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Įsikibo ir nepaleidžia.
Nelaukiami svečiai.
Nudardėjo.
Be suokalbio neaosieina.
Spauda ir trustai.
Naujoji demokratija

praktikoje.
Rašo A. Bimba.

Indokinijos žmonės smarkiai 
kovoja francūzus. Sužeidimu ir 
užmušimų daug iš abiejų pusių. 
Socialistas 
siunčia savo 
slopinti.

premjeras l>iun 
paslą sukilimą nu

Bet daug geriau ir sveikiau 
būtų, jeigu ponas Blum visą 
Francijos armiją iš Indokinijos 
iškraustytų laukan, parsivežtų 
į Paryžių. Tegul Indokinijos 
žmonės patys susikuria valdžia 
ir va Idos i.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00
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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

GEN. MARSHALL PASKIRTAS VALSTYBES SEKRETORIUMy

I Apleisdamas Gliniją, Mar
shallas Kaltina Kuomintaiigą 

ir Komunistus
Amerikos Darbo Federacijos 

vadai buvo sugalvoję pamokinti 
francijos organizuotus (laibi- prez Trumano pasiuntinys 
ninkus, kaip jie turėtu elgtis iriChinijoj! apleisdamas 'tą

Washington. — 
las Marshallas,

Genero- smerkė Kuomintango reak- 
specialus cininkus, kurie dar vis tebe- 

* * 1*1*1 (* 1 1 • “

gyventi. Green buvo suplanavęs k į S.[VO
T>o w"/iii m nfidovvti cnvri iliGiA- * 1 1

tą.

Platokame savo pareiški
me, gen. Marshallas sako, 

mus smalkiai }<a(į dėjęs pastangų su- 
. i daryti koalicinę vynausybę 

Chinijoj, bet negalėjęs to 
padalyti, nes Kuomintango 
reakcininkai atsisako net ir 
klausyti apie įsileidimą ko
munistų valdžion; Marshal- 

I las kaltino ir komunistus, 
j būk jie, esą, užsispyrusiai 

New Yorko Timeso korespon-, laikosi savo politikos.
(lentas rašo iš Madrido: “Ispa-I 
nijos socialistai, republikonai,I 
monarchistaų ir katalaniečiai 
autonomistai susitarė bendro
mis jėgomis atsteigti Ispanijo-! 
je monarchiją.” Tik tuo keliu,! 
girdi, bus galima gen. Franco! 
atsikratyti.

Ispanijos komunistai, pasak 
minėtojo korespondento, j šitą 
sąjūdį neįeina.

Ir puikiai jie daro. Monąr-, 
chija nėra išganymas. Tai yra 
bandymas Ispanijos žmones iš 
vienos nelaimės įvesti į kitą.' 
Vien tiktai plepėjimas apie mo
narchijos atsteigimą prailgina 

< Franco diktatūros gyvenimą.

Paryžiuje atidaryti savo atsto
vybę. Bet dabar sako tos atsto
vybės nebesteigsiąs. Girdi, 
Francijos Darbo Federacija 
mums nepritaria, 
kritikuoja.

Gerai p. Green ir daro, kad! 
su savo reakcine politika bėga; 
nuo Francijos. Francijos darbo, 
unijos savo reikalus labai gra-J 
žiai tvarko ir be mūsii Federa
cijos biurokratų patarimo bei 
pagalbos.

Marshallo nuomone, Chi- 
; nijos valdžią tegali sudaryti 
tik liberalinės grupės, paim
tos iš abiejų partijų — 

I Kuomintango ir komunistu, 
— taipgi kitos “vidurinės, 

1 demokratinės” grupės.
Marshallas ypačiai aštriai

silaiko savo feodalinės po
litikos ir nieku būdu nenori 
bendradarbiauti su komuni
stais.

Marshallas, išbuvęs Chi- 
nijoj apie vienerius metus, 
sakoma, dėjęs pastangų su
daryti koalicinę valdžią iš 
Kuomintango ir komunistų, 
bet jam tai nepavyko pada
ryti.

(Po to, kai buvo paskelb
ta, kad Marshallas yra pa
skirtas valstybės sekreto
rium, Kuomintango reakci
ninkai nusigando; jie mano, 
kad dabar Amerikos politi
ka link jų gali griežtai pa
sikeisti, nes Marshallas juos 
gerai pažįsta ir dėl to Ame
rika atsisakysianti juos 
remti. Iš kitos pusės: sako
ma, kad Chinijos komunis
tai yra pasitenkinę Marsha- 
llo paskyrimu.)

Kelios dešimtys tūkstančiu Japonijos unijistu nese
niai susirinko prie imperatoriaus palociąps Tokio mies
te reikalauti, kad reakcinė Yošidos valdžia pasitrauktu.

Susidarė Angliškai-Arabiš
kas - Turkiškas Blokas

. Instanbul, Turkija.—Nors 
Anglija turi su Sovietų Są- 

■ junga sutartį, pagal kurią 
abi šalys pasižadėjo nedary
ti jokių suokalbių viena 
prieš kitą, bet britai tos su
tarties nesilaiko.

. Jie ne vien nori Jungtim 
Valstijas palaikyti bloguose 
santykiuose su Tarybų Są
junga, bet organizuoja

Turkija jau rimtai nebenu
rimsta savo kailyje. Ji atvirai 
pradėjo šokti pagal Anglijos 
muziką) Taip atrodo iš jos žy
gių dėl sudarymo taip vadina
mo “Vidurryčių Bloko.” į tą 
“bloką” įeinančios Turkija, Sy- 
rija, Lebanonas, Transjorda- 
nas, Palestina ir Irakas. “Blo
ko” misija būsianti saugoti ry
tus nuo Rusijos.

Anglai be suokalbio ir intri-, valstybes.
gų neg apseiti. Jie amžiais Z
pripratę gautas vieną prieš ki- PROTESTAI DeL LENKI- 

 

tą pjudyti\įr po šiai dienai ne- JOS RINKIMŲ 
gali atsikra yti to pikto papra- ---------

timo.
Nesinori tikėti, kad turkam 

išeitų ant 
anglams.

gero šis agentavimas

šalies komercinėje 
kaip ir visam biznio

eina koncentracija, 
tampa di- 
ir mažesni |

Mūsų 
spaudoje, 
gyvenime, 
Didieji dienraščiai
dėsniais,' silpnesni 
neišlaiko konkurencijos ir mirš
ta.

štai kaip dalykai stovi. Iš 
29,000,000 laikraščių skaityto
jų 1922 metais su 1945 metais 
pasidarė 45,000,000. Didelis pj/ 
augimas. Tačiau 
skaičius smarkiai 
Pav., jeigu 1942
buvo 2,033 dienraščiai, tai pa
baigoje 1945 metų jų beliko 1,- 
749.

dienraščių 
susitraukė, 

metais dar.

Skaitytojų daug daugiau, bet 
laikraščių daug mažiau. Didžio
sios ryklės ėda mažąsias—nei 
meilės, nei pasigailėjimo.

Komercinis dienraštis yra 
“big business.” Jo metinė biz
nio apyvarta siekia milionus 
dolerių.

! ‘ Washington. — Pirm ne
gu Mr. James Brynes pasi
traukė iš Valstybės sekreto
riaus vietos, tai jo įsakymu 
Amerikos ambasadoriai i- 
teikė notas Anglijos ir So
vietų Sąjungos vyriausy
bėms siūlant-, kad visos trys 

j' šios šalys darytų spaudimą 
Ii Lenkiją būsimų balsavimų' 
reikale. Balsavimai įvyks 19 
d. sausio.
/ Notoj sako, kad būk Len
kijos dabartinė vyriausybė 
persekioja demokratus, y- 
patingai pono Mikolaičiko 
pasekėjus. Taip pat sako, 
kad Jungtim Vasltijos pro
testuos prieš Lenkijos vy
riausybę.

Iš Londono praneša, kad 
ten su šia nota valdžia su
tinka.

Iš Vilniaus praneša, kad va
sario 9 dieną bus rinkimas nau
jos Aukščiausios Tarybos. Prie 
šių rinkimų ruošia/nasi labai 
entuziastiškai.

Lietuvos spaudoje matėme

paskelbtus rinkimų nuostatus 
arba patvarkymus. Juose per
dėm išlaikomas didžiausiąs 

j demokratiškumas.
Su jais mūsų skaitytojai tu

rės progos susipažinti.
Bet nemanykite, kad fašistų, 

klerikalų ii” menševikų spauda 
teisingai supažindins savo skai
tytojus su tais demokratiniais 
Lietuvos rinkimais.

■s _____________________________________

Byrnes’as Pasitraukė iš Sek
retoriaus Vietos, Sakoma 

Del Nesveikatos
Šiuo metu nekantriai lau

kiama Maskvos konferenci
jos, kuri įvyks kovo 10 d. 
Kadangi Byrnes’as negalės 
joje dalyvauti, tai jis pasi
traukė iš valstybės sekreto
riaus vietos iš anksto, kad 
suteikus progos naujam val
stybės sekretoriui (Marsha- 
llui) pasiruošti pYie konfe
rencijos.

Sprendžiama, jog senatas

0

Lietuvių Kooperaty ves Spau
dos Bendroves Dalininkams

Washington, sausio 7 d.— 
Šiandien čionai įvyko gan 
įdomi staigmena, kuria la
bai susidomėjo visas pasau
lis: James F. Byrnes’as stai
ga pasitraukė iš valstybės 
sekretoriaus vietos, pareik
šdamas, kad tai darąs dėl 
nesveikatos.

Tai vietai prez. Trumanas 
paskyrė generolą George 
Catlett Marshall’ą, karo, 
metu buvusį mūsų gi n kino- naują valstybės . sekretorių 
tųjų pajėgų viršininką, ku- j užtvirtins be didelio pasu 
rio vadovybėje buvo sukur-; 
ta didžiausia armija mūsų 
krašto istorijoje. Per pas-: 
kutiniuosius dešimt 
siu gen. Marshallas 
specialiu prez. Trumano pa
siuntiniu Chinijoje; -šiuo i

laisvė-liberty
4?7 Lorimer SI reel, 
Brooklyn (I, N. V.

The Only Llllmnnlnn Dally 
In the Eastern Stales.

Tel(‘pliono: Si ugg 2-3fi7R

U

Tarpe Turkijos ir arabiš
kų valstybių jau susidaro 
karinis blokas prieš Sovietų 
Sąjungą, kuris ruošiasi jai 
grūmoti iš pietų.

To bloko reikalais Trans- 
Jordano karalius Abdullah 
Ibn Ul-Hussein atvyko į 
Turkiją. Kiek’pirmiau Tur
kijoj tais reikalais lankėsi 
Bechara el-Khoury, prezi
dentas Lebanono, genero
las Nouri Pasha as Said, 
premjeras Irako.

RAGINA GREIČIAU AT
STATYTI ŠALĮ

Maskva. — Sovietų spau
da smarkiai ragina.visas ta
rybines respublikas, kad jos 
siektųsi greičiau pravesti 
gyveniman Penkerių Metų 
Planą, kaip jis nustatytas. 
Eilėje respublikų daug jau 
atsiekta pirmais metais, o 
šie atsiekimai duoda gali
mybės sėkmingiau dirbti at
einančiais metais. .

Angliakasyklose Užmu
šė Charles Malinauską

(Telegrama)
Pittston, Pa., sausio 7 d.— 

Čionai šiandien tragiškai 
žuvo Charles Malinauskas* 
jis tapo užmuštas angliaka
syklose, jam bedirbant.

Laidotuves įvyks ketvir
tadienį, sausio 9 d. Bus pa
laidotas Lietuv. Nepriklau
so mesiose Kapinėse, West 
Wyoming, Pa.

