b-vės Šerų įsigijo Ona 
Krasnickas, S. Coventry, 
Conn., du š., $10.

Julius Jacobson, Ham
tramck, Mįch., du š. už $10 
(per drg. Tvarijoną).

Aukų biudžeto sustiprini
mui gavome:

P. Vertelka, Toms River, 
N. J., $3.50.

Julius Jacobson, Ham
tramck, Mich., $3.50.

Raymond Didžiulis, Nor
wich, Conn., $3.50.

Anna Raszcik, Alliance, 
Ohio, $3.50.

W. Briedis, Hudson, N. 
H, $3.50.

F. Jučas, Union City, N. 
J., $3.50.

G. Kyetkas, Cambridge, 
Mass., $3.50. •

I J. Jordan, B’klyn, N. Y., 
j $3.50.

V. J. Casper, Newark, N. 
J, $3.50.

Peter Karpich, W. Lynn, 
Mass., $3.50.

J. Juodeikis, Yonkers, N. 
Y., $3.

J. Bakūnas, Cliffside, N. 
J., $3.

J. Gedraitis, Alberta, Ca
nada, $2.

Ona Krasnickas, So. Co
ventry, Conn., $2.

A. Bubelis, Rosemont, 
Canada, $1.40.

J. Vaikasas, Schenectady, 
‘N. J., $1.00 (per A. Gu
dzin).

John Laemy, B’klyn, N. 
Y., $1.00. *

Eddie Nobora, newyor- 
kietis, užėjo į dienraščio 
Laisvės ofisą ir užrašė sa
vo tėvui prenumeratą me
tams, kaipo dovaną. Taipgi 
brooklynietis Jonas Ląemy 
pridavė naują prenumera
tą. kaipo dovaną. Laukiame 
daugiau tokių asmenų, ku
rie užrašys dienraštį Lais
vę kaipo dovaną.

Šiam raštui einant spau- 
don, gavom daugelį laiškų, 
iš kurių pranešime rezulta
tus. Širdingai dėkojame už 
aukas.

Redakcijos Atsakymai
Drg. D. G. J. — “Ilgieji”, 

kelionės įspūdžiai tuoj baig
sis, tai ir kai kuriems žmo
nėms “galvos skaudėjimas” 
praeis. Jeigu koresponden
cijos kai kada susivėluoja 
Laisvėje pasirodyti, tai gry
nai dėl technikinių kliūčių. 
Dedame pastangų visas 
kliūtis nugalėti ,ir kores
pondencijas dėti laikpaštin 
tuojau, kai tik jas gauname. 
Tegu tik draųgai-ės jas ra
šo. .. ■ •11 1

KOVOJE PRIEŠ FAŠISTUS
J

1943 m. liepos mėnesio 
hitlerinių banditų puolimą 
komjaunuolis Viktoras Ja- 
cenevičius sutiko priešaki
nėse ugnies linijose. Vokie
čių maitvanagiai ištisa 
bombų audra užgriuvo mū
sų pozicijas, pragarišku vie
sulu slinko artyn išgarsin
tieji “Tigrai”. Nuo minų ir 
sviedinių sprogimų vaitoda
ma, maišėsi žemė su dangu
mi. Vientisoje ugnies ir 
švino liūtyje jis stovėjo ne
krūptelėdamas, augte pri
augęs prie telefono ragelio. 
Jis žinojo: jo uždavinys 
perdavinėti žinias, teikti 
vadovybei informaciją.

Staiga jis pajuto šiltą 
kraujo srovę po drabužiais. 
Sužeistas jis tvirčiau su
gniaužė telefono ragelį. 
Laikytis! Laikytis iki pas
kutinio širdies tvakstelėji- 
mo! Akyse darėsi tamsu 
nuo nutekėjusio kraujo, 
smulkus drebulys krėtė są
narius. Jis apsižvalgė. Ap
linkui nebebuvp draugų: 
neišlaikę pragariško spau
dimo, mūsų daliniai-laikinai 
paliko savo pozicijas. Jis 
pažvelgė j priekį. Iš ten 
slinko rudųjų banditų gau
jos.

— Rus sdavaisia! —stau
gė jie.

Viktoras J a c enevičius
silpstančia ranka paėmė
šautuvą. Ar

— Gyvas nepasiduosiu,— 
šnabždėjo.

Priešakyje ėjęs vokietis 
suklupo, pervertas taiklios 
Jacenevičiaus kulkos. Pri
merkęs akis, Jacenevičius 
taikė į antrąjį. Antrasis 
krito. Taikė į trecią, tačiau 
tuo pat metu pajuto plūs
tant krauju dešiniąja. Šau
tuvas išslydo iš rankų. Į 
apkasus įsiveržė vokiečiai.

Kaip įnirtusi vilkų ruja, 
jie puolė narsųjį lietuvį. Jei 
ne jų godumas sužinoti ka
rinę paslaptį, jie būtų pri
baigę jį vietoje. Dabar jie 
nutempė jį į žeminę ir ėmė 
tardyti. Tačiau greitai pa
juto atkandę dantis. Drau
gas Jacenevičius vien nieki
nama tyla atsakė į jų pas
tangas.

Įtūžimo pagauti, hitleri
ninkai paleido į darbą pei
lius, spardė drg. Jacenevi- 
čių kojomis, daužė kumšti
mis.

— Na? — pasilenkė prie 
vos alsuojančio Jacenevi
čiaus hitlerinis karininkas. 
— Prabilsi?

Ir staiga atšoko atgal. 
Didvyriško kovotojo veidas 
degė tokia rūsčia neapy
kanta priešui, jog hitlerinis 
banditas pajuto šaltį nuga-, 
roję.

— Mušti, kankinti! Lau
žyti kaulus! — šaukė įtū
žęs galvažudys.

Draugas J a c e nevietos 
tvirtai sukando dantis, kad 
savo dejavimu nepradžiū- 
gintų priešo.

Ištisas penkias valandas 
truko, kankinimai. Hitleri
niai sadistai išrovė drg. Ja- 
cenevičiui iki alkūnių abi 
rankas, nukapojo, kojas, iš
plovė nugaroje penkiakam
pę žvaigždę, išlaužė šonkau
lius. Pagaliau jų bergždžios 
pastangos išgauti paslaptį 
galutinai juos įsiutino. Jie 
nudraskė nuo drg. Jacene
vičiaus drabužių likučius, 
pakorė jį ant telefono vie
los galva žemyn tarp dviejų 
žeminės stulpų ir, sukūrę a- 
pačioje ugnį, ėmė lėtąi de
ginti didvyrio kūną.

Tuo pat mgetu sugriaudė 
mūsų kontratakdojančių 
-dalinių smūgiai, žemė su
drėbėjo nuo tarybinių pa
būklų salvių. Neapsakomos

panikos pagauti, vokiškieji 
banditai pasileido bėgti.

Įsiveržę j atkovotus apka
sus, mūsų kovotojai sustin
go iš siaubo: tarp dviejų 
žeminės stulpų nukapoto
mis galūnėmis, sulaužytais 
kaulais kabojo galva žemyn 
apanglėjęs jų draugas — 
Viktoras Jacenevičius.

Giliai susikaupę, švento 
keršto troškimu liepsnojan
čiomis širdimis, susirinko 
kovotojai ir vadai prie did
vyrio mirtimi žuvusio drau
go.

— Šito siaubingo nusikal
timo akivaizdoje, — pareiš
kė vienas kovotojas — žu
vusio draugas, — prisiekia
me negailestingai keršyti 
vokiškiems f a š i s tiniams 
žvėrims! Hitleriniai niekšai 
savo juodo kraujo jūrornis 
užmokės už nukankintą 
mūsų draugą — didvyrį Ja- 
cenevičių!

Kovotojas komjaunuolis 
pareiškė:

— Vokiškieji išsigimėliai 
niekšiškai nukankino atsi
davusį lietuvių tautos sūnų, 
mūsų draugą. Mes, komjau
nuoliai, duodame žodį ne
gailestingai grumtis su 
priešu. Kraujas už kraują, 
už mirtį — mirtis vokiškie
siems budeliams!

— Priešas šėlsta savo 
priešmirtinėje agonijoje, — 
pareiškė viršila draugas 
Guskis. — Tačiau neišven
giamai artėja rūstaus atsi
skaitymo valanda. Prisie
kiame atkeršyti už tavo 
mirtį!

Draugas Levitacas tarė 
baigiamąjį žodį:

— Prieš mus — žvėriškai 
užkankinto mūsų draugo 
Jacenevičiaus kūųas. —Tai 
padare vokietis! Ši klaiki 
piktadarybė šaukia negai
lestingo, švento keršto. Mes 

latkeršysim, draugai, fašis
tiniams budeliams’

Prie Tarybų Sąjungos 
Didvyrio Jacenevičiaus ka
po sugriaudžia trys salvės. 
Jos sutvirtino mūsų karių 
duotą šventojo keršto prie
saika.

J. Baltušis.

Shenandoah, Pa,
Įvyko LDS 34 kuopos me

tinis susirinkimas. Tapo iš
rinkta valdyba kitiems me
tams. Išrinkta pirmininku K. 
Naravas, tai jau trečiam ter
minui. Matyt, kad kuopos na
riai d. Naravą myli. Vice- 
pirm. išrinktas J. Pacauskas, 
prot. rast. V. Maurukas, fi
nansų rast. St. Kuzmickas. 
Stasys turi gerų vardų vardą 
tarpe lietuvių ir yra labai už
imtas organizaciniais darbais. 
Kad tuos darbus būtų leng
viau atlikti, jis gavo telefonų 
Įdėti j savo namus. Reikalui 
esant galima su juo lengvai su- 

' sisiekt, pašaukiant, No. 20466. 
Kuopos iždių. išrinkta V. 
Kuzmickienė, iždo globotojais 

i Obraitienė ir Dereškevičius. 
Kapinių komisija susideda iš 
šešių, įeina šie: Eidukevičius, 

I Naravas, S. Kuzmickas, Či- 
žūuskas, Motuzą ir Kučinskas.

LDS nusitarė surengti balių 
vasario mėnesi darbininkų 
spaudos naudai.

J. P.

ŠYPSENOS. ANEKDOTAI
— POILSIS PROTUI 

Pr. Krienas.

Paprotys ir Beda
Gydytojas: “Tas jūsų pa

protys kalbėtis pačiam su 
j savim nėra toks jau baisus 
daiktas, galite visiškai nesi
rūpinti dėl to.”

Pacijentas: “Gali būt ir 
taip, bet bėda yra tame, 
tad aš esu baisiai įkyrus.”
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mažai išskiriama nuo ame
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Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

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 narių?

Reikia Daugiau Kooperaci jos 
Tarp Šalių ir Tautų

Ilga ovacija palydėjo
Mme. Nikolai V. Novikov,

Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis

dorinus žmona, po panašaus 1 
pareiškimo Jungtiniu Tau-į 
tų moterims pagerbti suei- Į 
goję.