Ann Sincavage.
(Labai ^apgailestaujame, 

kad negalėjome šios teleg
ramos įdėti į trečiadienio 
Laisvės laidą; ji atėjo tųo- 

>met, kai Laisvė jau buvo 
bagiama spausdinti.

—Red.)

Visi Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bendrovės 
dalininkai kviečiami dalyvauti metiniam suvažiavime, 
kurs įvyks 26 d. saušio (January), 1947, sekmadienį, 
Grand Paradise saloje, kampas Grand Street ir Have
lu eyer Street, Brooklyn, N. Y.

Pradžia lygiai 10 vai. ryto.
Šiais metais minėdami 400 metų sukaktį lietuviš

kos knygos, kreipkime speciali domėsi į savo spaudą. 
Kiekvienas Bendrovės dalininkas, kuriam tik aplinky
bės leidžia, būtinai privalo dalyvauti suvažiavime.

Taipgi direktoriai prašo visuomenės nepamiršti 
Laisvės tradicinio metinio bankieto, kuris įvyks vakare 
po suvažiavimo toj pačioj svetainėje. Tikietas bankie- 
tui $3.00 ypatai.

' Eva T. Mizarienė, Bendrovės Sekretorė.

priešinimo.
Reikia pripažinti, kad bu- 

vusis valstybės sekretorius 
mene-! Byrnes’as yra turėjęs daug 

ųuv() atsakomingų darbų: jis yra 
buvęs kongresmanu, senato- 

-šiuo I riIim, aukščiausio teismo 
metu jis iš ten grįžta. Sako-1 teisėju, taipgi prez. Roose- 
ma, už dešimt dienų gen. V(?lt° padėjėju karo metu.

&

i karo metu, 
į Tai energingas, bet, anot 
tūlų, smulkus, politikierius 
ir gan konservatyvus.

MarshalkpKarjera
Gen. Marshallas eina 67- 

i tuosius metus. Jis gimė 
.Uniontown, Pa., fabrikanto 
sūnus. Jis militarinį mokslą 
baigė Virginia valstijos mi- 
litariniame institute, —bai-

i pradėjo savo militarinę 
i karjerą Jungt. Valstijų ar- 
■ mijoje 1902 m. Tarnavo Fi- 
I lipinu salose ir ten. sakoma, 
i gerai pasižymėjo. Dalyvavo 
1 pirmajame pasauliniame 
j kare kapitonu, o antrajame

Atmetė Hitlerininką Berlyne
TT^Tlis atvvkn i Berlv- . JAMES BYRNES, kuris pa- j pasauliniame karę buvo vy- 

. i • • ‘ <. " suraukė iš Valstybės sekreto- i k'D'iuomenės Šta-ną ir, reakcijos pastango- • • . i lausiojo Kai luornenes sta
mis, buvo išrinktas i miesto ’ ’ b° viršininkas,

z *■ "H K 1 1 1 I

Berlynas. — Jungt. Val
stijų, Sovietų Sąjungos, An
glijos ir Francijos Berlyno 
Komandantūra atmetė K. 
Dellius’ą ir nebus jam su
teikta telegraminių reikalų 
tvarkymas.

Kari Dellius yra hitleri
ninkas, visai]) padėjęs na
ciams Hallės mieste. Sovie
tai jį atstatė nuo bent kokių i atsakomingų darbų.

tarybą. Sovietų Sąjunga 
reikalavo atmesti jo- kandi
datūrą, neįleisti miesto ta- 
rybon, bet Jung. Valstijų 
atstovas manė, kad kartą 
Dellius išrinktas, tai lai bū
na taryboj, tik neduoti jam

Anglijos Paklausimas Ameri
kai Del Žydams Teikiamos 

Pagalbos
Washington. — Pirmiau 

negu James Byrnes pasi
traukė iš Valstybės sekreto
riaus vietos, tai jis gavo 
nuo Anglijos ambasado
riaus lordo Inverchapel’io 
paklausimą: kodėl žydai te
roristai gauna finansinę pa
galbą iš Amerikos?

Anglų ambasadorius sa
ko, kad tūlos įstaigos tuos 
fondus viešai mūsų šalyj

Vilnius. — Sachalinas, 
Port-Artūras, Kurilų salos 
— toks yra lietuviškojo cir
ko artimiausių gastrolių 
maršrutas. Kolektyvas Toli
muosiuose Rytuose viešės 
keletą mėnesiu, v v

Bombay, Indija. — Iš 
naujo prasidėjo susikirti
mai tarpe indusų ir nnisul- 
manu.

—----------------- Marshallas dalyvavo viso-
Marshallas jau bus Wash-Įse svarbesnėse konferenci-
ingtone 
vieta.c

Prez.

ir užims naujai jose; jis buvo artimas prez.

sukelia ir persiunčia tero
ristams, kurie kovojo prieš 
anglus.

Žinoma, britai visus Pale
stinos žmones suverčia į 
vieną duobę ir vadina tero
ristais, kaip tuos, kurie už
siima teroru, taip ir tuos, 
kurie kitokiais būdais nori 
nusikratyt britų imperialis
tų jungo ir iškovoti Pales
tinai laisvę:

I Roosevelto draugas ir labai 
i patikimas, kaipo kariuome- 
■ nes vadas.

Prez. Roosevelt labai no
rėjo pastatyti gen. Marshal- 

j lą vyriausiuoju Amerikos ir 
i Anglijos karinių pajėgų va- 
; du Europoje karo metu, 

Byrnes’as jau Į kad jis vadovautų antrojo 
fronto atidarymą. Tačiau 
Churchillas, sakoma, labai 
tam priešinosi..

Ar Keisis Politika?
Dabar ne vienas klausia: 

ar užėmęs valstybės sekre
toriaus vietą, gen. Marshal
las kiek nors keis Jungtinių 
Valstijų užsieninę politiką? 
Ar įvyks kokių nors toje po
litikoje žymesnių atmainų?

Sunku pasakyti. Kiekvie
nas, tačiau, sako, jog Mar- 

i shallas nebus -blogesnis už 
Byrnes’ą. Pastarasis buvęs 

Dabar tos sutartys jau perdaug smulkus ir labai 
sudarytos ir laukia pasira- užsispyręs.

Vieną dalyką visi pripa- 
išta: Maskvos konferenci- 

bus įdomesnė, negu kas 
UŽDARĖ RADIJO STOTIS nWrs ligi šiol manė, — įdo* 

Shanghai. — Chinijos ge- mesnė dėl to, kad joje Ame- 
I nerolo Chiang Kai-sheko riką atstovaus naujas vals- 
1 valdžia uždarė Sovietų Są- tybės sekretorius.
i jungos ir Francijos radijo 
i stotis šiame mieste. Sovie- 
Į'tai savo stotį buvo įsteigę 
karo metu ir per ją kalbėjo 
chinų, anglų ir rusų kalbo
mis.

Trumanas Dėkoja
Byrnes’ui
Trumanas, priim-

rezignaci-

pavasarį, sakydami, 
jo sveikata labai pašli- 
ir jis turįs pasitraukti 
visų erzinančių darbų, 
sutvirtinus savo svei-

Prez. 
damas Byrnes’o 
ją, padėkojo jam “už gerą 
tarnybą”.

Sakoma,
seniai norėjo pasitraukti iš 
tos vietos; jam gydytojai 
patarė tai padaryti dar pra
eita 
kad 
jusi 
nuo 
kad
katą. Bet Byrnes’as tuomet 

. atsisakė rezignuoti, norėda
mas užbaigti pradėtas de-. 
rybas dėl sudarymo taikos 
sutarčių su Italija, Rumuni
ja, Bulgarija, Vengrija ii 
Suomija.

Teheran, Iranas. — Riza ; šymo — jos bus pasirašytos 
Afshar, reakcinis politikie-' š- m- vasario men. 10 d. 
rius, kuris per daugelį metų ! 
tarnauja anglų imperialis
tams, vėl verda smala Ira-| 
ne. Jis yra ir didelio kiekio 
šėru savininkas American- 
Iranian Airways kompani
jos.

Jis kursto iraniečius, kad 
atmestų Irano-Sovietų su
tartį žibalo reikale.

Tūli politikieriai jau kal
ba, kad Įžengimas Marshal- 
lo į valstybės department^,

datų krašto prezidento vie
tai 1948 m. rinkimuose.
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Laisvės Šėrininkų Suvažiavimas
Rašydami visokiais “pašaliniais” reikalais, neretai 

mes pamirštame savuosius, labai artimus mums patiems, 
mūsų dienraščiui.

Štai įvyksta dienraščio Laisvės bendrovės šėrinin
kų suvažiavimas, — metinis suvažiavimas, kuriame šėri- 
ninkai išgirs pranešimus iš praeitųjų metų veiklos, ku
riame jie nustatys mūsų dienraščiui gaires sekamiems 
metams.

Mūsų bendrovės šėrininkų suvažiavimas įvyks š. m. 
satfsio 26 d., Brooklyne.

Po suvažiavimo bus bankietas šėrininkams ir sve
čiams priimti.

Jau dabar privalome kiekvienas ir kiekviena susirū
pinti, kad šis suvažiavimas būtų pasekmingas, kad jis 
būtų didelis, kad jame būtų nemažai ^sveikinimų dienraš
čiui ir visiems šėrininkams.

Laiko iki suvažiavimo beliko labai mažais Todėl ten
ka kiekvienam susirūpinti visais svarbiaisiais, dienraštį 
liečiančiais klausimais.

Prašome visus šėrininkus, gyvenančius toliau nuo 
Brooklyno, dėti pastangų atvykti suvažiaviman.

Prašome visas pažangiąsias organizacijas ir draugi
jas bei pavienius asmenis siųsti savo dienraščiui sveiki
nimus.

Jei tik visi atitinkamai susirūpinsime, tai, galime 
užtikrinti, pasekmės bus gražiausios!

Naujas Nacių Lizdas Šveicarijoj
Vokietijos hitlerininkai ir Italijos fašistai, kada ma

tė, kad jiems artinasi galas, tai didelius savo turtus per
kėlė į Šveicariją ir jų ten sugūžėjo dešimtys tūkstančių.

Šveicarija nuo seniai pasiskelbė, kad ji suteikia pa
bėgėliams vietą. Naciai ir fašistai pasirinko ją. Dabar 
Šveicarijoj yra buvusių nacių generolų, politikierių, ban- 
kierių, technikų, net kitų ša lių žmonių korikų! Visi jie 
veda bjaurią propagandą už naują karą, prieš Jungtines 
Valstijas, Franciją, Lenkiją, Angliją, o labiausiai prieš 
Sovietų Sąjungą. Jie atgaivino Hitlerio - Mussolinio to
ną “prieš-kominterną.”

Jie leidžia kelis laikraščius, bet atviriausiais nacių 
politikos gynėjais yra “Neue Politik” Zurike, redaguoja
mas William Frick, ir “Courrier du Continent”, redaguo
jamas Paul Gentizono. Greta vokiečių ir italų fašistų, 
ten yra lenkų, ukrainų, lietuvių ir kitų Hitlerio sėbrų.

Visi jie gan turtingai gyvena, mat, naciai į Šveica
riją perkėlė net kelių bilionų dolerių vertės turtų. Ten 
atsirado nauji fabrikai, naujos bizniškos įstaigos. Pa
viršutiniškai žiūrint, jos “nekaltos”, priklauso atskiriems 
asmenims, dažnai net neva šveicarams, bet tikrumoj, 
tai yra nacių partijos įstaigos.

< L. Žemaitiene
Šios dvi žymios visuome-, 

nės veikėjos parodė savo di
džią meilę dirbančiajai liau
džiai, įdedamos daug laiko, 
sunkaus triūso ir finansiniu 
iškaščių liaudies švietimui. 
Jos, su daugel kitų koųtes- 
tantų, dirbo vajuje gavimui 
dienraščiui Laisvei naujų 
skaitytojų. Dirbo apšvietos 
platinimui.

Čia kalbame apie jas at
skirai nuo kitų vajininkų 
todėl, kad jos dvi yra arti
mų kolonijų veikėjos ir vi
su vajaus laiku labai arti 
viena prie kitos laikėsi 
punktais. Jos abLdirbū sun
kiai, kad aprūpinti apšvie- 
ta kuoskaitlingiausias žmo
nių mases. Savo prakilnų 
tikslą jos atsiekė. ' Gavo 
daug naujų prenumeratorių 
ir atnaujino tiems, kurių 
jau buvo išsibaigusios.

Apšvietos platinimo dar
bas yra sunkus. Darbinin
kiškai spaudai yra varginga 
verstis finansiniai. Todėl 
platintojams nėra altygina- 
ma už jų darbą. Dienraščio 
Laisvės platintojai yra ide-

M. Svinkūniene
alistai, jie dirba neapmoka
mai. Dirba todėl, kad myli 
liaudį ir trokšta ją apšviesti 
—kultūrinti. Jie nori žmo
nijai perteklesnio ir gražes
nio gyvenimo. Todėl jie pa
siaukojusiai dirba skleidi
mui apšvietos, budiniipui 
dirbančiosios liaudies prie 
klasinės sąmonės, kovai už 
geresnę ateitį. Tad ir šios 
dvi draugės, apie kurias čia 
kalbame, yra apšvietos pla
tinimo pidneriai.

Kaip minėjome, jos dvi 
įtemptai“ lėnktyniavosi. Ku
ri kurią pralenkė dar neži
nome, bet neužilgo bus 
dienraštyje paskelbtas ga
lutinis vajaus.raportas. Ga
liu drąsiai sakyti, kad lai-* 
mėj tįsioji nesididžiuos per
gale, o “pralaimėjusioji” ne
nusimins, nes jų tikslas nė
ra garbė, bet idealizmas. Sa
vo gražiais atsiekimais 
džiaugsis jos abi vienodai, 
kartu su jomis džiaugsimės 
visi apšvietą branginanti 
žmonės.

P. Buknys

“Pasikeitė Irano Veidas”
Iš Teherano praneša Associated Press žinių agentu- 

ra, kad “Irano veidas visai pasikeitė.”'Dar prieš pusę me
tų valdžioj buvo Tudeh (Darbininkų) Partijos trys na
riai, o dabar jau ta partija nelegalė, šimtai jos norių ka
lėjimuose, šimtai nužudyta, jos įstaigos uždarytos ir 
konfiskuotos.

Jungtinių Valstijų ambasadorius Allen du kartus ta
rėsi su Irano premjeru Ahmed Ghavam, žinoma, iman
čiu iš ambasadoriaus įsakymus. Amerikos pulkininkas 
.vokietis-reakcininkas Norman Schwartzkopf likosi pa
aukštintas į generolus, už suorganizavimą Irano žandarų, 
kurie pasmaugė Azerbaidžane demokratiją. Taip, veidas 

. Irano pasikeitė, demokratija draskoma, o reakcija
umfuoja. Bet taip nebus amžinai.

tri-

SFNAT0R1US PFPPF.R PASITIKI 
AMERIKOS ŽMONĖMIS 

—,---------e
gą, “pasiskolino” 30 centų iš 

’laikraščio pardavinėtojo dėžu
tes ir eina sau, kaip kad nie
ko nebūtų atsitikę. Bet už po
ros valandų “skolintojas” Ran
dolph pasijuto, kad jau ke
liauja su policistu link nuova
dos. Kada teisėjas Fisher pa
klausė to naujo turisto, kodėl 
jis vogė tuos kelis centus iš 
biedno laikraščio pardavinėto
jo, Randolph aiškinosi teisė
jui, kad iki jis atvažiavęs į 
St. Petersburgą, nebetekęs pas 
save nei cento. Todėl jis ir 
“pasisoklinęs” iŠ dėžutės. Tei
sėjas Randolphą nuteisė 3.0 
dienų kalėjimai!. .Reiškia, po 
vieną dieną už kiekvieną “pa
siskolintą” centą.

Iš to matosi, kad ir teisėjas 
nedaro jokio pasigailėjimo dnt 
turistų, kurie , be pinigų atva
žiuoja i Floridą. Pereitą ru
gienį St. Petersburg© biznie
riai, po vadovybe prekybos 
buto, suinefe^'60,000, kad iš-

Atstatymo Darbai Sovietų Sąjungoj
Per daugelį dar metų Sovietų Sąjungos ir kitų 

ropos šalių žmonės sunkiai dirbs, kol atsteigs tai, ką 
budeliški naciai sunaikino. Juk jie išgriovė ne atskirus 
fabrikus, miestus, bet ištisas šalis!

Iš Maskvos pranešama, kad Rusų Sovietų Respubli
koj, nuo išvijimo nacių, pastatyta 190,000 naujų gyvena
mų namų ir ten apgyvendinta 3,000,000 žmonių. Betgi 
naciai daug daugiau sunaikino. Sovietų Baltrusijoj pasta- 

'tyta 235,000 naujų namų, bet dar daug reikės. Šios res
publikos elektros gamyba pasiekė 75 nuošimčius pirmka- 
rinės gamybos pajėgą, bet Sovietų Ukrainoj dar tik 50%, 
t. y., tik pusė to, kiek turėjo pirm karo. Taip yra ir su ki- 

’ tomis tarybinėmis respublikomis, kurios baisiai nuo karo 
• nukentėjo.

Tarybų Sąjungoj, aišku, eina ne vien nuteriotų res
publikų atsistatymo darbai, — pravedami milžiniški ir 
nauji darbai. Užkaspijoj dirbama, kad prakasti Kara- 
Kumo kanalą, kuris turės 450 kilometrų, apie 300 mylių 
ilgio. Kada jis bus baigtas, tai jo pagalba bus vandeniu 
apūrpinta 323,000 hektarų derlingos žemės. Darbas jau 
pradėtas. Taipgi kasama kanalas, kad pasukti Amu-Da-

Eu-

Gruodžio 28 d. čia įvykusia
me Wilsono dienos paminėji
mo bankiete, . kurį buvo su
rengęs Jeffcrsoninių Demo
kratu Kliubas, kdlbėjo senato
rius Claude Pepper. Jis čia 
susirinkusiems d e m o k r ata m s 
pasakė’ pilnai optimistišką 
prakalbą. Sen. Pepper nurodi
nėjo priežastis, jų nukrypi
mus nuo demokratinės linijos, 
kurių dėl pastaruoju laiku De
mokratų Partija tiek daug nu
kentėjo ir dar ims nekurį lai
ką iki ji atsigriebs. Bet nusi
minimui nesą prasmės. “Kada 
visi liberališki senatoriai ir 
kongresmanai susiriš į roose- 
veltinių žmonių kliubus ir ka
da visi pakels vieningą balsą 
už socialę ir ekonominę Nau
josios Dalybos filozofiją, ta
da, nors reakcija dar daugiau 
sutvirtės, bet mūsų užnugary 
demokratinės žmonių spėkos 
'augs su kiekvienais metais is
torijoj negirdėtu tempu.” Ir 
toliau sen. Pepper sakė: “De-

1947-j i metai — reikšmin
gos lietuvių tautai sukaktu
vės. Sukanka lygiai 400 me-' 
tų nuo lietuviškųjų knygų 
spausdinimo pradžios.

■ 1547-siais metais dienos 
šviesą išvydo pirmoji spau
sdinta lietuviškoji knyga— 
Martyno Mažvydo “Kate- 

jehizmo prasti žodžiai.” Tai 
i atsitiko lygiai šimtui metų 
praėjus nuo pirmųjų Gu- 
tenbergo knygų pasirody
mo.

Pradžioje knygų spausdi
nimo technika buvo gana 
kebli ir todėl naujas išradi
mas plito labai iš lėto.

Pabaltyje Martyno Maž
vydo knyga buvo vienas iš 
pirmųjų spausdinių. Pirmo
ji švedų spausdinta knyga 
pasirodė trimis metais vė
liau, latvių pirmoji knyga 
išėjo Vilniuje 1585 metais, 
o estų—bemaž ko 90 metų 
vėliau Mažvydo knygos pa
sirodymo. Tiktai baltarusių 
kalba Skorina’ gana anksti 
išleido Vilniuje “Apostolos”, 
būtent 1525 m.

Negalima griežtai teigti, 
kad čia paminėtosios kny
gos buvo pačios pirmosios. 
Galimas daiktas, buvo se
nesnių leidinių, kurie ta
čiau ligi mūsų laikų neišli
ko arba dar tebėra nesuras
ti. •

Neseniai prof. Pakarklis 
Karaliaučiuje surado ligi 
šiol bibliografijai nežinomą 
leidinėlį, senesnį už Mažvy
do knygą, spausdintą 
per pusę 1 i e t u v i š- 

’kai, per pusę vokiš
kai. Panašiu būdu gali dar 
būti surasta ligi šiol nežino
mų senųjų lietuviškų spau
sdinių. Vis dėlto, kol ■ }<as 
Martyno Mažvydo “Kate
chizmo prasti žodžiai” yra 
seniausias žinomas lietuvių 
spaudos paminklas.

Mažvydo knygos pasiro
dymas davė pradžią lietu
viškai spausdintai literatū
rai. Kaip ir kitose tautose, 
iš pradžių ši literatūra bu
vo grynai religinio pobū
džio. Ilgainiui ji išsiplėtė į 
platų švietimo, sąjūdį. .

Lietuviškieji smetoniniai 
istorikai sąmoningai perdė
jo -krikščionybės įvędimo 
Lietuvoje faktą. Jagailos ir 
Vytauto su lenkų ponų ku
nigų pagalba įvestoji krik
ščionybė neatnešė mums li
teratūros 
nesukūrė 
švietimo, 
atsirasti
metų vėliau, kilus naujiems 
religiniams sąjūdžiams —

gimtąja kalba, 
mokyklų, nekėlė 
Visa tai pradėjo 
pusantro šimto

Rašo Kazys Sidaravičius, 
reformacijai ir protestan
tizmui. Šių sąjūdžių vado-:, 
vai įvertino spausdinto žo
džio ir rašto bei gimtosios 
kalbos reikšmę savo propa
gandai varyti ir todėl,ėmė 
rūpintis savo mokslą skelbti 
lietuviškai, pradėjo versti į 
lietuvių kalbą religinius vei
kalus, steigė mokyklas. Pir
moje 16-tojo amžiaus pusė
je protestantas Abraomas 
Kulvietis buvo įsteigęs Vil
niuje aukštesniąją mokyklą, 
kurią po 4-rių gyvavimo 
metų, katalikų dvasininkų 
spiriamas, karalius uždarė. 
Maždaug tuo pačiu laiku 
Rapagelonis verčia į lietu
vių kalbą giesmes ir kitus 
veikalus, o Martynas Maž
vydas Vaitkūnas 1547 me
tais išleidžia “Katechizmo 
prasti žodžiai, mokslas skai
tymo rašto ir giesmės dėl 
krikščionybės bei bernelių 
naujai suguldytas Karaliau
čiuje. 7 dieną mėnesio sau
sio metu užgimimo Dievo 
1547.”

Ši knyga susideda iš įžan
gos ir dviejų dalių. Įžanga 
pavadinta “Knygelės pačios 
byla Lietuvininkump ir Že- 
maičiump”. Joje yra įdomių 
pasakymų apie ano meto 
mūsų žmonių religinį stovį, 
apie senojo tikėjimo lieka
nas. Paskui seka: “Pigus ir 
trumpas mokslas skaityti ir 
rašyti” ir pagaliau 11 gies
mių, iš kurių 9 paties Maž
vydo išverstos iš įvairių 
kalbų, o dvi — Rapagelonio.