Mme. Novikov kalbėjo 
bankiete, suruoštame per 
National Council of Ameri
can - Soviet Friendship, į 
gruodžio 12-tą, Hotel Pier-; 
re, New Yorke. Čia dalyva-j 
vo daugelio šalių moterys ' 
Jungtinių Tautų seimo de
legatės ir patarėjos, taipgi 
kelių šalių ambasadorių 
žmonos.

Viešnias UN moteris pa
gerbti susirinko virš 600 
moterų ir grupė vyrų. Keli | 
šimtai kitų moterų negavo ■ 
vietos. Čia dalyvavo visokių i 
luomų moterys, veikiausia,! 
vidutinio ir daugiau pasitu-■ 
rinčio. Brangoka įžanga ir 
darbo valandos neleido dar- mininkavo sąskridžiui. 
bininkėms čia būti. Tačiau 
ir pas tas kitas moteris ma
tosi pageidavimas įkurti 
pastovią taiką per draugin
gumą šalių ir supratimas, 
kad pastovi taika negalima 
be draugingumo Amerikos, jo bile ką įtikinti pasenime 
su Tarybų Sąjunga. 'ir tos nuomones, būk gra-i

Graži, neperpuošnia juo- žios moterys nesidominčius 1 lis buvo įsteigtas 1837 mo
da suknele vilkinti, Mme. politika. K. j tais Blankenburge, Vokie-

' tijoje. Jį įsteigė Frederi- 
ckas Froebelis, prisiminda- 

i mas savo nelaimingas kūdi- 
j kystė dienas, kuomet jį vi-

1 jo

trumpai ir reikšmingai:
‘ ‘ M ūsų d ra u gin gu m as,

sakė ji, “įrodė savo vertin
gumą kare... Mūsų šalies 
moterys yra pasiruošusios 
dėti visas pastangas paleng
vinti kooperacijai moterų 
visų laisvę mylinčių šalių....

“Viltis Tarybų Sąjungos 
moterų ir, turiu pamato ti
kėti, moterų visame pasau
lyje glūdi tikėjimęsi, kad į 
ateinančiais metais pagilės 
mūsų susipratimas, kuris 
buvo pamate draugingumo 
praeityje.”

Kalbėtojuose ^taipgi buvo 
Chin i jos ir Franci jos am
basadorių žmonos. Jos irgi j 
kalbėjo angliškai.

Mrs. Joseph E. Davies ir 
Mrs. Elinor S. Gimbel pir-

r. ?

' "O®!- ? V- -* z-.-. •. . ftoco
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Viešnia su Sveikhimais 
I Jungtinių Valstijų 
j Lietuvėms

S

vaikučiai klausosi

ri ruodžio 13-tą dienraščio 
Laisvės įstaigą atlankė Do
micėlė Mankauskienė, die
ną anksčiau atvykusi laivu 
iš Brazilijos. Viešnia sakėsi 
kelionę turėjusi smagią, per 
Vandenyną keliauti oras bu
vęs gražus. Tik paskutinė
mis trim dienomis buvę blo
giau, veik visi keleiviai sir
gę. Vandenyną perplaukę 
per 15 dienų.

Draugę Man kauskienę 
pas mus atlydėjo jos vyras 
Jonas, šio karo veteranas, 
atvykęs ją pasitikti New 
Yorko porte.

Viešnia papasakojo šį tą 
apie Brazilijos lietuvius. 
Tarpe kitko, jinai sakė at-x 
vežusi Jungtinių Valstijų 
lietuvėms sveikinimą nuo 

; Brazilijos lietuvių moterų- 
albumą su tenykščių demo
kratinių lietuvių judėjimo 
moterų darbuotojų parašais 
ir veiklos paveikslais. Albu
mą jinai žadėjo įteikti Lie- 

; tuvių Literatūros Draugi
jos Moterų Komitetui. O 
tas, savo keliu, veikiausia 
,suras būdą albumą parodyti, 
visoms sekamo Demokrati- 

ir Petrą Petrulius, “kaltiniu- į nių Moterų Suvažiavimo 
kus” šio pokilio. Paniški, kad ; dalyvėms.
drg. Petruliai, per Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubą, su
ruošė šiuos pietus savo išlai
domis (tai yra, užmokėjo vi
sas išlaidas), o svečiai taipgi 
užsimokėjo po $1.25 už pie
tus. Na, ir visas tas pelnas pa
skirtas Lietuvos vaikučiams. O 
ta kalėdinė nuotaika ir pa
puošalai reiškė dvasinę užuo
jautą Lietuvos našlaičiams 
Kalėdų laiku.

Gaspadinė drg. Sliekienė 
paaukavo visą savo įdėtą dar
bą tam kilniam tikslui. Buvo 
sunešta įvairiausių dalykų dėl 
išleidimo. Ir muzikantai auko
jo savo darbą tam tikslui.

Matėsi ir daug svetimtau
čių, tarpe jų buvo ir to tarp- 
tautiško narutį valdybos vir
šininkai, Miss Newton ir Miss 
Borton ir jos išreiškė užuojau
tą Europos našlaičiams ir kvie
tė remti juos visais galimais 
būdais.

Teko nugirsti, kad ir kiti 
l pavieniai draugai 

i rengia panašias puotas, užmo
kėdami visas išlaidas, parėmi- 

, mui Lietuvos žmonių.
Trūksta man žodžių apibu

dinti Los Angeles lietuvių 
draugiškumą, duosnumą ir 
nuoširdumą. Patartina ir ki
toms kolonijoms pasekti jų I 
pavyzdį.

šiuo kart baigsiu rašyti. Vė
liau pabrėžiu daugiau.

Viso labo,
Uršulė Bagdonienė.

būsimu mokytojų kalbų. Fo-Atidarant Mokslo Sezoną Vilniuje: Pradinių skyrių
tografas ,tačiau, nutraukė jų atydą i kitą pusę. Jų veiduose matytis ju ateitis. Kada jie suaugs, jie bus 
Lietuvos šeimininkai ir budavotojai.

irmutinis Vaikų Daržo lis mirė sekančiais metais.

iš

So. Boston, Mass

meti

; jis iššaukia Netty1 nuoširdūs

BINGHAMTON, N. Y 4

l’g.

Astuonių Vaikų Motina viduti-

lin-

kai 
kur

Klau- 
Mano 
vieną 
aš tu-

greitai pasveikti.
Moterų Skyriaus 
korespondentė, O.

kores- 
drg. J.

Laisves
Dienraščio 

parengimas

sužinoti, kame 
Mums baigiant 
Levanas pirmi-

Vaistai namuose, bent

Rūpinausi 
čia dalykas, 
valgyti, drg. 
ninkauja ir paaiškina tikslą 
šio pokilio;

j save turbūt buvo Roland Mi
chaud, apie 2-3 metų am
žiaus berniukas, Clifton, N. J. j 
t - ----------- ‘ J į šėpelę.

sau gerai žinomoje vietoje.
. Vėliausiu vaistų Jinkuotoju 17^,.“James" Rice.’ Ji7 kalti-

Prie ilgo garbės viešnių 
ir svečių kalbėtojų stalo, be 
kitų, sėdėjo gražuolė Ar- i 
gentines priešfašistė Ana- 
rosa Martinez Guerre-i 
ro. Vienas žvilgis į ją gale- •

Vaikų Darželiai 
(Kindergartenai)

Taip Los Angeles Lietuviai 
Apdovanos Lietuvos Vaikus

Iš LLD 2-ros Kuopos Moterų 
Susirinkimo, Atsibuvusio 

Gruodžio 12 Dieną 
Kadangi šis susirinkimas 

buvo metinis, tai ir draugių at
silankė nemažai.

Buvo išduoti raportai iš. .'UIS buvusios LLD 7-tos Apskrities j 
konferencijos ir atsibuvusios 
lapkr. 27-tą d. “whist par
ty’s,” kuri buvo sėkminga ir 
davė pelno todėl, kad prizus 
suaukavo pačios draugės. Au
kavo šios: E. Likienū, P. Žu
kauskienė, II. Simanavičienė, 
M. Krasauskienė, V. Norbu- 
tienė, T. Nukiene, A. Buivi- 
diene, B. Chubarkienė. J. Rai-, 
nardienė, E. Belekevičienė. 
Tamašauskienė.

riaušių, nes mūsų d 
gaspadinės prigamins lietuviš
kų kilbasų ir kitokių skanu
mynų. Tad būkime visi.

Balius
Laisvės

buvo plačiai i 
apdiskusuotas ir nutarta su
rengti Laisvės naudai gražų 
bankietą sausio 19 dieną, 318 
Broadway. Tapo išrinkta gru-į 
pė iš geriausių gaspadinių ir 
darbininkių. Tad prašome vi- 
-ų įsitėmyti sausio

1 iš anksto rengtis prie bankie- 
I to.

Užbaigtuvių Bankietas
Ateinantį šeštadienį, gruo

džio 21 dieną, 8 vai. vakare, 
318 Broadway, LLD moterys 
rengia dėlei Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto užbaigtuvių 
vakarienę.

Gera1 Valdyba
Kadangi moterų kuopos šių 

I metų valdyba atliko savo už
duotis gerai, tai nebuvo rei- 
! kalo nei vienos prašalinti iš 
valdybos. Visa ta pati valdy
ba tapo vienbalsiai užgirta 
ateinantiems 1947 metams.

Sekantis LLD moterų susi
rinkimas įvyks sausio 9 dieną. 
Pagerbimui naujai užgirtos 
valdybos bus suruoštas drau
giškas vakarėlis su skaniais 
užkandžiais ir arbatėle. Tad 

| visos draugės iš anksto reng- 
' kites jame dalyvauti. Atsives- 

ite ir naujų narių.
H. Tamašauskiene.

Iraugčs i sajp uj0 persekiojo 
i pamotė (močeka).

Froebelis visuomet kalbė
davo apie tai, kaip galima 
pragiedrinti jaunuolius kū
dikius, bet iki sulaukė 55 
metų amžiaus, nepasisekė 
tą sumanymą įgyvendinti. 
Froebelis buvo miškininkas, 
vėliau architektas. Jį žmo
nės vadindavo “pražilęs 
kvailys.” Jis niekuomet ne- 

19 dieną ir lankė bažnyčios ir vis žaiz- 
’ ‘ *-; davo su vaikais saulės kait- 

i roję ir tai vadino mokini- 
j mu.

Jis patardavo maudytis 
šaltame vandenyje ir vien
plaukius (radikalo žymė) 
vedžiodavęs po miškus, de
klamuodamas jiems Goethę 
ir Schiller i.