Mažvydas pirmasis padė
jo pagrindą lietuvių rašy
bai, nustatė spaudos ženk
lus.

Dviem metais vėliau Maž
vydas išleido “Giesmė Au
gustino bei Ambraziejaus.”

Mažvydo ir kitų protes
tantų knygos padėjo jiems 
savo pusėn palenkti žymią 
Lietuvos gyventojų dalį. Tai 
matydami ir katalikai ėmė
si kurti, savo religinę lite
ratūrą. Taip atsirado Mika
lojaus ’ Daukšos Postila, 
Konstant. Sirvydo “Punk
tai sakymų” ir kitos kny
gos. Aistringa religinė kova 
padėjo atsirasti ir išplisti 
lietuviškoms knygoms.

Įdomu pažymėti, kad 
Mažvydo ir kitų protestan
tų pirmos lietuviškosios 
knygos buvo išleistos Mažo
joje Lietuvoje. Taip įvyko 
todėl, kad iš čia, iš Prūsų 
sklido protestantizmas, be 
to, tas rodo, kad Maž. Lie
tuva dar žymiam laipsnyje 
buvo lietuviška.

Vilniuje jau 16-tojo am
žiaus pirmajame ketvirtyje 
jau buvo Skorina įsteigęs 
spaustuve, kurioje 1525 m. 
atspausdino baltarusių kal
ba knygą “Apostolos”. še
šiasdešimts metu vėliau čia 
išėjo baltarusiu kalba “Lie
tuvos Statutas”. Taigi Vil
niuje gana anksti buvo p ra- > 
dėta knygos spausdinti, ta- * 
čiau jos buvo spausdinamos 
baltarusiškai, kadangi tuo 
metu baltarusių kalba Lie
tuvos didžiojoje kunigaikš
tijoje buvo oficiali valstybi
nė kalba.

Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba, įvertindama Maž
vydo knygos pasirodymą, 
kaip stambiausią įvykį lie
tuvių tautos kultūros raido
je, nutarė 1947 metaą^ viso
je respublikoje atžymėti lie- r 
tuvių knygos-400 metų su
kaktuves. Tuo reikalu suda
rytas iš 2(9 asmenų komite- į 
tas su Lietuvos TSR Aukš- ' 
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Pirmininku J. Palec- 
kiu priešakyje.

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

labai mylime skaityti 
o labiausiai mylime 
apysakas. Nusibosta

kartą tariu 
suteikimą

širdin- 
vietos

Gerbiama Laisvės Redakcija: 
Visus tamstas sveikiname su 
Kalėdomis ir Naujais Metais, 
vėlindami laimės ir geriausio 
pasivedimo visuose darbuose.

Mes 
Laisvę, 
skaityti
skaityti vien tik apie mirimus, 
užmušimus ir tt. Aišku, tas irgi 
svarbu, reikia žinoti, kas dedasi 
tarpe žmonių gyvenime, bet aš 
myliu skaityti ir apysakas. Jas 
skaitydamas randi tokių puikių 
žodelių.

Taigi dai
gai ačiū už
lengviems raštams. Labai aš pa
siilgstu pono P. Baranausko 
apysakų ir esu labai liūdna, 
kad jau neužilgo pasibaigs Kaš- 
l^aičio kelionės įspūdžiai.

šiame laiškelyje jdedu nors 
vieną dolerį dėl tamstų, sveikin
dama su šventėmis. Atsiprašau, 
kad tik vieną dolerį tepasiun- 
čiu. Mat, mano vyras nedirba 
jau nuo 1936 metų, jis likosi 
dirbtuvėje sužeistas ir už tai 
negauna jokio atlyginimo.

Bronė ir Maikis Kalusiai.

Brusselis, Belgija. — čio
nai besilankąs Anglijos 
Darbo Partijos pirmininkas, 
prof. Laski, paskelbė, kad 
field maršalo Montgomerio 
vizitas Maskvoje yra susi
jęs su taikos palaikymo rei
kalais.

LDS 1-mos Apskrities Prakalbu Maršrutas

garsinus ir sutraukus j St. Pc- 

md k ratai senate negali daleis-
ti reakcijonieriams ištrinti tuos 
mūsų atsiektus 
mėj imtis.”
k ai be jęsis

' socialius lai- 
Pepper sakė 

su apie 15 senato- 
visi esą tokios pat

nuomonės.
Pagyvensim — pamatysim.

Ne Visi su Daug Pinigu ir j
Floridą Atvažiuoja

Vienas turistas, iš Cecil, 
Ohio, vos už valandos laiko 
po atvykimui i St. Petersbur-

teršburgą kuo daugiausia pi- 
niguotų žmonių.

J. N. Simans.

.ĮIEŠKO lakūnų
Washington. — Amerikos 

karinių laivų ir orlaivių ek
spedicija, kuri veikia Ant- 
arktikos srityj, jieško žu
vusių keturių oficierių ir 
penkių lakūnų. Jie jau yra 
dingę prieš 8 dienas:

rijos upę, kad, jos vandenys plauktų ne į Aralo jurą, bet 
į Kaspijos jūrą.

Tarybų Sąjungos žmonės labai susidomėję tuo, kaip 
greičiau užgydyti karo padarytas žaizdas, kaip pagerin
ti žmogaus gyvenimą, kad visiems būtų turtinga, malonu 
ir gera gyventi. Jie nuoširdžiai remia savo vyriausybę, 
kuri deda pastangų, kad apsiginklavimas būtų visame 
pasaulyj mažinamas, kad mažėtų karo reikalams, išlai
dos, ta baisioji liaudies našta.

Apskrities komitetas gruodžio 29 d., 
1946 m., posėdyj pildydamas metinės ap
skrities konferencijos tarimą, patvarkė 
prakalbų maršrutą LDS prezidentui J. 
Gasiūnui sekamai:

Sekmadienį, kovo 9 d., 2 vai. po pietų, 
Lowell, Mass.

Tą pačią dieną, kovo 9, 7 vai. vakare, 
Lawrence, Mass.

Trečiadienį, kovo 12 d. vakare, Ha
verhill, Mass.

Penktadienį, kovo 14 d. vakare, Cam
bridge, Mass.

šeštadienį, kovo 15 d. vakare, Montel
lo, Mass.

Sekmadienį, kovo 16 d., 2 vai. po pietų, 
So. Boston, Mass.

Tą pačią dięną, 16 d. vakare, Nor
wood, Mass.

Trečiadienį, kovo 19 d. vakare, Stough
ton, Mass:

Ketvirtadienį, kovo 20 d. vakare, 
B ridge water, Mass.

Šeštadienį, kovo 22 d. vakare, Hudson, 
Mass. • ' x

Sekmadienį, kovo 23 d., 2 vai. po pietų, 
Worcester, Mass.

Kaip mat te, draugės ir draugai, tai 
gana platus maršrutas, bet kaip galima 
geriausiai suglaudę, jį padarėme. Kovo 
13 d. lynniečiai mano surengti prakalbas 
(nors ten LDS kuopos nesiranda), pasi
naudodami taip puikia proga gero kalbė
tojo pribuvimu iš Brooklyno.

Svarbu, kad šis maršrutas yra pritai
kytas, jog galėtumėme tuo pačiu kartu 
iškilmes kelti paminėjimui 400 metų su
kakties nuo pasirodymo pirmosios spau
sdintos lietuvių kalboje knygos. Tai buvo 
1547 metų sausio meji., kada Karaliau
čiuje pasirodė pirmoji lietuvių knyga, 
pavadinta “Katakizmo Prasti žodžiai.”'

Todėl dėkime dideles pastangas, kad 
visur įvyktų prakalbos paskirtose dieno
se. Reikia prie prakalbų pridėti ir kito
kių įvairumų, kad sudarytų tikrai iškil
mingą atžyraėjimą to svarbaus istorinio 
įvykio lietuvių tautos gyvenime. Taipgi 
maršrutą reikia panaudoti dėl gero pra- 
vedimo vajaus už naujus narius į Lieįuv. 
Darbininkų Susivienijimą.

LDS 1-mos Apskr. pirm. D. G. Jusius.
11 Francis St., Worcester, Mass.
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TreJias Pusi.

ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS

LDS Drive for 2,000 New 
Members Gets Good Start

Liths Mark Aoniversary of 
Firs® Lithuanian Book Issued 
Four j Hundred Tears Ago

that he will 
and that

all the bolshevik built hang
ars and other military install
ations and buildings flew in
to the 
about 
arose.’

air. And on 
noon, all

June 23rd, 
Lithuania

History is a strange thing. 
A person or a group of per
sons may be engaged in some 
act or some movement, think
ing that no one knows ho is 
there, believing
“get away with it 
by his particular action, he is 
going to influence events with
out anyone’s knowledge, but 
it all comes out in the wash.

Today, now that our enemy, 
the Nazi axis, has 
feated, many of 
while enemies have 
ing to convince us 
were our friends

(beloved 
Drau gas- 
later be- 

for

decisive battle the 
refugees living in 
and its occupied 
not remain aside, 
of them were, side

together 
soldiers 

Lithuania’s 
tyrant — red bloody

These were the

with the 
marching 

and all

been de- 
our erst- 
been try- 
that th ėj

ai 1 along.
Even such characters as Don
ald Day. Chicago 
ex-Baltic reporter, 
by the Naujienos - 
Sandara axis) who
came a “nows comontatoi 
the Nazis during the time our 
country was at war, but claims 
that he “lost his punching-bag 
when President Roosevelt 
died,*j? Axis Sally and Tokio 
Rose were all. deep down in 
their hearts friends of the al
lies. They only hated Com-, 
munism, Russia, and EDR, i 
Churchill and Stalin. If it was! 
not for them, all of these un-j 
happy three would have been • 
on the allied side during the 
war.

The role of the Lithuanian 
fascists living in Germany was 
to help Hitler in his attack. 
Vicnybe’s correspondent said : 

“In this 
Lithuanian 
Germany 
lands did 
Not a few 
by side, 
German 
against 
Eurone’s
bolshevism, 
happiest days for these refu
gees.” The Lithuanian fifth 
column clement that fearfully 
fled from their country con- 
tinued their work. The Wehr
macht began to march upon

With unusual joy 
sayst Vieny- 

we

Lithuania : 
and e a gem ess, 
he’s c o r r e s p o n d ent, 
neared the Litfc u an i an-Ge rm - 

i an border. For those Lithuan
ians who participated in this 

j action, this will be one of the 
■ most unforgettable hours of 
■their lives. We crossed the 
border.

But Lithuanian fascists say 
they 
than 
and Donald Day. They only | other

are even a
Axis Sally,

little better
Tokio Rose

hate Stalin, and if it wasn’t! 
for him being one of the al- ■ 
lies, they would have boon on 
the Rallied side, too. As a mat
ter of fact, they never were 
on the Nazi side at all.

But. how can wo forgot the 
near past? That near past is 
all recorded in black and 
white in their own newspa
pers, statements of their load
ers, and books.

Ex-Nazis and their collab
orators* who are now hiding 
among the DP’s they duped 
into not returning home man
age to make their way to the 
United States and go o*i lec
ture tours trying to explain 
away their traitorous actions, 
and appeal for cash from 
suckers.

Just before the war broke 
out between Germany and the 
USSR, what happened?

Lithuanian fascists, 
Germans. Nazis, fled 
wrath of the people to 
Germany where their friends 
warmly received them. They 
were immediately enrolled in
to various sabotage schools, 
into the German military 
telligence units and into 
armed forces which were 
ready preparing to attack 
USSR

pro- 
the 

Nazi

in-
the

“Three Lithuanians, com
rades of one fate, joyously 
looked at one another and 
without restraint greeted each 
__ ■ with gests. Aside from 

i my direct duties (as a Germ
tan soldjer), I tried with all 
i eagerness to see? everything, 
Co vcast my eyes everywhere, 
to find out everything, to 
learn.”

BROOKLYN, N. Y. — The j members during the 
biggest LQS Membership $rive 
Drive is under way, reports 
the LDS National Head
quarters, and applications for 
membership are already be
ginning to arrive at the LDS 
Office from various parts of 
the country.

This drive, which began 
with the New Year, appears 
to have captured the imagi
nation of all LDSers to build 
their organization up to a 
membership of 10,000 by the 
time of the next convention. 
Libera] prizes are offered to 
the new-member getters.

The first lap of the camp
aign will be for the first 
$10.00 “Booster Prize,” of
fered to the person enrolling 
most new LDS members by 
the end of March. This will 
be repeated by another simil
ar prize to bo awarded to the 
perso'n enrolling most new 
members between April 1st 
and the end of June, etc.

Aside from this, commis
sions ranging from 85 cents 
to $1.50 per new member will 
be paid to the enrollers, de
pending on how much insur
ance is taken by the enrollee 
and how long he stays in the 
organization.

Then, the various Lodges 
will compete for other prizes 
—the Lodge (“youth”) whose 
members enroll the most dur
ing the drive will receive a 
trophy and the adult Lodge 
whose members are most 
cessful in enrolling will 
a banner.

Those who enroll most

entire 
will be handsomely re

warded by four main prizes. 
First — $150.00 cash, Sec
ond — $100.00 cash, Third— 
$50.00, Fourth $25.00. And if 
you don’t win one of these 
prizes, you can got a five 
dollar bonus for each ten new 
members enrolled, besides the 
booster prize, the commissions 
and the Lodge prize.

Lodgtes Busy

While many Lodges
their work for a large Jan
uary enrollment, to date not 
all the applications have come 
in. But for this early in'the 
campaign while the meetings 
are still being held, members 
have arrived from a number 
of cities and there are pro
mises of many more before 
the month is up. Cleveland 
says that they have eight 
ready for the January meet
ing, Detroit is going to come WJ 
in with a number and Brook-1 IMGW HCaVyWdfijilt 
lyn is planning to make good,1.... Y • 1 
too. Los Angeles and Cic'erO į RnVOt* WlIIC I ifn 
are also expected to come ih-|UUACI n fi,l° 
to the campaign to help liven 2—
things up.

So, it looks like 
drive ahead.

began

suc- 
get

new

book 
of a 
Mar-

years

book

By MIKAS PLIKAS 

“Brothers, sisters! Take me 
and read...”

With these words Martin 
Mažvydis appealed to the 
readers of the first Lithuan
ian book, “Katekizmo Prasti 
žodžiai,” published 400 
ago.

This first Lithuanian
was printed in January, 1547, 
in Koenigsberg (now Kalinin
grad ).

It was a small booklet, con
taining' an introduction writ
ten in Latin, an appeal to the 
readers ,written in verse; the 
Lithuanian alphabet, few-^les- 
sons in catechism and some 
religious songs. Its author was 
a Lithuanian Lutheran pastor, 
educated in the University of 
Koenigsberg. At that time, in 
East Prussia there still were 
many Lithuanians speaking 
their own language and living 
according to their traditions. 
The Germans could not de

a good 
Your corresp

ondent .will endeavor to kęcp 
you up to date on the doings, 
but for now, if you are not 
yet sa member and do not 
know who to see to enroll, 
you can write to the. LDS Na
tional Office, 419 Lorimer 
Street, Brooklyn 6, N. Y. 
They’ll see that someone will 
get in touch with you right 
away.

Big Corporations Make Bi 
Gains in Post-war Profits

In Virbali s, Vicnybe’s 
I German Wehrmacht soldier 
correspondent saw: “Here 
and there smoke was rising 
from the rubble. People with
out sleep were salvaging their | ccdc(] jn his September pro-

Civilian Production Admin
istrator John D. Small con-

the 
through Lithuania. In 

Lithuania, itself, the remain
ing Nazis were building a 
fifth column which was to 
arise at the signal from across 
the western border.

Certain American Lithuan
ian newspapers had contact 
with these groups. They’ re
ceived news from them. One 
correspondent of .Brooklyn’s 
Vienybe “who marched to
gether with the German Army 
into Lithuania” wrote on Aug
ust 1, 1941:

“Already in the beginning 
of June very few Lithuanians 
were left in Lithuania who 
were not counting the days 
until the decisive hour would 
strike, and when at the roar 
of the guns at the bonier 
everyone alive and strong 
enough to carry 
will join in the 
death. The hopes 
were fulfilled, 
hour struck. On
of June 22nd, the guns roared 
at the 
Echoes 
“eggs”

belongings from fire. Only 
the Jews had nothing to bo 
happy about. Not having been 
touched by the hand of our 
rebels, they stood about in the 
streets wanting to adapt 
themselves to the new envir
onment, even tried to de
monstrate their ‘neutrality.’ It 
^ems only a very few of them 
were left here, only the very 
•lost beggarly.”

During the occupation of 
Lithuania, they worked with 
the Nazis, were collaborators 
and quislings. When the al
lied armies approached Lith
uania, they fled back to 
Germany, became DP’s. Some 
of them did not get away and 
fled to the woods to “carry1 
on their fight for Lithuania's 
independence.” The Lithuan
ian fascists in US maintain 
some sort of underground con-

duction report that rising liv
ing costs warranted wage in
creases in many cases.

Union wage demands will 
not upset the economy, he 
said, “if they will accept 
something reasonable.”

But while he was suggest
ing “something reasonable” 
for the unions, Mr. Small con
spicuously failed to take cog
nizance of enormous and in
creasing industrial profits.

Brooklyn’s Aidas 
Rang in New Year 
In Grand Style

and
a weapon 

battle unto 
of the rebels 
The decisive 
the morning

Lithuanian 
rang out 

laid by iron

border, 
from :he 
birds and

BROOKLYN, N. Y. — The 
Brooklyn Aido Chorus saw 
the New Year in with a bang, 

tact with them and send the
assistance.

Recently. two of these 
“Lithuanian U n d e r ground
men” were arrested, tried and 
executed. One of them, Jonas 
Semaška, had been a captain 
in Smetona’s army, and had 
’•stained tbat rank when Lith
uania’s Armv became part of 
*he Red Army of the USSR. It 
"•as brought out at the trial 
* hat he obtained leave on 
Line 1*. 1941, just before the 
war broke out. When the Na- 

z.is invaded Lithuania this 
traitor to his country joyously 
greeted the Nazi armies. He 
went to Vilnius and registered 
with the military commandant, 
offering his services to the 
Gorman invaders. In 1942. Se
maška received the Iron Cross, 
11 Degree * and in 1943 was 
promoted to Major and was 
awarded the Iron Cross 1st 
Degree. It is this type which 
now makes up the “Lithuan
ian Underground.” But more 
about them next week.

No night club could have done 
better with such gaiety, song 
and music. And > 
about music, George 
vich really gave out 
sax. And when it 
singing, the 
outbid any c 
to me that th
Peter Grabauskas, missed up 
on something by not organiz
ing J chorus in Ridgewood as 
from New Year’s Ęve, it seems 
they would do very well.

A Resolution for the New 
Year — many more “New 
Year’s Eves” such as this one 
with

speaking 
Kazoke- 
with the 
came to

ftidgewoodites 
rus. It occurs 
man of ideas,

Aido Chorus!
—Maria and 
Joseph Judžent.

VILNIUS BASKETBALL 
TOURNAMENT

VILNIUS. — The Fall Vil
nius Basketball Tournament 
was won by the Spartacus 
Club’s team which defeated 
the “Meno” quintette here on 
November 18th by the score 
of 39:31 in the finals.

Small’s proposal that la
bor accept “something, reason
able” was made on the same 
day that scores of corpora
tions issued quarterly finan
cial reports showing not in
comes ranging up to 500 per 
cent higher than the same pe
riod last year.

Take a look at the record:
U.S. Steel reported net in

come for the September quar
ter of $33,329,352 after pre
ferred dividends, compared 
with $11,624,420 for the same 
period in 1945.

E. I. DuPont de Nemours 
& Co. — net income for the 
nine months ended September 
of $82,179,876, compared 
with $53,975,625 for the same 
period last year.

General Motors, aided by 
carry-back tax credits, showed 
a\ net profit of $38,816,460 
for the third quarter alone.

Bridgeport Brass Co. had 
a nine months’ net profit of 
$1,710,017, comparted 
$671,474 last year.

Jones & Laughlin
chalked up a third quarter 
net income of $2,952^716 com
pared with $1,343,295 in 1945.

American Rolling Mill Co. 
had a third quarter net in
come of $5,466,068, compared 
with $1,460,795 last year.

Interlake Iron Corp, reported 
a $636,083 net income for 
three months, compared with 
$89,189 last year.

Bethlehem Steel’s net pro
fit for the third quarter of 
1946 was $10,543,005, com
pared with $4,761,667 for the 
same period last year.

Wheeling Steel Corp, netted 
$2,085,120 for the third quar
ter as against $1,085,887 for 
last year.

National Steel showed $6,- 
254,976 profit for the third 
quarter against $2,027,502 
last year.

—Steel Labor

Title in Kaunas
KAUNAS, Lithuania. — 

the finals of the 
boxing tournament 
November 12th, an 
old heavyweight, 
scored a technical 
over the many 
champion, 
thereby astounding the over 
1,000 spectators wlw had 
gathered to witness the bouts. 
Šocikas thereby won himself 
a berth on the Lithuanian 
Boxing Team which is to re
present Lithuania in interna
tional competition.

The boxers of Šiauliai won 
four berths 
while those 

won

In 
Lithuanian 

here on 
18 year 
Šocikas, 

knockout
times Lith 

Bagdonavičius,

stroy them by their ruthless 
policy of germanization.

The first Lithuanian 
was born in the midst 
religious war waged by
tin Luther and Calvin against 
the Pope. Prussia at that time 
was already lutheranized and 
the Lutherans wanted to get 
as many Lithuanian Catholic 
converts to their side as pos
sible.

Unlike the Catholic clergy 
in Lithuania, who spoke Pol
ish and could not converse de
cently with Lithuanian parish
ioners,, Lutherans tried to ap
peal to Lithuanian people in 
the language which they un
derstood. They appealed to 
them with the printed word 
wliich at that time was some
thing new.

As a result, for some time 
a groat many Lithuanian peo
ple in Lithuania proper turned 
to protestantism and it took 
some time until the Catholic 
clergy in Lithuania resorted 
to the same methods which 
protestants used : toa-appeal to 
the Lithuanian people in their 
own language. It was only at 
the very end of the 16th cen
tury that a Catholic priest Mi
kalojus Daukša, published the 
first Lithuanian *book in Lith
uania proper.

All Lithuanian books at that 
time were printed 
type.

Four hundred 
long time. The 
printed word has
quite a bit in that period. 
When the first Lithuanian 
book was -printed, our fore
fathers knew very little, if 
anything, about America 
which was still ruled by the 
Indians. And if anyone would 
have told Martin Mažvydas 
that after 400 years, some
where in the United States, 
Americans of Lithuanian de
scent will celebrate the 400th 
anniversary of his- book, he 
certainly would hot have be-

Jieved it!
Yet that is happening to-

day!
Lithuanian Americans are 

celebrating this very import
ant milestone in their cultural 
development. In January and 
in the few months following 
Lithuanian A m e r i cans 
throughout the country will 
arrange mass meetings at 
which they will pay proper 
respect to the first Lithuanian 
book and review of the cul
tural achievements of their . 
nation during these 400 years.