V Į

Kaip minėjau, jis atidarė; 
“mažų vaikų užsiėmimo in
stitutą” 1837 metais, bū- 
damas 55 metų amžiaus. Po 
trijų metų jis tą institutą 
užvardino Kindergarten. 
Ir po visą Vokietiją buvo a- 

I įidarinėjama tokie Kinder- 
| gartenai. Juos bažnytiniai 
1 priešai vadino “pavojin- 
Į gaiš laisvaisiais” ir po 14 
i metų našaus pavyzdingo 
i darbo, Vokietijos valdžia 
uždarė visus Froebelio bū
do Kindergartenus. Froebe-

Tuo tarpu Mrs. Carl 
Schurz, buvusi Froebelip 
studentė, užinteresavo- Eli
zabeth Peabody, gyvenusią 
Bostone, naudingumu tokių 
kindergartenų.

1860 metais Elizabeth Pe
abody atidarė čia Ameriko
je pirmąjį kindergarteną. 
1870 m. ji nuvyko į Vokie
tiją ir parsivežė į šią šalį 
Emmą Marwedel, kuri įstei
gė pirmą Kindergarteno 
mokytojų seminariją Wa
shington;, D. C., vėliau ati
darydama Kindergarteną 
Los Angeles, Californijoje. 
Čia. jos pirmoji mokinė bu
vo Kate Douglas Wiggin, 
žymioji aktorė.

Nuo to laiko garsingi mo
kytojai šios šalies 
tas Kindergarten 
las. Jose šiandien 
tūkstančiu kūdikiu

mokinami
Johanna.

metu amžiaus 
prie žaislų.

užgyrė 
mokyk- 

šimtai
4 ir 5

Sveiki Laisviečiai ir Visi 
Brooklyniečiai!

Šiuo kart tik kelis žodžius
Los Angeles lietuvių drau

giškumo ir duosnumo.
Man pasiekus (7-tą gruo

džio) šią, taip vadinamą auk
sinę California, stotyje jau 
laukė manęs Alma Brent. Ap
rūpino mane su butu ir visu 
kuo.

Gruodžio 8-tą, sekmadienį, 
nuvykome į tarptautinį centrą 
(tai yra didžiulis namas viso
kiems parengimams ir palai
komas įvairių organizacijų ir 
protestonišk ų bažnyčių).

Mane sudomino tas, kad 
stalai buvo papuošti Kalėdų 
žolynais, žvakės sužiebtos ir 
kalėdinė, eglutė tviskėjo ant 
estrados, gaspadinės vaišino 
įvairiausiais valgiais ir tas vis
kas reiškė Kalėdas.

Viešnia — jaunesnės už 
didžiumą iš mūs gentkartės 
moteris, išvykus iš Lietu
vos Smetonos valdžios lai
kais. Kadangi apsistos Cle- 
velande, kur randasi mote
rų kliubas ir choras, linkėti
na, kad jinai ateitų į tas (ir 
į kitas) organizacijas, nes 
visur daugiau jaunesnių ir 
visokių spėkų labai reikia.

SUDEGe du vaikai
Uniondale, N. Y. —Geor

ge Resnick ir žmona, sugrį
žę namo iš naktinio darbo, 
rado sudegusį savo namą ir 
abudu žuvusius sūnus, Ge
orge, Jr., 12 metų, ir Ronal
dą, 2 metų.

Mūs progresyviu lietuvių 
visuomenė, susispietusi aplink 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą, labai nuoširdžiai, 
pasišventusiai dirbo ir aukavo j 
pagalbai Lietuvos žmonių, ku
rie taip skaudžiai nukentėjo 
nuo baisiojo hitlerinio teroro. į 
Daugelis Lietuvos žmonių ta-j V,.* i.. QanUsKo _ 
pa aprengti šiltais drapužiais, j ’ udilUvUo“" 
daugeliui jų buvo suteikta ! VnilzotYic
maisto ir medikalė pagalba. * 
Tai dabar, suėję į šią nepa
prastą sueigą, girdėsime ra
portą iš savo nuveiktų darbų, kurie, yra būtini. Tačiau, ....
Galėsime jais pasidžiaugti ir randasi mažų vaikų, geriausia 1 Pasmaugta 
pasididžiuoti. Taipgi bus ima- I būtų vaistus laikyti užrakin-; 
mi darbuotojų paveikslai, tai tus ir raktą nuo vaikų paslėpti 
ir mes, kurie kuomi nors prisi
dėjome, galėsime matyti savo 
toje garbingoje Lietuvos drau
gų grupėje.

Į šį bankietą yra kviečiami 
visi gerieji Lietuvos žmonių , Jis dasigavo į vaistų 
draugai ir draugės, kurie 1 Paragavo aspirino

Bay Shore, L. I.
cija suareštavo 22 metų 0-

namas nužudyme 33 metų 
j Donat Croteau, motinos aš- 
tuonių vaikų, žmogžudys 

tabietėlę J moteriškę pasmaugė. Rice 
kuomi nors yra prisidėję prie ; Salskana, skani. Suvalgė visasi policijai pareiškė, kad stai- 
sušelpimo Lietuvos žmonių.

Taipgi yra kviečiami ir tie, 
kurie dar nėra prisidėję, atei
ti ir prisidėti su savo auka ir 
tapti nariais šios garbingos 
šeimos.

'Ši vakarienė bus viena iš ge

30. Rado nuo kosulio “saldai- !ga jis pajutęs neapsakomą 
nių,” suvalgė. Rado cod liver troškimą ką nors užmušti, 
oil ir castor oil piliukių ir tas —--------------------------------------
už saldaines parokavo ir ati- pavo tuos visus “skanumy- 
tinkamai pasielgė. Laimė, kad : nūs.” Ir taip pat laimė, kad 
namiškiai greit susigriebė ir nesirado kokių stipresnių už 
ligoninėn nuskubintam išpum- čia minėtuosius.

IŠ Moterų Skyriaus 
Susirinkimo

Gruodžio 4-tą dieną atsibu
vo priešmetinis LLD i 20-tos 
kuopos Moterų Skyriaus susi
rinkimas. Moterų Skyriaus 
komiteto raportai išklausyti ir 
priimti.

Pasilinksminimo r e n g i m 0 
komisija pranešė, kad vakaras 
įvyks gruodžio 8-tą dieną ir 
prašė, kad visos draugės pa-, 
gelbėtų dirbti ir padovanotų 
ką nors.

LPTK vietinio skyriaus at
stovės pranešė,, kad dar vis 
atsiranda gerų žmonių, kurie 

_ Poli- paaukoja drabužių bei čeve- 
ryku dėl Lietuvos žmonių. Ir 
kad yra rengiama vakarienė 
kūčių vakarą. Vakarienės kai
na $1. Prašė įsigyti tikietus iš 
anksto ir visiems dalyvauti mi
nėtoje vakarienėje.

Išrinktas Moterų Skyriui 
komitetas 1947 metams. Pir
mininke likosi išrinkta drg. A. 
Maldaikienė, kuri jau per eilę 
metų eina pirmininkės parei
gas. Linkėtina jai ir per 1947- 
tus metus sėkmingai darbuo
tis. Sekretore išrinkta drg. O. 
Girnienė. Iždininke drg. M.

Kazlauskienė. Gaila, kad 
O. Mikolojunienė, atsisakė iš 
iždininkės vietos. Jinai taip 
gerai darbavosi per ilgą 10 
metų laikotarpį. Taipgi gaila, 
kad ir drg. M. Kulbienė atsi
sakė ant toliau eiti sekretorės 
pareigas. Manoma, kad minė
tos draugės, pasilsėję metus 
ir vėl grįš prie atsakomingo 
darbo, kaip kad iki šiolei dir
bo. Moterų Skyriaus 
pondente tapo išrinkta 
Navalinskienė.

Laisvės vajus einasi 
niai. Apart dd. M. Kazlaus
kienės Jr J. Navalinskienės, 
kurios darbuojasi Laisvės va
juje, yra ir pagelbininkių. 
štai šiame susirinkime dd. K. 
Juzapaitienė pridavė 3 at
naujintas prenumeratas ir A. 
Žemaitienė 2 atnaujintas. Tai 
labai gražus pasidarbavimas.

Draugės A. Maldaikienė ir 
J7. Navalinskienė pranešė, kad 
serga drg. V. Kapičauskienė, 
kuri susižeidė ranką. Moterų 
Skyrius labai apgailestauja, 
kad ją ištiko nelaimė. ...Ir 
ki

Vaikai Prašo Savo 
Tėvams Namų

New Yorko pašto viršinin- i 
kas Albert Goldman kas me- j 
tai gauna tūkstančius laiškų j 
nuo mažų vaikų, kurie vis te
betiki Į šventąjį Klausą. Jau 
pirmomis dviem savaitėmis šio 
mėnesio Goldman buvo gavęs 
virš 5,000 tokių laiškų.

Tarpe Įvairių prašymų žais- ■ 
lėlių ir svarbesnių dalykėlių, į 
buvo ir tokių :

—Brangus Šventasis 
se, atnešk man butą, 
mama ir tėtė turi tik 
mažą kambarėli, dėl to
riu būti pas mano senutę, ne
galėsiu būti su tėveliais Ka
lėdomis.

Visam Pasaulyj 
Trūksta Riebalų 
Dirbti Muilui, 

Padangom, Auto..

PRISTATYKITE

PANAUDOTUS 
RIEBALUS!

Jie Reikalingi 
Šiandien Labiau 
Negu Bet Kada



I

Jonas Kažkaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
- ‘ (Kelionės Įspūdžiai)

Vardo Reikšmė
(Tąsa)

O ji taip jaukiai nušvito 
visu ryškiu veidu ir protin
gom akim. Pasigriebėm 
bent po du čemodanu, 
spraudžiamės į gatvę. O čia 
vėl tas šaltas vėjas kad jau 
griebs, tai tave tuoj krū
von ir sutraukia. Maniškė 
zurbtelėjo, kad reikėtų ati
daryt čemodanas ir išsi
imi paltas. Susimildama, 
kaipgi čia dabar vidury ga
tvės imsi ir varstysi ta tavo 
čemodaną? Nesušalsim, — 
va gi štai prie kampo, drau
gė sako, ir automobilis.

Susėdom, važiuojam, 
maniškė vis viena, bra, 
patenkinta, susitelkusi,
Ii. Mudu su d. Karosiene iš 
priekio — ji prie vairo, o 
aš tik taip sau. Važiuoki
me, drauge, pat pirma i tą 
kitą stotį: turime parūpin
ti iš anksto guoliui bilietus, 
kai išvažiuosim iš čia į Či
kagą. Taip mums buvo įsa-

ir miegamųjų, tai jum rei
kia padaryt nauii - bilietai 
brandesne kaina. Jūs turite 
dar čia damokėti 111 dole
riu ir kiek ten centu... Ką? 
Ka? Kiek? Maniškė kuone 
našoko aukštyn. Tuoj jai 
visas veidas persikreipė. 
Kad ji ims ta arenta akėti: 
kaip jūs, girdi, taip darot, 

; žmones apgaudinėjat. Los 
Angelėj mum buvo sakyta, 
kad jau ten už viską užmo
kėta ir nieko dadėt neberei
kės. tik Pulmano guolius čia 
reikės parūpint. O dabar 
jūs visai ka kitą išvadžio- 
jat. Taip, girdi, negražu...