On Sunday, January 12th, 
the Lithuanians of Brooklyn 
are going to have a Concert 
and Lecture dedicated to the 
first Lithuanian book and to 
those who during ' the 400 
years have worked relentlessly 
and diligently in 
raise our literature 
ture as a whole to 
level.

Lithuanians . of
will gather on Sunday at the 
Schwaben Hall to participate 
in this very important histor- 

1 ical celebration.
While celebrating the 400th 

anniversary of .'the first Lith
uanian book simultaneously 
we have to collaborate, youth 
and adults, in order to con
tinue the development of de
mocratic Lithuanian literature 
and traditions in this country.

order to 
^nd cul- 
a higher

Brooklyn

with

Steel

in Gothic

years is a 
Lithuanian 
developed

on the team,
of Vilnius and

•two berths

a series of bouts in 
the best of Vilnius, 

Klaipeda, Šiauliai,

K aim as 
apiece.

After 
which 
Kaunas,
and Marijampolė participated, 
the All-Lithuania team was 
selected. Those who made the 
team were (from flyweight 
thru’ heavyweight respectiv-

Matikevičius, of Vilnius;
Prikockis of Šiauliai;

Rakauskas of Šiauliai; Sera- 
pinavičius, of Kaunas;

Siemaška, of Šiauliai; 
liukas, of Šiauliai;

Zaboras, of Vilnius;
kas of Kaunas.

Va-

šoci-

KAUNAS SOCCER
KAUNAS. — The fall 

cer Football Tourney champ
ionship of Kaunas was won by 
the “Dynamo” 
defeated the 
team 5 :3 and 
fives,” 6 :0.

Soc-

eleven which 
“Spartacus” 

the “Locomo-

eleven, were

Hartford laisves 
Chorus Concert 
On January 19th

HARTFORD, Conn. — The 
Hartford Laisvės Chorus will 
give a concert on Sunday, 
January 19th at the Lithuan
ian American Citizens Club 
at 227 Lawrence Street, here. 
The program will begin at 3 
p.m.

One of the features on the 
program will be a play called 
“Miškų Svajonės,” while the 
rest of the program will be 
provided by the members of 
the Laisvės Chorus. —H. Z. 
........................... ii i i u

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares
January 2nd marked the re

turn of the Auditors to first 
place when they took two 
games from the Treasurers. 
The Trustees took two from 
the Secretaries, thus climbing 
into a position where they 
can make plenty trouble for 
the two teams now fighting it 
out for first place. The Dir
ectors and the Presidents split 
their double header.

In the battle for first place 
both the Treasurer and Audit
or players sunk below their 
averages, but since the Audit
ors did not sink as far down 
as did the Treasurers, they 
copped the first game. The 
Treasurers gained in the sec
ond game while the Auditors 
dropped a little, but they 
did not drop enough to change 
the result. Dobinis bowled a 
little better, but Orman had 
some bad luck and, although 
Purvenas bowled lower than 
his average, his team took the 
second 
points.

Both 
Amelia
aries, holding higher averages 
than Helena Incas and Bill 
Malin, nevertheless, bowled 
lower scores and the Trustees 
continued their climb to make 

I trouble for. the two top teams, 
iln the second game, the story

Three Liths Played 
In Rose Bowl Game

Three Lithuanian Americ
ans played at the Rose Bowl 
in Pasadena, California,, on 
New Years Day. Two of them, 
Mac Venškunas of Illinois and 
captain of his victorious team 
and Ben Reiges, quarterback 
of the UCLA
members of the first team of 
the Lithuanian 
for 1946, chosen by Tom Yer- 
mal of the Tiesa, LDS official 
publication. The other, John 
Genis, of Illinois, was chosen 
for the second teafri since due 
to injuries suffered early in 
the season, he did not play 
much last fall.

Lith Americans are proud 
to see themselves so well re- Į 
presented in the most import- i 
ant football “bowl” game of was repeated and the Trust- 
the year.

All America game by a mere two

Helen Yeskevich and 
Young, of the Secret-

ees took it, too.

go to town. It is 
they will be able 
the extra game 

have been played

A shortage of pin boys sort 
of dampened the spirit of the 
bowlers; but this week, we 
are told, there will be plenty 
of pin boys and the teams will 
be able to 
hoped that 
to play-off 
that was to 
last week.

Interest is growing in the 
National Bowling Tournam
ent, and the men are already 
talkin of organizing the team 
that will represent the Brook
lyn LDSers in’ Detroit, comes 
April. As we want to send a 
girls team, too, it would be 
well to have more girls com
ing up to participate.

This week, the Auditors are 
scheduled to blast at the Sec-* 
retaries. The Treasurers will 
try to regain their first place 
by fighting it out with the 
Directors while the Trustees 
and the Presidents will fight 
it out to see who is entitled to 
hold third place. t

Bowling is at 
Alleys, corner 
and Broadway 
every Thursday 

The standing 
right now is

Team 
Auditors 
Treasurers 
Trustees 
Presidents 
Secretaries 
Directors

as

Schumachers 
Myrtle Ave. 
in Brooklyn 

from 8 p.m. 
of the teams 
follows:
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Bos- 
ištir- Svarbus šaltinis mokslinių raštų ir visokių infor

macijų. Dabar gaunamas dienraščio Laisves 
įstaigoje.

politikieriai vei- 
to neprileis.
* *
draugas

Keb.^’Tn” ”<’T Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

HARTFORD, CONN.
1-8-47

*

NORWOOD, MASS

Dienraščio Laisves Naudai

Pradžia 2 vai. diena. Bilietas $1.50.

TELEtfHONE 
8TAGG 2-5048

RONKONKOMA
8684

Programoj Dalyvaus:
Norwoodo VYRŲ CHORAS, 

vadovybėje F. Kovachick.
ROBERT NIAURA, solistas.
OLGA ZARUBA, pianistė.
Taipgi keletas vietinių talentų. 

f

Turėsime skanių valgių ir užkandžių.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkįtės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ SALĖJE
13 St. George Avenue

BANKIETAS
Sti Muzikale Programa

Rengia Norwoodo Pažang. Organizaci jų K omit et

FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) ' * * *

__ 7 Parašė Petras Cvirka rr
\ (Tąsa)

Mielą skaitytoją, jeigu jis dar nepra
dėjo ūsų želdinti ir pilnas romantiškų 
nusiteikimų, kaip mano numylėtas poe
tas, šita žemiau klostoma istorija, gal 
būt, apvils, nes joje nebus ir apie meilę 
viską, naikinančią, apie meilę neišpasa
kytą, viesulišką, sakyčiau, uraganą ken
tėjimų, ašarų ir aistrų, be pradžios ir ga
lo. Tuo tarpu patarčiau pasiskaityti ma
no jaunystės laikais mėgiamą knygą apie 
gražią Magelioną ir Petrą kareivį. Ra
si, beūsi skaitytojau, ir tu, skaisčios sie
los mergaite, ten brangiausių perlų ir 
rubinų. Neiškęsiu nesuminėjęs iš jos ke
letą vietų, nepavaišinęs tais saldžiais vai
siais ir nesužadinęs aukščiau minėtų 
skaitytojų apetito,- palinkusių į dideles 
meiles, kilnias idėjas.

...Kad puiki Mageliona užmigo greta 
Petro, nebuvo jam didesnio džiaugsmo 
pasauly, kaip dabar žiūrėdamas į turtą 
savo, negalėjo pasotint akių savo. O kad 
žiūrėjo į jos gražias lūpas, nesusilaikė 
nepabučiavęs... Ir įsipainiojo jam kito
kios nuodėmingos mintys galvon, o 
džiaugsmas jo neilgas buvo, nes kentėjo 
po to didelį peršėjimą ir nuliūdimą; 
kaip yra parašyta knygose, kad šios že
mės džiaugsmai greitai baigiasi. Petras . 
bežiūrėdamas į Magelioną netikėtai pa
matė raudoną kaspiną, o norėdamas ži
noti, kas ten galėjo būti, ištraukė ir iš
vydo, kad mazgely slėpėsi trys brangūs 
žiedai, kuriuos jis jai dovanojo, o ji dėl 
tos meilės juos po kaklu nešiojo. Petras 
paėmė žiedus, padėjo greta savęs ir už
simąstė, į gražią Magelioną žiūrėdamas. 
Tuo tarpu atskrido didelis paukštis, ku
ris, pamatęs raudoną daiktą gal manė jį 
esant mėsos gabalu, — pačiupo žiedus ir 
nuskrido....

Vai, koks tragiškas peizažas! Toliau, 
mielas skaitytojau, rasi, kaip Petras vi
josi tą paukštį, tuo£ žiedus paukštis įme- 
;tė į gilų jūros vandenį, juos nurijo žu
vis, o tą žuvį suėdė didesnė žuvis, o di
desniąją žuvį apžiojo jau, gal būt, jaučio 
didumo silkė... Ir kaip vėliau Neapolio 
žvejai sugavo tą žuvį, iškepė ir sukram- 

. tė. smagiai itališkai dainuodami, ir kur 
pagaliau atsidūrė žiedas. Visą laiką jus 
lydės meilė, pasiaukojimas ir ašaros, ko
kią ir teatruose nepamatysite! Nevie
nas skaitydamas, rasi, dūsaus: ak/kodėl 
aš ne šaunus kareivis Petras, ai, kodėl aš 
ne patogi Mageliona!

Duok, verčiau, brangus skaitytojau, 
rauką, kas tu bebūsi: prastas raštinin
kėlis, ar stambus ponas, smulkus buhal
teris ar 'vargšas kasininkas, 
didis, storas, galingas direktorius, labai 
mokytas, dienų dienas studijuojąs manda
gumo vadovėlį kaip prie aukštų ponų

• prisiplakti, ar visų užguitas lygumų ir 
balų lietuvis,— kibkite į autoriaus skver
ną, — pavedžios jis jus po lietuvišką kai
mą. Žinau, kad sunku bus kaikuriems 
mano kompanijonams jau dėl riebumė- 
lio, dėl prastos karietos, dėl kieto vieške
lio taip ilgą kelią žengti. Nesibaidykite, 
pabūkite jdem°kratais! Praeisim mano 
sakinių irz nuobodžių žodžių pramintais 
takais pro kryžių šalykely berymantį, 
pro miestelį šu septyniomis smuklėmis, 
septyniomis alinėmis, dviem bažnyčiom,

. viena mokykla ir sena biblioteka, kurio
je iš viso rasime tik dvi knygas žymaus 
rašytojo Miš-Mišausko, “Apie tai kaip su 
kortomis šposus daryti” ir “Alaus ir ki-

• tų skanių gėrimų darymo receptai”... Bet 
tų knygų greit nesulauksi grįžtant, varg
še knygininke, ir gali ramiai su laiškane
šiu iš kozyriaus eiti.