Agentas dėbt, dėbt, bal
tom pro akinius: darvkit, 
kaip sau norit, bet jūs ten 
turėjot klaidą Los Ange
lei. Dabar ta klaida turime 
atitaisyt.

Aš jam pasakiau, kad da
rytu naujus bilietus ir į- 
skaitvtų guolius iki Čika
gai. Karosienė irgi ėmė ra- 

kyta, perkant bilietus Los mint maniškę, kad nesįįau- 
Angeles stoty. : dintų, tai šiaip taip, bent

Štai ir ta kita stotis: paviršium, vandenys apri- 
(“Ferry station”).. Išlipam, mo... Agentas padavė, kaip 
iš automobilio — ir vėl tas i išpuola bilietus, pasakė, kad 
šaltas vėjas į apmaudą dar traukinys išeina iš Oaklan- 
labiau įpūtė maniškę.. Ir vis do stoties kaip 8 vakare, 
aš kaltas, kam neišėmiau rugpjūčio 13 d., antradienį, 
jai palto... Aš tyliu, auseles Užsimokėjom ir grįžtam į 
suglaudęs, kad dar blogiau automobilį.

savaime

Bet 
ne- 
tv- */

nebūtų. Ir maršuojam visi 
trys į stotį.

Prieinam prie kasos lan
go, paduodu agentui Los; jam, — maniškė užpakaly, 
Angelėj pirktuosius bilietus d. Karosienė prie vairo, aš 

1, vėsu, vė
juota, bet viduj netaip jau 
bloga. Tik kad toji nuotai
ka greičiau išsigaidrintų. O 
tai dabar visi trys kaip tai 
suvaržyti — ir tai iš - pat 
pirmo susitikimo.,Nieko ne
padarysi. Nejauku. Bet jau 
kitos išeities nebus. Keikia

Nemalonus -prietvkėlis,I buiaivnuo pi įCUVAtild,

! bet ir jis po truputėlį išsi- 
: glostė. Vėl sėdim ir važiuo-

ir prašau mudviem parų-. šalia jos. Šiurpu 
pint miegui Pulmano vietas. 
Plikagalvis agentas dirste
lėjo pro akinius į tuos mu
dviejų bilietus ir sako sta
čiai: tai gi čia jūsų ne to
kie, kaip reikia, bilietai. Čia 
tik paprastom sėdynėm bi
lietai, “coach”. Jei norite

nusistovėt.
San Francisko esama vi

sai nemažo miesto. Koks 
tai ypatingas miestas. Daug 
kuo skiriasi nuo šabloniškų 
Amerikos miestų. Jis turi 
savo veidą. Bent jau tiek 
galėjau pasakyt iš to pirmo 
pamatymo. Tiesa, tas pir
mas pamatymas pasitaikė 
labai prozaišku laiku, tems
tant, ūkanoms tirštėjant, 
jūrų vėjui pučiant. Labai 
toli nesimatė, negalima bu
vo įžiūrėt plačios miesto 
panoramos. Važiavom, su
kaliotoms senomis gatvė
mis. Vietomis ir čia jau už
ėjom kauburėlių-, o d. Karo
sienė sakė, kad čia yra ir 
nemažų kauburių ir kalnų 
ir kalnelių. Visais miestas e- 
sąs išmėtytas po kalnus ir 
pakalnes.

Užvažiavom ant kalno- 
gubrio: čia, girdi, prasideda 
vienas pačių didžiųjų pa
saulio tiltų — tarp San 
Francisko ir Oaklando. Na, 
brolyti, ir tiltas! Ii* galo jo 
nėra. Gal ir ketvirtis va
landos išėjo, kol mes jį visą 
pravažiavom, negreit va
žiuodami. O paskui vėl Ok- 
landas — tai irgi tau ne 
koks kaimelis ar priemiestė
lis. Didelis, platus, išsisklai
stęs miestas. Didesnį gal net 
užima plotą, nekaip an
as švento Pranciškaus mie
stas. Ir važiuot nusibodo. 
Draugė Karosienė sako, 
Oklandas ir gretimas jam 
San Leandro miestas tai 
San Francisko miegamasis. 
Čia, girdi, vakarais iš San 
Francisko kamšatynės grįž
ta pasilsėt ir pamiegot nu
vargę piliečiai.

Sulyg istoriškų padavimų, 
matome Lietuvą buvusią ga
lingą, plačią nekrikščionišką 
valstybę. Ta pati istorija pa
teikia žinių apie krikščionius, 
puolančius Lietuvą ir sunaiki
nusius jos galybę; jos valdžią 
jįe pasigrobė į savo rankas. Jie 
“apkrikštijo” Lietuvą. Su tuo 
žygiu atnešė viduramžių, tam
sybę į mūsų tėvų kraštą ir tie 
tamsūs amžiai Lietuvoje tęsė
si iki 19-to šimtmečio pabai
gos.

Kuomet renesansas pasireiš
kė vakarų Europoje, su pabai
ga 14 iki 16 amžių, Romos 
agentai Lietuvos liaudį labai 
sutamsino. Lietuvis vartojo 
lietuvių kalbą, nežinodamas 
lenkų kalbos, bet poterius kal
bėdavo lenkiškai, (žinoma, ne 
visi ir ne visur taip buvo). Ir 
tokia komedija tęsėsi beveik 
iki galo 19 amžiaus. Pirmas 
lietuviškas laikraštis “Aušra” 
pasirodė 1883 metais. Tai, iš- 
tikrųjų, ir buvo tik aušra. Bet 
su 1905 metų revoliucija die
na pradėjo blaivėti. Krikščio
nys mūsų protėvių vardus pa
niekindami, aprūpino Lietuvą 
savais vardais: Petrais, Jo-
nais, Juozais, ir 1.1.

Domėkimės senais lietuvis-
kais vardais:
Men. Sav.

diena diena Vardai
1 S. Ramojus, Dusmė.
9 P. Žiežmaris, Viduklė.
o 
f) A. Vykis, sėda.
4 T. Bylikas, Tuokė.
5 K. Veivys, Sosnė.
6 P. Tolutis, Dauge.
7 Š. Seredžius, Čekiškė.
8 S. Kaunis, Šeduva.
9 P. Salantas, Būdviete.

10 A. Troškūnas, K orą.
11 T. Mantigailas, Žagarė.
12 K. Vadoklis, Eglė.
13 P. Manigirdas, 

Veliuona.
14 Š. žąslys, Audronė.
15 S. Šakys, Krosnė.

16 P. Vismantas, Mantra
17 A. Obelis, Vaiguva.
18 T. Kapila, Utena.
19 K. Debeikis, Vaiva.
20 P. Girkalnis, Durga.
21 š. Tabonis, Pakalnė.
22 S. Jūžintas, Nedzingė.
23 P. Karčiūnas, Mada.
24 A. židikas, Kuša.
25 T. Kuzis, Varėna.
26 K. Pakuonis, Ganga.
27 P. Ylakis, Vargunda.
28 š. Krekulis, Laukuva.
29 S. Lazdis, Kastytė.
30 P. Retevas, Ilguva.
31 A. Kartūnas, Palyta.
Gruodžio menuo lotyniškai 

vadinasi December, paeina 
nuo žodžio Decem — dešim
tas. Sulyg romėnų senovės ka
lendoriaus, skaitant nuo kovo 
mėnesio, tai dešimtas mėnuo. 
Mūsų skaičiuje gruodis yra 
dvyliktas metų mėnesis ir pas
kutinis, turįs 31 diena.

Gruodis: nukeltine prasme, 
reiškia senatvę, pabaigą am
žiaus.

Kam bandyti 
Tegu jis perka

41; ft 0*4®* .

°* v .... sTOfttS.

Draugė Karosienė pareiš
kia, kad jau pravažiavom 
Oklandą, ir dabar praside
da jos miestas, kur ji gyve
na, San Leandro. Čia jau 
nebetokia lyguma, pasimai
šo ir pakilumėlių. Užvažia
vę ant vienos tokios kalve
lės, štai ir sustojom. Tai 
draugų Karosų sodyba. Su
tiko mus Karosas, padėjo į- 
važiuot į pašiūrę, o čia di
delis juodais ir baltais lo
pais šuva tik šokinėja iš 
džiaugsmo, tik unkščia, su
silaukęs savo šeimininkės ir 
dar dviejų svečių nebuvė-

ADAM 
HAT
DOVANŲ 
CERTIFIKATAS
Gera dėl

ADAM FIAT
jis pasirenka!

Jūsų kaimynystėje yra Adam 
Hat krautuvė.

’cci’rrrrrrrrcfrr.rirrri'mrtrfft

Sunešėm čemodanus sta
čiai pro garažą į vidų. Vi
duj ir visai jauku ir gražu! 
Vietos yr pakankamai. Iš 
pirmos, pažiūros kambariai 
švaručiai, skoningai apsta
tinėti baldais, skaidriai nu
šviesti. Draugė Karosienė 
mudu nusivedė viršun ant 
antro gyvenimo ir mudviem 
pavedė savo miegamąjį. 
Kaip čia bus patogu, broliu
kai jūs mano! Tai po tų vi
sų ilgų kelionių, klajonių ir 
baladonių čia bus žmoniš- 
kiausia gūžtelė bent kiek 
suliaunėt ir pasilsėt. Dėkui, 
gražiausiai dėkui!

Tuojau atsidarėm porą 
lagaminų, išsiėmėm, , kas 
reikalingiausia, išlyginom 
supudalotas plunksnas. Net 
ir lovą pamėginau, čiužinį, 
spyruokles. Ką gi ir sakyt! 
Karališka lova...

Nužengėm žemyn. Maniš
kės ir ūpas kiek pragiedrė
jo. Čia mus tuoj vaišingoji 
šeimininkė užu stalo. Ir vi
si keturi gražiai pasistipri- 
nom, pavakarieniavom —ir 
truputį apsipažinom. Drau
gę Karosienę laikotarpiais 
esu matęs seniau ir dar se
niau, o ji sau vis ta pati.

(Bus daugiau)

it

New Haven, Cwm
ne-

LIETUVIŠKAS KABARETAS
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Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

FIRE HOUSE INN

Mūsų Bėdos

Daugelis klausia; kodėl 
buvo sušauktas Laisvės skai
tytojų susirinkimas, juk čia 
randasi Laisvės šėrininkų, ar
ba šiaip draugų, kurio turi 
daugiau susinėsimų su Laisvės 
vajumi? Miegaliai!

Iš Darbu
Darbai, rodosi, eina neblo

gai, bet bedarbių yra dauge-. 
lis. Man teko būti prie ofiso, 
kur valdžia darbus išduoda, 
tai negalima buvo tikėti, kad 
šiandien tiek daug yra bedar
bių. Vieną raštinės mergaitę 
gerai pažįstu. Tą patį vakarą 
pašaukiau telefonu ir klausiu, 
ar daugelis yra bedarbių? Ji
nai atsakė, “virš 2,000.”

Vestuvių Paminėjimas

Gruodžio 8 dieną buvo pa
minėjimas 30 metų susi vedimo 
sukakties draugų Medelių. Tu
rėjo svečių ir iš kitų tolimes
nių miestų. Svečiams beval
gant, to vakaro pirmininkas 
J. Aleksa pakvietė kelis drau
gus pakalbėti. Ateina viena 
gaspadinė ir pakužda į ausį

T. Didžiūnui. Tas tuoj per
maino savo kalbą ir sako: 

i “Gerbiami ir gerbiamos, mū
sų gaspadinės nenori pamiršti 
Lietu vos žmonių. Jeigu galė
tumėte išmesti po kiek, tai ga
lite padaryti.” Tuoj buvo per
eita aplink stalus ir surinko, 
rodos, $40. Very good!

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Prie užbaigos:. Parinkau 
732 lietuvių vardus. Skaityto
jas turėjo progos spręsti lie
tuviškumą ir grožį tų vardų. 
Jie tilpo Laisvėj lyg dienyno 
formoje į 12 skyrių, ši išvada 
tepaskatina daugiau susirū
pinti lietuviškų vardų reikšme, 
grožiu ir praktiškumu.

Medžiagos šaltiniai:
A Lithuanian Etymological 

Index. — Bender, Princeton 
University Press.

Ballantyne’s First Lessons in 
Sanskrit Grammar.—Ware, 

Theosophical University Press. | 
Covina, California.

Hindu Classical Dictionary. ! 
—Dowson, London.

Sanskrit Grammar. —Whit
ney, Harvard University Press.

Visa Lietuva. — Puida, 
1925 m.x Kaunas.

P. A. Jatul.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

RONKONKOMA 
8G34

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės: pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

d ----------------------------------

BALTIMORE, MD
Balti.-Ohio Gelžkelio Trauki
nių Budavojimo ir Taisymo— 

“Mount Clare Shop”

“Mount Clare” pastatyta 
1830 metais, kaipo “stotis.” 
Mat, kompanija 1829 m. pa
statė pirmą lokomotyvą, žmo
nes labai susidomėjo pasivaži
nėt pirmu sykiu su “geležiniu 
arkliu.” Buvo didelis tikietų 
pirkimas, tai buvo reikalas 
kompanijai pastatyti stotį.

“Mount Clare” stotis buvo 
dviejų aukštų namukas, kuris 
dar ir šiandien tebestovi ant 
Pappleton ir netoli Pratt gat
vės. šiandien tam namukyje 
randasi kompanijos spaustu
vė. Pirmo gelžkelio šėnys 
(rails), kurios 
kais pastatytos, 
išrasta 
šiandien 
stoties.

Buvo 
stebėjimas, kada pamate 
ležinį arklį” šalia gyvo 
lio, traukiant traukinį.

Kylant kompanijos versly- 
bai, Mount Clare išsivystė Į 
milžinišką dirbtuvę. 1930 me
tais pastatė milžinišką 
tonų “Lord Baltimore” 
motyvą į 30 dienų.

“Mount Clare” šapos 
tai yra senoviški, be jokio mo- 
derniškumo. Išeinamosios vie
tos yra ant lauko, be jokios 
šilumos.

Nors jau keletas metų, kaip 
aš ten dirbau, bet niekas ne
pasikeitė, išskyrus pakėlimą 
algų. Aš niekur nesu matęs 
tokių blogų darbininkams są
lygų, kaip šitoj “dumpoj.” 
Darbai labai sunkūs ir be čie- 
nios purvini. Drabužių nėra 
kur pasikabinti, nė įrankiams 
dėžės pasidėti. O kas blo
giausią, -tąi< kad tpėra /kur pa-i 
sielėti valgio, arba atsisėsti 
valgant pietus. Perdėm viskas 
permirkę purvinu aliejum ir 
mazgojamu gazolinu. O apie 
kokį krėslą ar suolą del atsi
sėdimo, tai nė negalvok.

Darbininkai eina namo ne
žmoniškai purvini, aliejuoti. 
Bile kur tokį darbininką pa-

gelžkelio
buvo tais lai- 

pirma, negu 
dar ir 
a tos

lokomotyvas, 
tebestovi š;

d id el is žmonių nusi
k
ark-

Clare” dirbtuvė, 
su daugeliu kitų 

kurias aš esu ma- 
primityviška. Brooklyn, N.

Telefonas EV. 4-8698

John Baron Savininkas

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

matęs, žinosi, kad tai “Mount 1 
Clare” šapos darbininkas.

Pirmiausiai kompanija turė
tų pritaisyti maudynes ir duo
ti darbininkams laiko išsimau
dyti. Daugybės ten reikia pa-1 
gerinimų.

“Mount 
palyginus 
dirbtuvių,
tęs, yra gana 
Algos taipgi yra mažesnės, ne
gu kitur. “Mount Clare” dirb
tuvės darbininko alga—$1.23 
j valandą. Aš žinau, kad ma
žesnėse dirbtuvėse ant leng
vesnių darbų darbininkas gau
na daugiau algos ir turi daug 
geresnes sąlygas.

Prie tokiu sunkiu darbu, C t 4. 7
kaip “Mount Clare” šapose, 
darbininkas turėtų gauti nuo 
$1.50 iki $2 į valandą.

Darbininkai
Darbo Federacijos unijos, bet 
kodėl jie nereikalauja per sa
vo uniją geresnių sąlygų? Aš 
manau, kad patys darbinin
kai kalti. Aš manau, kad prie
žastis štai kame: Daugelis 
darbininkų ten dirba nuo jau
nų dienų, niekur nėra buvę ir 
niekur nėra matę geriau. 
Unija reakcijonieriška, ne
skatina darbininkus prie rei
kalavimų daugiau algos ir ge
resnių sąlygų.

Ten dirba ir progresyviškų 
darbininkų. Kodėl jie nerei
kalauja unijos vadų ant uni
jos susirinkimų reikalauti iš 
kompanijos žmoniškesnių są
lygų ? Kalbėjausi su karpen- 
teriais, tai jie sakė, kad jų 
sąlygos dar nesą taip blogos. 
Bet kas dirba prie traukinių ir 
lokomotyvų arba mašinšapėse, 
tai jau tikra verguvė.

Aš rašau taip, kaip esu ma- 
tęą. Ten dirbdamas apvaikš
čiojau visas vietas ii* gerai su
sipažinau. J. B.

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 svetaine pokilims.

pasta-
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J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

o

CHARLES J. ROMAN
(BAMANAUSKA8)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 ML Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

n 
n Telefonas Poplar 4110
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo nusl.)

Bet, kai Schumacher prabi
lo, tai buvo aišku, kad čia 
kalba naujas fiureris.

Dr. Schumacher pareiškė, 
kad Vokietijoje vokiečiams 
erdvės permažai, jie joje ne- 
gąlį sutilpti. Antra, Austrija 
priklausanti Vokietijai ir prie 
jos turėtų būti prijungta.

Lygiai taip kalbėdavo 
leris.

Hudson, Mass

Hit-

visi žinote, kad dien- 
Laisvės vajus baigsis su

Jau 
raščio 
pabaiga metų. Laiko beliko la
bai mažai. Geriausia proga jai 
dar pasidarbuoti, tai per ka
lėdines šventes. Visur bus su
eigų, vaišių, draugiškų pašne
kesių.

Dienraščio patrijotams rei
kia tas progas išnaudoti. Suži
nai, kad žmogus dar nepre- 
numeruoja Laisvės, pakal
bink, paragink užsiprenume
ruoti.

Pienius Davė Jai 
Gerą Patarimą

D. II. Miller, 36-20 Bovvne St., 
Flushing. N. Y., džiaugiasi, kad pie
nius pasakė jai apie smetoningesnį 
pieną.

Jis patarė Borden’s Golden Crest 
Pieną. O kada Mrs. Miller išgirdo, 
kad jis tiek turiningesnis, ji žinojo, 
kad tai to ir peikia jos dukterims, 
Leslie ir Julie. Šiandien, per vienus 
metus gėrusios šį maijstingesnį pie
ną, abidvi mergaitės tarpsta nuo .jo.

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui. Tai pui
kiausias iš viso Borden pieno. O jei
gu Borden’s, tai TURI būti geras!

Igno Markūno Biografija
Gruodžio 1 d., 1946 metais, 

žiaurioji mirtis ištraukė iš gy
vųjų tarpo mūsų draugą, ne
nuilstantį veikėją, Igną Mar
kūną. Jis sirguliavo per ketu
ris. metus. Jo moteris ir duktė 
dėjo visas galimas pastangas, 
kad sugrąžinus jo sveikatą ir 
gyvybę, bet tos pastangos bu
vo veltui, žinoma, kaip kada 
jam pasidarydavo geriau, tuo
met eidavo šapon duonutės 
užsidirbti, tad jam ir vėl pa
sikartodavo liga. Taip jo da
lykai ėjo iki akis užmerkė.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, prigulėjo prie visų 
pažangių draugijų bei kultū
ros - apšvietos organizacijų. 
Todėl jo karstą puošė gyvų 
gėlių vainikai nuo organizaci
jų ir pavienių draugų. Likosi! 
palaidotas laisvai miesto ka-1 
pinėse. Prie karsto pasakė i 
prakalbėlę J. Jaskevičius,1 

i paskutinę pagarbą atidavė bū- j 
i relis, kaip vietinių, taip ir 
I ’.pylinkės draugų.

Ilsėkis, drauge.
Mes jo jau niekad nematy- į 

eime, bet jo ’
pasiliks visų

i Graboriaus 
patarnavo Leland.

f

jo eiti, nes jo abudu tėvai nu
mirė. Begalinis vargas jį spau
dė. Matydamas, kad nėra ki
tos išeities, nusprendė važiuo
ti Amerikon pas savo brolį Jo
ną.

Newark, N. J
Laisves

Mrs.

GOLDEN CUES! MILK
Vitamin D • .Homogeniisd

Atvažiavęs pas brolį Ame
rikon, Hudson, Mass., pradė
jo naują gyvenimą. Gavo dar
bą čeverykų dirbtuvėj “sailas- 
teriu.” Kiek užsidirbęs pini
gų, apsiženijo su Anna Janu- 
liaučiute. Tuom tarpu jis pra
dėjo veikti pažangiose drau
gijose, kaip tai, L. L. Pašal- 
pinej Draugijoj. Tarptautinia
me Darbininkų. Apsigynime, 
ALDLD 103 kp., Lietuvių P. 
Kliubo ir kitose organizacijo
se. Ignas buvo sekretorius 
LDS 66 kp.

Abelnai, kur tik jis prigulė
jo, visur Rudavo valdyboj, •— 

Itai komisijoj surengimui dis- 
I kusijų, prakalbų ir kitų pa- 
' rengimų. Ypač labai mylėjo 
skaityti Laisvę. Todėl jis daug 

' dirbdavo dėl Laisvės pikni- 
I kuose, kurie įvykdavo May
nard, Mass. Kaip kada ir gas- 
padorium būdavo piknikuose.