Toliau — aplankysim mūsų pažįstamą 
-kleboną, didelį visuomenės šulą. Žinom, 
kad klebonas pakvies mus prie profe
ranso ir duos burnelę išlenkt, bet'nesi- 
spirk, mielas skaitytojau, jei tau teks 
kelis sidabrinius už klebono stalo pra
lošt. Žinai, kad jis gudrus, dvasios jam 
padeda ir kortos jo gerai sužymėtos. Už
suksim pas burmistrą, kuris seimo lai
kais smarkiai nešė interpeliacijas ir kaip 
vienoje vietoje riktelėjęs “valio”, didelę 
karjierą padarė. Nenusimink, tu pama
tysi tėvų kraštą, brangus referente, ka
sininke, direktoriau i)’ kilnus didžiadva
si patrijote, kur pats dar neseniai aplink 
galvfjų bandą st vapaliodamas avino blio-

vimą puikiai pamėgdžiojai. Atrasi dar 
drėgnoje žemėje ir savo vyžuotos kojos 
pėdą kažkada įspaustą. Pamatysi savo 
tėvo, dėdės, dievobaimingo pasiturinčio 
ūkininko seklyčią baltai išdažytą, tvar
tus, kūtes ir karvių barškalų pasiklau
sysi. Tu pasėdėsi smagioje ūkininkų . 
kompanijoje, parodysi savo lankstų lie
žuvį, ką jau miestuose, ministerijose iš
mokai, parodysi, kaip tavęs maži rašti
ninkėliai bijo ir kaip operoj gražiai dai
nuoja. Tu pa rodysi linksmą sostinės 

'gyvenimą.. Jei tave alumi, daina ^nugir
dys — trepsėk ir linksminkis,' — netru
kus toliau keliausime. Turim dar aplan
kyti mūsų kultūros pionierius: monopo
lių direktorius, Bajorų Draugijos narius, 
policijos viršininkus, jų artimus ir toli-
mus gimines. . Paskum gerui pasistipri
nę, kumpiu, kiauliena ir visokiais čirška- 
lais, perplauksim marias ir nukaksime į 
Brukliną, pasižiūrėt, kaip mūsų guvus 
graborius Pranas Krukelis, — pagal sa
vo amerikonišką krikštą Frank Kruk,— 
savo nabašninkus balzamuoja ir laidoją.

...Ten miestas, žinai, kad ten nežiop- 
sosi vidury plačių gatvių, kur tvanas vi
sokių į žmones panašių daiktų, tvanas 
alaso, balsų, sakyčiau — gyvenimo de
vintoji simfonija, jei' skaitytojas leisi 
man moksliškai išsireikšti. Ten gali greit 
pervažiuoti mano smalsų palydovą auto
mobilis kokios nors ledi, arba sulaikyt 
storas polismenas* už gražių merginų už
kabinėsimą. Saugokis, nes Amerikoj ta
tai nepriimta. Kibk į mano skverną, 
sustosime ties vienu dideliu namu, ame
rikoniškai buldingu vadinamu. Čia tu už
vertęs galvą, kiek lašiniai ant sprando 
leidžia, pamatysi vieno graboriaus laido
jimo įstaigą ir daug visokių grabų. Ne
noriu dar tavęs, skaitytojau, palaidoti, 
nors žinau, kad graborius Frank Kruk, 
mūsų tautietis, pigiai ir patogiai patar
nauja su savo karietomis ir grabais. Pro
ga būtų labai reta negrįžtamai pasiva
žinėti.

Bet ką! Atleisk, skaitytojau, kad per 
toli nuvedžiau, grįšime verčiau į artimą, 
mielą mūsų kraštą, kur gegužio naktimis 
lakštingalų griaustinis drebina plačias 
lygumas. Grįšime senuoju vieškeliu, pro 
mažus, nosis į žemę sukasusius, namu
kus.

Turiu dar kartą perspėti, prieš prade
gdamas ilgą kelionę su brangiu skaityto
ju, kad šita istorija nebuvo mano sugal
vota, nei mano bobutės Anastazijos, kuri 
turėjo gerai skustą liežuvį ir, kaip jau 
žinote, Kruopių kaimą, istorišką grabo
riaus Frank Kruko gimimo ir jaunystės 
vietą, aptarnaudavo naujausiomis tele
gramomis. Šimtai žino, iš -kur ji tokių 
sugebėjimu ūme: juk būdavo kartais pai- 
kusiai gerai įspėja. Vargonininko žmo
na dar ir nemanė gimdyt, o ji pasakė, 
kad dvynai bus, — ir stebuklas šventoje 
žemoje — gimė dvynai: vienas į kunigiu
ką, kits į teisėją nusidavęs. Uoslę irgi 
gerą turėjo}, — gavėnios metu išeidavo, 
pauostydavo orą viena šnerve (reikia 
pridurti, kad dešinioji Anastazijos šner
ve neveikė nuo semi laikų)—ir žino, „ku
ris bedievis ar velnio apžergtas lašinius 
ėda.Bažnyčioje buvo didžiausia giedor- 
ka, — vargonininkas savo meliodijomis 
neįstengdavo prarėkti? Kai pirko amži
natilsis klebonas naujas dumples prie 
vargonų, manė, kad Anastaziją dabar 
dūdos prarėks, tačiau — kur tau! An
gelas Dievo arba Pulkim ant kelių myli
miausios buvo jos giesmės. Giedodama 
namie visus pažadindavo, o kiaulės ir 
paršai iš ryto išgirdę, pagaudavo viso
kiais balsais kriuksėti, nes žinojo Anas
taziją mokančią skanų jovalą gaminti. 
Arba vėl, klebonas nespėdavo išeiti į 
šventorių, — tuojau iš mūsų Anastazijos 
sužino, kas su lašiniais penktadienį val
gė, kuris prieš kunigus kalbėjo, kad sta
lius Bukšva žandarą pavadino angelu 
sargu ir per tatai užsipelnė mirtiną.nuo- 
dėijię, . Gąil.a,;. Anastazija nusikakaliavo 

? ti'ėčią‘ketvirtadienį po 'Sekiftinių, tiesiog 
Dievui sielą į rankas iatidavusi, o šiais 
laikais būtų pagarbos ir geros vietos su
silaukusi.

Kam tašyt, kam kelt iš grabo nevertą 
tų kelių žodžių moteriškę!

(Bus Daugiau)

Kas'NUufoMNfe Mumis.,
Gruodžio 24 dieną po trumpo 

sirgimo mirė mūsų miesto gas- 
padorius majoras Cornelius A. 
Moylan, tik sulaukęs 48 metu 
amžiaus. Pora savaičių prieš tai 
jis staigiai susirgo tuojaus po 
vakarienės. Sakoma, kad gavo, 
vidurių užnuodijamą nuo netin
kamo maisto. Ligoninėje buvo 
padaryta operacija ant vidurių 
ir po tam ligonis pradėjo page
rėti, bet 22 dieną gruodžio pa
dėtis staigiai pasikeitė ir viskas 
pradėjo silpnėti. O gruodžio 24 
d. ryte jo gyvybė visai užgęso.

Majoras C. A. Moylan buvo 
išrinktas j miesto gaspadorius 
1945 metais ir tarnybos neuž
baigęs mirė. Buvo republikonų 
partijos žmogus. Lietuviams ve
lionis buvo gerai žinomas, nes 
jisai, kaipo advokatas, visados 
tvarkydavo legališkus dalykus 
Lietuviu Am. Piliečių Kliubo ir 
todėl daug kartų yra buvęs ta
me kliube jau jam būnant ma
joru ir pirmiaus.

Velionis paliko nuliūdime sa
vo moterį ii’ 4 sūnus ir dukterį, 
taipgi, regis, ir tris brolius. Vi
si veikia prie republikonų par
tijos.

Majoro staigi mirtis prieš 
pat kalėdų šventes dėl daugelio 
žmonių sumaišė linksmumus su 
liūdesiais

Laidotuvės įvyko gruodžio 27 
d., dalyvavo daug kitų miestų 
gaspadorių ir visi aukšti mūsų 
miesto valdininkai ir organiza
cijų atstovai. Nuo Lietuvių 
Kliubo dalyvavo kliubo 'pirmi
ninkas J. Pilky.

Dabartiniu laiku gaspado- 
riaus pareigas atlieka miesto 
tary bos-olderman ų pirm i n i nkas 
Edward E. Kaminsky. Tarybos 
20 nariai turės sušaukti mitin
gą ir išrinkti naują miesto gas
padorių. Edward Kaminsky, sa
koma, yra lietuvių kilmės, nes 
gerai mokąs kelis lietuviškus 
žodžius! Būtų gerai, kad jis pa
siliktų mūsų miesto gaspado- 
rium ir ant toliau. Bet, žinoma, 
kiti Jbagotesni 
kiausia jį prie

*
Mūsų geras

Vilkas jšau ilgokai nesveikatuo- 
ja. Čia ant vietos turėjo kelis 
daktarus, bet nė vienas nepasa
kė aiškiai, kas kenkia jo sveika
tai ir iš kur atsiranda skausmas 
įvairiose vietose. Dabar 
Vilkas nusitarė važiuoti Į 
tono, Mass., kliniką, kad 
tų jo ligos priežastį.

Laimingo į) a s i s e k i m o
drauge, pataisyme sveikatos!* *

Draugė A. Roman (Rama
nauskienė) taipogi rimtai su-

Dabartiniu laiku ran- tai atsisveikinimas su dabarti
niu komunistų pirmininku Ray 
Lieb, kuris turi apleisti Hart
fordą ir išvažiuoti kitur. O an
tras atžymėjimas buvo, tai pri
ėmimas naujo pirmininko. Ta 
atsakominga vieta - šiuo kartu 
teko jaunam vyrui lietuvių kil
mės Joe Baukus. J. Baukus yra 
gerai atsižymėjęs progresyvių 
veikime, kaipo komunistas, išti
kimas ir gabus unijos veikėjas. 

Jis gerai atsižymėjo savo 
veikimu pereitą vasarą Pratt & 
Whitney dirbtuvės darbininkų 
streike. Tai ačiū progresyviam 
elementui už gabų veikimą, kad 
streikas buvo, nors ir nepilnai, 
laimėtas toje dirbtuvėje. Dabar 
drg. Baukus turėjo apleisti sa
vo darbą dirbtuvėje prie maši
nų ir užimti tą svarbią vietą, 

(Tąsa 5-flne pusi.)

! sirgo.
dasi savo namuose, 86 Cedar- 

*St. Ji yra Laisvės choro gera 
patriote. Būdama sveika, daž
nai pasitarnaudavo Laisvės 
Chorui, per pamokas būdavo 
pagamindavo dėl choristų karš
tos kavos ir kitokių užkandžių. 
Taipogi jos vyras Feliksas ir 
sūnus (karo veteranas) Jonas 
priklauso prie choro. Tai garbė 
visai Ramanauskų šeimynai už 
kultūrišką veikimą. O draugei 
A. Ramanauskienei vėlinu gero 
ir laimingo pasveikimo, kad ir 
vėl galėtumėte kartu dalyvauti 
su visais mūsų choristais.

* * *
Gruodžio 28 dieną choro sve

tainėje įvyko Hartfordo Komu
nistų Partijos bankietas. Tai 
buvo dviejų atžymėjimų vaka
ras. Pirmas atžymėjimas buvo,

Sekmadienį, ,
Sausio - January 12

Kviečiame vietinius ir iš. apylinkės dalyvauti šia
me parengime, užbaigimui dienraščio Laisvės vajaus. 
Tikimės, kad būsite patenkinti vakariene, išklausy
site gražų, muzikališką programą ir tuomji paremsite 
dienraštį Laisvę. -

Dienraščio laisves Kaina Pakelta

Su 1 diena sausio dienraščio Laisvės 
kaina tapo pakelta. Dabar Laisvės kai
nų visose Jungtinėse Valstijose $7.00 
metams; $3.75 pusei metų.

Kanadoje ir Pietų Amerikos šalyse 
$8.00 metams, $4.00 pusei metų.

Europoje ir kitur užsieniuose $9.00 
metams, $4.50 pusei metų.

Atsinaujinančių ir naujai užsisakan
čių dienraštį Laisvę, prašome laikytis 
aukščiau nurodytų kainų.

Laisvės Administracija.
‘ t J «’ - ! V
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VILNIES
KALENDORIUS 1947 METAMS

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ

Kaina 50c.

Tuojaus kreipkitės su užsakymais į

Laisvės Administraciją
127 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

OM4

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

D
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WORCESTER, MASS HFLP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

apie darbininkišką spau- 
Užeini tokių žmonių, kad 

apie

namie. Kuomet 
naują skaitytoją, 
skirtingai, 
per daug

MERGINOS
Lengvas Darbas Kosmetikų 

Dirbtuvėje
Linksmos Darbo Sąlygos

Poilsio Period®
Vakacijos su Alga

Universal Laboratories
545 North Arlington Avc.