1 Ignas dirbdavo . nenuilstan- 
I čiai ir sirgdamas, tol, pakol 
galėjo paeiti, kol galutinai lo
von paguldė. Jis dirbo, jis au- 

i kavo, jis rėme visą pažangią
ją visuomenę,, jis ragino ir ki- 

Vclionis paliko nuliūdime j tus remti, ypač Lietuvą.
savo moterį Anna ir dukterį 
Birutę. Taipgi paliko 3 bro
lius — Joną ir Juozą Ameri
koj ir Petrą Lietuvoj ir seserį 
Oną, ir kitus gimines.

Ignas Markūnas gimęs Lie
tuvoj, Bartašiūnų kaime, 
Žaslių parapijoj. Ignas, kiek 
Paaugėjęs, pradėjo lankyti 
mokyklą. Mokslas jam neblo
gai sekėsi. Pabaigęs pradine 
mokyklą, toliau jau neišgale-

nuveikti darbai 
atmintyje.
pareigas ėjo ir į

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtine*

Geri Užkandžiai

> Savininkas

į 411 Grand St. Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Męs taipgi aprūpiname aliejum tuoa* kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas E Ver green 7-1661

Ignas Markūnas Hudsone 
išgyveno apie 35- metus. Jį vi- 

i si pažino, ne vien tik vietiniai, 
| bet ir apylinkės. Tai buvo 
. tvirto subudavojimo žmogus.

Paul Vaitekūnas.

Worcester, Mass
Pranešimas

Gruodžio 22 d., Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St., 
įvyksta vakariene, tai bus at
žymėta tradicinės kūčios. At
simename, kaip Lietuvoje prie 
kūčių vakaro prisirengdavo
me ? Taigi, čia irgi panašiu rū
pestingumu gaspadinės ruo
šiasi pavaišinti didelį skaičių 
su panašiais patiekalais. Pa- 
kūčiavus turėsime visą eilę 
prakalbėlių. Todėl, skaitlingai 
dalyvaukite seni ir jauni.

Komisija.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

noteUdam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visooe dalyse naieato.
TeL Virginia 7-4409

VITAMINŲ SANDELIS
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 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
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 tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių į 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

wart] jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą
' Taipgi gerai yra del 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. s “

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Mįlaidas.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus

L lus ir 
»sudarau
■I rikoniškais. Rei- 
B kalui esant ir 

padidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
f geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stoną Ava.
prie Chauncey St., Broadway Lina

TeL GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
. Perbudavoja pianus iš di
desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlięka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. V. 
Tel. Michigan 2-3123

------ -— K
Vajaus Reikalai 

Kitkas
aplankė šią apylin- 
sm ark u oi ė Laisvės 
draugė žukauskie-

ir

va- 
bet
pa-
SU-

kę mūsų 
vajininkė 
nė su Laisvės vajaus reikalais. 
Pasiteiravus, kaip sekasi 
jus, atsakė, “gerai sekasi, 
jei gaučiau nors menkutę 
galb pašaliečių, tai lengvai
muščiau ir Broklyno vajinin- 
kus!” šis draugės pareiškimas 
daug pasako. Viena, parodo, 
kad ji dirba po šią plačią apy
linkę tik viena, be jokios pa
galbos iš draugų pašaliečių. 
Antra, parodo, kad ši draugė 
įvertina tokį svarbų apšvietos 
skleidimo darbą. Man norisi 
pastebėti vietos draugams, 
kad nors šiomis pora savaičių 
prisidėtume vienu mūsų gy
venime svarbiausiu darbu.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SUSTOKITE!
Skaitykite Šį! Nežiūrėkite Toliau!

giminių. Ku- 
“pabėgėlius,” 

didžiausius ne- 
tai jau iš kitos

tris

Mirtys
Apie pora savaičių atgal čia 

mirė A.> Marcinkevičius, virš 
50 metų amž. Išaugino 2 sū
nus, kurie abu tarnavo šalies 
armijoje. Mirė nuo trūkimo 
kraujagyslės galvoje.

Savaitė atgal mirė Chas. 
Daukšys, kuris nukrito bema- 
liavodamas savo stubos trečio 
aukšto langus. Šis žmogus tu
rėjo nepaprastų gabumų, kai
po dailydė ir smulkių dailia- 
daikčių meistras. Amžiaus bu
vo virš 60 metų. Išaugino 3 
sūnus ir dvi dukteris.

Taipgi šiomis dienomis mirė 
Juodaitienė, kuri sirgo jau 

i apie pora metų. Paliko vyrą ir 
■ dukterį.

Visi jie buvo Laisvės skaity
tojai ir visi likosi palaidoti su 
bažnytinėmis ceremonijomis.

Albinas.

Philadelphia, Pa
Mylėk Artimą Savo, Kaip ir 

Pats Savę
galvas iš
klūpodami 

apie artimo 
tas pat da-

Rankas sudėję, 
lenkę, ant kelių 
kalbėjom žodžius 
meilę, šiendien ir 
romą, nes tie žodžiai iš maldų
neišmesti.' Bet pamokslais 
įkalbamas kitokis “artimas.”

Čia kalbame apie Lietuvos 
žmonių gelbėjimą, šelpimą. 
Perėjus baisiausiam karui per

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9779

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENT1STAS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

TeL 80uth 8-5569

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J/

Tel. MArltet 2-5172

Lietuvą, žinoma, kokia sunki 
padėtis ištiko mūs artimiau
sius, prietelius. Juos reikia 
šelpti, juos reikia gelbėti, ap
rengti, ir t.t.x O betgi mūsų 
“artimo meilės” skelbėjai įkal
binėja, kad reikia remti tik 
tuos, kurie raiti išjojo, važiuo
ti išvažiavo iš Lietuvos. Netgi 
nepasako, kad, tie bėgliai dau
gumoje, gelbėdami vokiečiams 
laimėti karą, patys naikino 
Lietuvą ir išžudė daugelį mū
sų artimiausių 
rie šelpia tuos 
tai šelpia savo 
prietelius. Čia,
maldos, “Melskis už nepriete
liu savo...” v

Na, betgi Čia mes turime 
ir tokių, kurie šelpia artimą 
savo. Vietinis Lietuvai Pagal
bos Teikimo Kom. skyrius vėl 
pasiuntė į Centrą apie
šimtus svarų labai gerų dra
panų ir maišą čeverykų. Jas 
suaukojo šie geradariai: Zig- 
mantavičiai, Gedvilienė (Ma
this), Bulaukevičiai, P. Ruo- 
dis, A. Puodienė ir Struogie- 
nė. šie draugai jau kelintu 
sykiu aukoja po didelį glėbį 
gerų, švarių drapanėlių. Sy
kiu ir darbuojasi1 dėl tos pat 
pagalbos. Pą vyzdžiu i, d. Struo- 
gienė, jau arti bus prie 80 šve- 
del’ių numezgus dėl Lietuvos 
žmonių paramos. Tą patį gali
ma pasakyti ir apie Rainienę; 
ji irgi arti tiek pat numezgė. 
Paskiausiu laiku Rainienė la
bai sunkiai buvo' sumirgus.. Da
bar jau kiek pasveikus ir vėl 
stvėrėsi mezginio.1 Nežinau, 
kaip čia galėtum sulyginti šias 
darbuotojas su tais, kurie vis 
skundžiasi, tai laiko nebuvi
mu, tai sveikatos, ar ko kito 
stoka, nors idėjiniai sakosi la
bai prijaučią. . .

Kadaise kas tai parašė į 
Bibliją tokią pasakėlę: Kada 
sutvertojas norėjo sužinoti, 
kiek yra gerų žmonių Sodo
mos ir Gomoros miestuose, tai 
jis pasiuntė ten šnipus, kad 
patirti. Ir kuomet nesurado nei 
dešimties gerų ž/nonių, tai įsa
ke išvesti iš miesto tik Loto 
šeimą, pirma, negu jis pako
poj o tą miestą. . . Mūsų mies
te yra labai daug lietuvių, jie 
visi turi saviškių Lietuvoje, 
bet kad gelbėti juos nelaimėj, 
tai vis laiko neturi, ar keikia 
tuos “burliokus,” gal už tai, 
kad vokiečius išvijo iš Lietu
vos. Jei šiandien “sutvertojas” 
įsakytų -iškraustyti 
būrelį, kurie dirba 
vos gero, tai kažin, 
taip, kaip Sodomoj 
roj buvo?

Mes turime puikias progas lavintiems 
ir ne lavintiems darbininkams.

Model Makers, Pirmos Klasės
Model Makers, Antros Klasės

Milling Mašinų Operatoriai, Pirmos Klasės 
Milling Mašinų Operatoriai, Antros Klasės 

Darbininkai Prie Stalų, Pirmos Klasės 
Darbininkai Prie Stalų, Antros Klasės 

Draftsmanai - Tool Designeriai
Geros Algos — Puikiausios Darbo Sąlygos.

Kreipkitės raštu arba asmeniškai 
Nuo 8 A. M. iki 4 P. M.

7 SPRUCE ST. — ILION, N. Y.
TABULATING MACHINES DIVISION

REMINGTON-RAND, Inc.
(284)

POLIŠIUOTOJAI LEMPOM STIEBU 
NUOLATINIS DARBAS—GERA A1XJA 

STADLER & NEUW1RTH 
40-36 22n<l Street, Lomr Island City. 

Queens Plaza Station.
(288)

JOB SHOP 
MOLDERIAI

tą mažą 
dėl Lietu- 
ar nebūtų 
ir Gomo-

Ko Dar Laukiame
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

.Kom. mano surengti krutamu 
paveikslų rodymo vakarą, čia 
žmonės laukia pamatyti iš Lie
tuvos parvežtą per d. A. Bim
bą filmą. Tas čia bus parody
ta. Kita, tai Liet. Republikonų 
Susivienijimas (kliubas) žada 
surengti vakarėlį tam pat 
tikslui. O Moterų Kliubas jau 
ir garsina gruodžio 29 d. va
karienę, kuri būsianti 735 
Fairmount Ave., kaip 5 valan
dą vakare. Jeigu joms tas pa
vyks, tai ir jos paskirs kiek 
dėl Lietuvos. O 
darbštumu čia 
daugelį vyrų.

Pasitaiko ir
Štai kas
Laisvėje,

koncertą, kuriame chicagiečiai 
dainkvo ir ten pat svečiai su
metė nemažai aukų, buvo 
klaidingai sustatyta Alek Va
lančiaus $5 auka ir visai ne
pažymėtą A. Paukštienės 
auka ir K. Mąsikonio (Misi- 
konio) $1 auka. Galimas daik
tas, kad ir daugiau netikslu-1 
mų ten yra, bet dar negirdė
jau nusiskundimų. Už tai at
leiskite.

moterys savo 
jau pralenkė

Klaidelių 
reikia pataisyti: 
aprašant įvykusį

M. S.

400,000 KAIRIŲJŲ JAPO
NŲ DEMONSTRACIJA
'Tokio. — 400,000 soęialis- 

tų ir kitų kairiųjų japonų 
demonstravo prieš valdžių; 
reikalavo, kad pasitrąuktų 
premjero Yoshidos minist
rų kabinetas.

SIUVĖJU
Reiktai ’ !>■ Dienų ' Savaitė 

Nublrithiis ’ Darbas
PUIKIAUSIA ALGA 

star Cleaners & dyers 
12-56 150th St. Whitestone, L. I. 

Telefonas: FLUSHING 3-5781

Turi Būt Patyrę
Geros Algos — Nuolatinis Darbas

D. H. P. MFG; CO.
INC. FOUNDRY

31 BEAVER ST.
JOHNSTOWN, Y.

(286)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS-MERGINOS
Jei Jūs Norite 

švaraus Darbo—Lengvo Darbo—Linksmos Aplinkumos, 
Kateteri joj—Duodama Uniformos—Proga

Valandos 8 A.M. iki 5 P.M.—Kreipkitės j Mūsų Personnel Department

LEDERLE LABORATORIES DIVISION
AMERICAN CYANAMID CO., PEARL RIVER, N. Y.

(287)

Haverhill, Mass.
Ilgai laukėme, vienok su

laukėme labai įdomią žinią, 
kad šiuom tarpu turėsime la
bai gerą progą daug ką apie 
Lietuva sužinoti ii’ savo aki
mis pamatyti. Bus rodoma fil
mą iš Uetuvos, šeštadienį, 21 
dieną gruodžio (December) 
1946 m., Lietuvių Piliečių Ge
dimino Kliubo svetainėje, 324 
River St. Pradžia 7 vai. vaka
re. Įžanga 50 centų.

Paveikslus rodys Jurgis Kli
mas iš Brooklyn, N. Y., pla
čiai tarpe Amerikos lietuvių 
žinomas filmininkas. Tad 
kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, o užtikrina
me, kad pamatysite daug įdo
mių dalykų. Pamatysite Vil
nių, Kauną, Klaipėdą- ir daug 
kitų miestų ir miestelių. Pa
matysite, kas\per karą buvo 
Lietuvoje sugriauta ir kas jau 
atbudavota, kaip Lietuvos 
žmonės dirba.

Rengia LLD 85 Kuopa.

Livingston, N. J.
Lietuvos Žmonėms Drapanos 

Ir Apavai
Jau daugiau, kaip keturi 

mėnesiai atgal pristačiau dra
panų ir apavų į. Centrą, 
Brooklyne, tačiau jokios ži
nios nebuvo Laisvėje paskelb
ta. Drapanos visos buvo labai 
geros — išplautos ir išvaly
tos šių gerų žmonių rūpesčiu:

Tilvikas iš Bloomfield N. J.
Ona Stelmokaitė iš South 

Orange, N. J.
Anna Jamison iš Livingston,

Dabar ir vėl gaėta drapanų 
nuo draugo Petro Tamošaus
ko iš New ark o.

Manau, suminėtieji draugės 
ir draugai atleis’man už ne 
mano “griekus,” už nepaskel- 
bimą Laisvėje iki šiol. Tie 
draugai galėjo manyti, kad aš 
jų dovanų nepristačiau Į Cen
tra.

Draugiškai,
G. A. Jamison, 
Livingston, N. J

SUSTATYTOJ OS
Mokestis nuo vahtndi}, prisideda bonai 

už apart ūmi}.
UNIQUE ART MFG. CO.

200 WAVERLY AVE., NEWARK, N. J.
(201)

CHOCOLATE DIPPERS
Patyrusios. Valandos prisitaikant. 

Dienoms ar vakarais. Daliai Laiko.
Kreipkitės:

VIERBROCK’S
40 South Main St., Freeport, L. I.

(291)

MERGINOS IR MOTERYS
Patyrimai: ncr<>i kaliny as 

LENGVAS SI STATYMO DARBAS, 
SĖDINČIOM

Valandos 8 A.M. iki 1:30 P.M.
GERA ALGA

CORD WAY PRODUCTS, 
INC.

36-20 39th St reel, L. I. City.
(Arti Northern. Blvd.) 

tlxtngva pasiekti visomis subvčmis)
(288)

Padėkojo Rockefelleriui
Flushing Meadow, New 

York. — Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Try
gve Lie oficialiai pasiuntė 
padėką Rockefelleriui už 
suteikimą $8,500,000 vertės 
New Yorko mieste žemės 
ploto dėl Jungtinių Tautų 
pastovios buveinės. Lie 
taipgi padėkavojo New 
Yorko miesto majorui O’
Dwyer už pasižadėjimą dar 
nuo miesto pridėti $2,000,- 
000 vertės plotą. Iš viso pa- 
sidąrys 17 akrų plotas, tar
pe 42nd St. ir 48th St., prie 
pat East River.

Budapest, Vengrija. — Su
šaudyta du juodosios rinkos 
biznieriai.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
19 d. gruodžio, 8 v. v., 735 Fair
mount Ave. Būtinai visos dalyvau
kite, nes bus renkama nauja valdy
ba 1947 metams. — Mattes, sekr.

(286-287)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 20 d., 408 Court St., 8 v. v. 
Visi nariai būkite šiame susirinkime. 
Reikės išrinkti Naują Valdybą 1947 
metams. Taipgi bus renkami delega
tai į 2-ros Apskrities konferenciją, 
kuri įvyks 12 d. .sausio, Brooklyn, 
N. Y. — A. Skairius, sekr.

(286-287'
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NewYorko^g^zfeZinto
Komitetas

Dariaus-Girėno Pamink 
lui Statyti Aukos

gaunamos pro- 
jų pranešimas

brooklyniečiai: 
, sav. vyriškų 
$5. Jo dirbtu- 

suaukojo

or-
Jo

a il

pri-

Pi). Kliu- 
paskirtą

Kontrak-

LDS 3-čios Apskrities Konferencija Ragi
no Kuopas ir Narius Stoti i Vajaus Darbą

Šermenys Griuvėsiuose 
Žuvusiems 37-niems

j nio Komiteto Brooklyno' 
Sk. Susirinkimo

jau yra

visais dalyv 
linksminimo

i apga i les
ti geru dar- 

i.švykę iš 
s sykiu su 
šiame paši
ūrei y j o. O 

traukiami
abiejų komitetu (nacionalio ir 
vietinio) ir visų darbininkų

Jefferson Mokyklos 
Kursai Sveturgimiams

sekmadienį, gruo- 
(1., Laisvės salėj, 

įvyko Lietuvių 
Susivienijimo 3-

Praeitą 
džio 15 
Brooklyne, 
Darbinink ų
čiosios Apskrities metinė kon
ferencija. Dalyvavo virš 40 
atstovų nuo 14 kuopų.

Apart eilės kitų svarbių nu
tarimų, konferencija priėmė 
sekamą rezoliuciją :
Rezoliucija LDS 3-čios Apskri

ties Veikimo Reikalu
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 3-čios Apskrities 
konferencija, įvykusi gruo
džio 15 d., 1946, Laisvės salėj, 
Brooklyn, 
apskrities 
reiškia

išklausius 
raportą, 
padėką 

gerą dar-

valdybos
nuoširdžią

valdybos nariams už
mūsų Susivienijimobavimąsi 

naudai LDS 3-čioje Apskrity-

Kadangi Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Centro Val
dyba skelbia naujų narių ga
vimo vajų su pradžia sausio 
mėnesio, 1947 metais, kad 
įvykinti gyvenimai) LDS 7-to- 
jo Seimo nutarimą — gauti

raginam visas LDS 
ribo-

Teikiame sąrašą pribuvusių 
aukų nuo gegužės mėn., 19 16. 
Kadangi aukos 
tarpiais, todėl 
susilaiko.

Aukojo šio
F. Shimaitis 

rūbų siuvyklos,
vės darbininkai 
$30.20.

Mičiulis ir Kai 
riškų drabužių dirbtuvės, au
kojo $22.80, jų siuvėjai sudė
jo aukų $27.20.

J. Šimėnas, sav. vyriškų ap
siaustų i.šdirbystės New 
ko mieste, aukojo $10. 
įstaigos darbininkai davė 
kų $30.

J. Kaspersko siuvėjai 
siuntė aukų $11.

Lietuvių Amerikos 
bas išmokėjo seniau 
auką $100.

Lietuvių Siuvėjų
torių Associacija už pikniko 
bilietus prisiuntė $5.

J. Kazlauskas ir M. Stako- 
vas aukojo po $1.

Nuošimtis už dalį sumos iki
liepos 1 d. iš Hamburg Tau-12,000 naujų narių iki sekamo; 
pomo Banko gauta $8.30. ; LDS Seimo, tai ši konferenci-

Pikniko uždarbio iš rugpjū-Įja atsišaukia i visas LDS 3- 
čio 31 d. liko $188.64. j čios Apskrities kuopas ir ra-

Aukos iš kolonijų: į gina per šį vajų išpildyti kuo-
LDS 74 kuopos parengime, ! poms nuskirtas kvotas. Ragi- 

Lietuvių Jaunų Vyrų Draugi-į nam visus LDS 3-čios Apskri- 
jos salėje, Bridgeporte, Conn., 
gegužės 4 d., per D. Pelecką, 
brooklynieti surinkta aukų 
$24.

J. M. Šaltenis, Chicago, Ill., 
prisiuntė aukų $5.

A. Gazlauskas iš 
burgh, Pa., viešėdamas 
lyne teikė auką $2.

J. Guzevičius ir J.
naitis iš Lynbrook, N. Y., pri-LJuje paskirtų atatinkamas do- 
siuntė aukų po $1.

Aukščiau pažymėtų aukų 
pribuvo $473.14.
buvo skelbta $3,962.92. Bend
rai Paminklo Fondo ižde yra 
kapitalo $4,436.06.

Už šias gražias aukas rin
kėjams ir aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame ir prašome 
visų lietuvių remti šį kilnų vi
suomenišką reikalą iki galuti
no tikslo. Aukos mielai pri
imamos čekiu ar money orde
riu, vardu Darius-Girėnas Mo
nument Fund ir pasiųsti komi
teto ižd. Mr. P. J. Montvila, 
251 Etna Street, Brooklyn, N. 
Y. Jie, gavę pavienių asmenų 
šeimų ar draugijų aukas, sku-. 
biai prisius kvitą.

Komiteto Pirmininkas,
J. Šaltis, 

Fin. Sekr.
^dv. S. /Bredes, Jr.

Pitts-
Brook-

Stepo

‘ ties narius rūpintis įrašyti nors 
! po vieną naują narį per šį va- 
! jų.

ši konferencija įgalioja įei- 
! nantj LDS 3-čios Apskrities 
; komitetą išdirbti tinkamus 
1 planus gavimui kuo daugiau- 
i šia naujų narių per vajų šioj 
apskrity. Konferencija pata
ria, kad ir apskritis šiame va-

būdu įgarsinti mūsų Susivieni
jimą ir gauti kuo daugiausia 
naujų narių. Ypač raginam 
kuopas rūpintis įrašyti kuo 
daugiausia jaunimo i mūsų 
Susivienijimą.

Mos patariam įeinančiam 
LDS 3-čios Apskrities Komite
tui rūpintis suorganizavimu 
jaunimo kliubų prie L'DS ten, 
kur nėra atskirų jaunimo kuo
pų.

M es
kuopas 3-čios Apskrities 
se bendrai su Lietuvių Litera
tūros Draugijos ir kitomis vie
tos organizacijomis tinkamai 
paminėti 400 metų sukaktį nuo 
pAsirodymo pirmos lietuviškos 
knygos.

Lai Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas auga ir žengia 
pirmyn.

Visi dekime pastangas įra
šyti į mūsų Susivienijimą 
mažiau kaip 2,000 naujų 
rių iki LDS 8-tojo Seimo.

Rezoliucijų Komisija :
J. Siurba, 
P. Beeis, 
A. Skairus.

Pirmadienį, 16-tą, prasidėjo 
laidotuves žuvusių griuvėsiuo
se žmonių, aukų Užgriuvusio 
juos gretimai stovėjusio tuš
čio bildingo. Tas tuščiasis jų 
apartmentą, 2515 Amsterdam 
Ave., perskėlė pusiau. Griuvė
sių tapo tuojau užmušti arba 
vėliau užduso ar mirė nuo 
žaizdų viso 37 asmenys.

Pirmą dieną buvo laidojami 
15 asmenų, tame skaičiuje ir 
Biancardi šeima — Mrs. Eli-, 
zabeth Biancardi' ir jos keturi 
vaikai — Joyce 12 metų, An- 
thony 11, Lucille 8 ir Monica 
6 metų. Mažiausias jos sūne
lis Andrew, 5 metų, išliko gy
vas.
Brith 
kietis

paveikslai, kaipo istorinė at
mintis to, kad demokratiniai 
Amerikos lietuviai daug tamp
riau susirišo su Lietuvos dar
bo žmonėmis.

ne
na-

Joan. Fontaine,. įsimylėju
sios į belgą muziką šveicares 
merginos rolėje filmoje “The 
Constant Nymph,” tą rolę bu- 
vo pasižadėjus atvaidinti 
“Hollywood Players” progra
mų klausovams per radiją 
gruodžio 17-tą, per CBS.

Ji globoti ' paėmė B’nai 
organizacijos newyor- 

sk yrius.

MIRE
m.Jonas Juodzevičius, 

amžiaus, gyveno 265 So. 2nd 
Street, Brooklyne, mirė gruo
džio 16 d., staiga, namuose.

1 Kūnas pašarvotas grab. M. 
'Bieliausko (Ballas) koplyčio
je, 660 Grand St., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks gruod. 19 d., 
2 vai. dieną, Alyvų Kalnelyje 
(Mt. Olivet) kapinėse.

Velionis paliko ' nuliūdime 
pusbrolį Paul Jay (Juodzevi
čių), 3 seseris ir 1 brolį Lietu
voje.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Bieliauskas.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

vanas vajinin.kams už prirašy
mą naujų narių ir įgalioja 

Iš pirmiau apskrities komitetą dovanas 
nuskilti. Įgaliojamo apskrities 
komitetą įvairiais būdais gar

binti Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimą (per spaudą, per 
radio, plakatais ir t.t.) per šį 

. vajų, kad daugiau šios apy
linkės lietuvių supažindinti su 
mūsų Susivienijimu ir jo tiks-i 
’a is.

Mes raginame visas LDS 3- 
čios Apskrities kuopas ruošti i 
įvairius parengimus, apšvietos 
vakarus, pasilinksminimo suei
gas su tuo supratimu, kad tuo

Mirė Valentine, Buvęs 
Polic. Komisionierins

John A. Osborne. 38 metų, 
buvo gruodžio 5-tą, rastas ant 
gatvės be sąmonės, sudaužyta 
£alva, policijos paskelbtas su-

Gruodžio 16-tą mirė Lewis 
J. Valentinę, 64 m., buvęs po
licijos viršininku apie 11 me-

Gimęs Williamsburge, vai- 
i kystėje Valentine planavęs

sidaužiusiu virstant ir be tyri- > būti kunigu, paskiau gaisrage- 
nėjimo palaidotas. Bet jo siu, bet, belaukdamas paskir- 
žmona ir jo darbo bendrai ties į gaisragesius išlaikė kvo- 
sako, kad jis turėjo būti pri- , timus ir tapo priimtas poli- 
muštas, pareikalavo tyrinėti.

PRANEŠIMAI
MOTERŲ AT YDAI

Moterų Apšvietos Kliubo pricš- 
metinis susirinkimas įvyks šio ket
virtadienio vakarą, gruodžio 19-tą. 
Svarbu visoms dalyvauti. Kviečiame 
ir ne nares. Valdyba. (286-287)

; cistų 1903 metais, su alga
1 $800 metams. Tačiau didžiojo 

susilaukė tik 
administracijos

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugijos me

tinis balius jvyks vasario-Feb. 8 d., 
8 vai, vak. Jžanga 60c asmeniui. 
Grand Paradise Salėje, 318 Grand 
St. Prašome kitų draugijų nieko ne
rengti tą dieną ir kviečiame daly
vauti mūsų parengimo. (285-287)

■ paaukštinimo
• La Guard i jos 
j laikais.

Valentine buvo pakviestas ir 
praeitą pavasarį nuvykęs į Ja
poniją pagelbėti tenai suorga
nizuoti policiją. Sugrįžo 
ginėdamas, o nu0 lapkr. 
tos buvo ligoninėje. Mirė 
inkstų ir kepenų ligos.

si r- 
28- 

nuo

SERGA
PAJIEŠKOJIMAI

Reikalingi 5 kambariai, Ridge
wood arba Williamsburgh apylinkėj. 
Pageidaujama, kad būtų garu šildo
mi, bet jeigu ne, tai ir taip bus ge
rėk Man būtinai reikia išsikraustyt 
iŠ dabartinių kambarių už labai 
trumpo laiko. Tad, kurie žinote, ar- 

. ba turite penkis kambarius išnuomo
jimui, prašau pranešti, už ką būsiu 
labai dėkinga. — M. Janulevičienė, 
58-24 — 60th Place, Maspeth, N. Y.

(286-287)

Jonas Juška, žinomasis lie
tuvių teatrininkas — režisie
rius ir vaidyla — praeitą sa
vaitę buvo sunkiai susirgęs 
kokia vidurių liga, ant greitų-, 
jų nugabentas' į ligoninę. Jo 
sveikata, sakoma, gerėjanti.

Linkime greit pasveikti ir 
sustiprėjus vėl grįžti prie lau
kiančių veiksmų.

Specinlės Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbyste 
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.

KONČIAUS MEDUS

Jefferson Mokykla, 575 
Avenue of the Americas, New 
Yorke, skelbia du specialius 
kursus sveturgimiams. “Im
proving Your Speech” ir “Im
proving Your Composition.” 
Kursai taikomi tiems, kurie 
jau susikalba ir rašo angliš
kai, bot nori savo kalbą ir ra- <■ 
šybą patobulinti.

Kursui registracija prasidės 
sausio 2-rą. Mokins Elaine 
Swenson, mokinusi to paties 
Washington o Universitete ir 
Now Yorko Miesto Kolegijoje.

Pagal bos 'reikimo 
Brook lyno skyrius 

taipgi rengia metinį koncertą 
ir balių. Jvyks sekmadienį, 

;sausio 19-tą, 1947 m,, Ukrai
nian National Home, Grand 

i SI. Programą išpildys gabiau- 
įsios Brooklyno lietuvių mono 
j jėgos. Aido Choras ir Aido

vo sėkmingas. Visi komiteto 
nariai ėmė dalyvumą, teikė 
naudingų įnešimų, patarimų ir 
susirinkimui gyvumo.

Iš valdybos raportų pasiro
dė visa eiga tvarkoje. J. W.
Thomson savo raporte P^žy-į *
mėjo, kad i 12-tą Siuntini jau i - -
yra sukrauta 40 “belų,” o 
na “bėla” sveria apie 250 sva- I 
rų. Viso drapanų jau sudėtai 
netoli keturių tonų, o dar dra-L. 
panų ir čcvcrykų atsiunčiama |Ol 
ir atnešama. Cevorykų jau pri-1- - 
krauta 11 skrynių.

K. Rušinskienė,. fifiansų se-į Vyrų Choras yra jau pasiža- 
kret,, raportavo, kad piniginės Į 
aukos Vilniaus Vėžio Ligos 
Institutui vis dar ateidinėja.

Seniau buvo nutarta, kad . 
pabaigoje 1946 metų sureng- i 
ti vakarėli pagerbimui tų dar- j 

ibininkų, kurie savo darbu pri-| 
sidėjo prie Lietuvai pagalbos 
teikimo. Tai mezgėjoms, siu
vėjoms - siuvėjams, drapanų 
ir čeverykų perrinkėjams, tai
sytojams, sukrovėjams, adre- 
suotojams ir abiejų komitetų 
nariams — nacionalio ir vieti
nio.

Visi aukščiau minėti prašo
mi susirinkti j Laisvės svetai
nę, šio šeštadienio vakarą, 7 
vai., gruodžio 21-mą. LPTK 
Brooklyno skyrius suruošė 
jums pokilį.

Gaspadinėmis, darbininkais 
šiam pokiliui yra K. Rusins- . 
kienė, J. Augutienė, M. Wil
son, J. Babarskas, K. Stingai-

Bitininkas Končius atvežė didelį troką medaus. Jo 
medaus dabar galite gauti Laisvės įstaigoje.

YRA 3 IR 5 SVARŲ BONKOSE
Kreipkitės tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži

nome kiek ilgai jo užteks.
lAisvės adm.

t

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street e

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

vie

dalyvauti parengime.
LPTK Brook lyno Sk.
Sekr. A. Mureika.

šešių savaičių mergytė, var
du Sarah, rasta jint pamesti
nukų vaikų ligoninės laiptų, 
175 ‘ E. 6 8 th St., New Yorke. 
Raštelyje jos motina rašė, kad 
vyras ją paliko ir kad viena 
ji neturi galimybes gerai auk-

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

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

LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank San ko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN. N. Y.
Tel. EVergreen 1-9612

ROGERSANTHONY 
(Raudžius) 

328 Union 
Brooklyn, N. Y.

Avenue

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpa Ten Eyck Ir Mnnjer Bta. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R II E I N G O L D 

BEER & ALES .

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

ROBERT LIPTON
« JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
(Arli Graham Ave.)

Tol. ST. 2-2178. ATDARA VAKARAIS

ixceucNcr