Kast Orange, N. J.
(8)

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

«

t

Įspūdžiai iš Laisvės Vajaus.
Aš jau per daug metų daly

vauju ir daug visokių patyrimų 
esu girdėjęs nuo savo parapijo- 
nų. Matote, Laisvės vajai būna 
apie Kalėdas ir supuola kaip 
tik sykiu*su kunigų kalėdojimu. 
Tai kuomet užeini pas žmones, 
tai ir tyčia pajuokia (žinoma, 
ne iš blogos pusės), sakydami, 
“tai ir Laisvės kunigėlis atėjo 
su šventomis Kalėdomis”.. .

šiemet vajus, mano suprati-j tikrinti, ant kiek tu turi supra
ntu, buvo labai pasekmingas. Aš Mimo 
šiemet pasiunčiau daugiausia dą. 
pinigų, o kaip tik išsilaikiau jeigu kas kitas tau taip 
neišstumtas iš dovanos gavimo, juos sakytų, tai netikėtum. Pa- 
šiemet pasiunčiau iš Worces- 
terio $800 — $772.50 už prenu- iš progresyvių, man sakė-kodėl 
meratąs ir $27.50 aukų. Kai jau l aš neinu gauti Laisvei skaity
damas atliktas, tai ’tarytum jo tojų pas tautininkus bei katali- 
ir nebuvo, pasilieka kaip malo- kus, mes, girdi, ir taip laisvi, 
nūs sapnas ir didelis užsiganė-j mums Laisvės skaityti nereikia, 
dinimas savo sieloje, kad gale-i tegul tie skaito, kurie nesusi- 
jai nors biskutį prisidėti prie pratę! Pagal jo logiką, kaip jau

to progreso, tos kultūros, tos ap- 
švietos skleidimo.

Kuomet užeini atnaujinti 
Laisvę, tai jautiesi, kad turi 
reikalą su savo žmogum. Turi 
draugišką pokalbį, jautiesi kaip 

užeini gauti 
jau jautiesi

nors tą žmogų ir 
metų pažintum. 

| Taip sakant, toks žmogus “ieš- 
| ko trobelio,” arba nori tave pa-

esi susipratęs, tai nebereikia 
skaityti ir remti tai, kas yra 
naudinga, ir, aišku, tas žmogus 
laikraščio neskaito ir neužsira
šė. Tai matote, kokių žmonių 
dar yra.

' j
Arba štai dar kitas tipas. Jis 

atvažiavo iš kito miesto ir pasi
sakė, kad jis ten buvęs didelis 
veikėjas, buvęs Lietuvių Lite
ratūros Draugijos narys. Bet 
gyvendamas mūsų mieste ■ jau 
keliolika metų nepriklauso prie 
LLD 11 kuopos, Laisvę skaito 

bet ir turiu 
reikia iško- 

Man
Gyvena

Austrija Reikalauja 
Išklausyti Ją

vvyzd., vienas, kuris vadinasi

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 Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

vargais negalais, 
susibarti, kuomet 
lektuoti už prenumeratą, 
tai tiesiog nuostabu.
žmogus laisvai, bažnyčiai nepri
klauso, laisvu vadinasi, visus 
kritikuoja, viską “žino,” o kuo
met reikia užsimokėti už laik
raštį, tai baisus armyderis bū
na. O jau ką bekalbėti apie au
kas kokiam nors prakilniam 
tikslui. Kuomet buvo renkamos 
aukos Vilniaus Institutui, tai 
tokie žmonės nedavė nei cento. 
Arba jeigu kuris ir davė, tai 
sakė, “argi nueis į Vilnių.” Jei
gu taip girdėtum iš priešų pu
sės, tai nebūtų taip pikta. Bet 
kuomet taip kalba žmonės, 
kurie vadinasi progresyviais, 
tai sarmata ir klausytis.

Vidurvasarį praeitų metų Jungtinių Tautų veikla išsiplė
tojo. Delegatai 61 šalies pasirašo naujai parašytą Pasaulio 
Sveikatos organizacijos kęnstituciją. Taipgi pradėjo veik
ti šešios ekonominės ir socialūs komisijos, o U. N. pravedė 
derybas su valdinėmis agentūromis aviacijos, maisto, dar
bo, švietimo, mokslų ir kultūros srityse. Taipgi tarėsi ir 
su privatiškomis tomis sritimis suinteresuotomis įstaigo
mis.

London. — Už dienos ki
tos Londone susirinks Ketu
rių Didžiųjų užsienio mini
strų atstovai aptarimui, ko
kiomis sąlygomis galima pa
daryti taiką su Vokietija. 
Šie atstovai išdirbs kaip ir 
dienotvarkį, surinks pasiū
lymus, kurie bus pateikti 
Sovietų Sąjungos, Jungt. 
Valstijų, Franci jos ir Angli
jos užsienio ministrams, ku
rie Maskvoj susirinks 10 d. 
kovo. Londono konferenci
joj bus išklausyta kitų šalių 
pasiūlymai tuo reikalu. 
Austrija reikalauja,’ kad 
ji būtų išklausyta.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
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BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS WM. SKUODIS
284 Scholes Street 564 Wythe Avenue

Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578 Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS : MIKE LEIPUS
(Raudžius) 324 Devoe Street

328 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y.

»
Tel. EVergreen 4-8008

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

• Telefonas EVergreen 7-^661

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

ir

Prieš Turky Terorą

MERGINOS—MOTERYS
Pilnam Laikui—Daliai įtaiko 

Švarus, lengvas Darbas 
I.šdirbitnas Surgical Dressings

5 'DIENŲ SAVAITE—$23.75 J SAVAITĘ 
Pasitarimai Visą Popiet) 

Gotham Aseptic Labs 
40-09 — 21 st St., Long Island City. 

Priešais Queens Bridge Project.
(8)

SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORĖS 
Prie pirštinių, su ar be patyrimo. Naujas 
budinkas. CLAIRETTE MFG. CO.

ir 18th Ave.. College Point, 
FLUSHING 8-2167.

?30lh St.
L. I.

(8)

Hartford, Conn

būdas verčia ant Stalino, 
kai nenueina Lietuvon, . 
Lietuvos* neatrašo, arba 
atrašo, arba drabužių negali 
pasiųsti savo giminėm, giminės 
kur nors išvažiavę, ar kas nors 
juos nužudė, “už tą viską kaltas 
Stalinas.” O mes, kurie naujai 
Lietuvai pritariame, irgi, j u su
pratimu, esame tokie pat. Su to
kiais žmonėmis negalima susi
kalbėti.

ar iš 
mažai

Norėčiau dar porą žodžiui pa
sakyti kas link apysakų arba 
keliones įspūdžių. Man visi to
kie raštai patinka. Juos skaity
damas žmogus kaip ir pasilsi, 
gauni smagių įspūdžių, pama
tai, kaip žmonės kitur gyvena, 
kokiose aplinkybėse jie gyvena, 
ar tie žmonės draugiški, ar ne. 
Nežinau, kaip kt. daro, bet aš, 
skaitydamas tokias apysakas 
arba įspūdžius, savo galvoj su
sidarau vaidentuvę, regis, aš 
ten viską matau, kaip žmonės 
važinėja, baliavoja ir podraug 
nepamiršta ir darbininkiško ju
dėjimo. O ypač mums worceste- 
riečiams labai smagu skaityti, 
kaip ten tie geri žmonės dar
buojasi—Repečkai, Bušai, Pet
ravičiai, Mugianiai, M. Baltu- 
lionytė. Tai vis buvę mūsų 
miesto gyventojai. Labai sma
gu skaityti ir žinoti apie mūsų 
draugus, gyvenančius kitoje da
lyje svieto.

Vajįninkąs </. J. Bakšys.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

kaipo Hartfordo miesto komu
nistų partijos pirmininkas ir 
sekretorius.

Šis draugas duoda pavyzdi ir 
kitiems čia augusiems jaunuo
liams ir jaunuolėms, kad reikia 
stoti tuojaus j darbininkišką 
veikimą. O veik’damas prie Ko
munistų Partijos, kiekvienas 
turės pilną progą parodyti savo 
sugabumus darbuotis dėl visu 
žmonių geresnio gyvenimo ir 
dėl taikos palaikymo pasaulyje. 
Lai ir daugiau susilauksime to
kių jaunų veikėjų, kaip J. Ban
kus. O tai galima, nes progre
syvaus elemento tarpe lietuvių 
yra gerokai, yra ir-yabių, tik 
politiškai dar neišsilavinę. O 
tai patyrusių senesnių draugų 
pareiga žiūrėti, kad jaunuome
nė atsistotų ant tiesaus ir aiš
kaus darbininkiško kelio, kuriuo 
eidami atneš geresni gyveni
mą del ^’isiiomenės.

* *

Laisvės Choro Teatras 
ir Koncertas.

*
metus vakare
Bendrovė su-

Ankara, Turkija. — Tur
kų Demokratų Partija lai
ko konferenciją. Dalyvauja 
800 delegatų. Gėlai Bayer, 
demokratų vadas sakė kal
bą. Jis kaltino debartinę 
valdžią, kad ji yra teroris
tinė, kraštutiniai reakcinė, 
tarnaujanti kapitalui ir pa
neigianti Turkijos liaudies 
reikalus. Jis sakė, kad De
mokratų Partijos parlamen
to nariai pereitą savaitę, 
protestuodami prieš reakci
ją, apleido parlamento, se
sijas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DŽIANITORIUS
Amžiais tarpe 40 ir 50 metų 

Nuolatinis darbas geram darbininkui 
Gera Alga.

Kreipkitės arba rašykite i 
MR. TOZER 

HOOVER COMPANY
3634 Walnut St., Philadelphia, Pa.

(7)

J. J. KAŠK1AUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

bausio ULdieną Laisves Gno-; 
ras suvaidins smagų ir juokin
gą vaidinimą “Mikšių Svajo
nę,” tragikomedija, Įvykstanti 
Lietuvoje po pirmo pasaulinio 
karo. Po vaidinimo bus koncer
tas. Choro mokytoja Wilma 
Hollis mokina chorą daug nau
jų dainų, kurių pirmiau choras 
nėra niekad dainavęs. Apart 
viso choro, lavinami ir duetai 
ir kvintetai. Ta grupė, kuri dai
navo Chicagoje lietuvių meno 
festivale, taipogi dainuos ir 
šiame koncerte, 'baigi visi ruoš
kitės dalyvauti šiame parengi
me ir'■paremti Laisves Chorą ir 
jų pastangas palaikyti lietuviš
ka kultūra ir 
lietuvių tarpe.

*
Gruodžio 22

Kliubas turėjo suruošęs šaunią 
vakarienę. Publikos dalyvavo 
nedaug, nes tą pačią dieną buvo 
rodomi mūsų mieste Sovietų ju
dami paveikslai. Tai daug žmo
nių nuėjo pažiūrėti paveikslų. 
Kiek šių žądžių rašytojui teko 
dalyvauti vakarienėse, tai gali
ma drąsiai sakyt, kad ši va
karienė buvo puiki. Maistas bu
vo įvairus ir labai skanus ir vi
siems užteko iki sočiai. Tai gar
bė moterų kiiubui, o labiausia 
tai gaspadinėms. 

* *
Prieš naujus 

Lietuvių Choro
ruošė šaunų vakarą pasilikimui 
Naujų Metų. Vakaras buvo pa
sekmingas. Visi dalyviai turėjo 
gerus laikus, ūžė iki trijų ryto, 
žmonių galėjo būti daug dau
giau, jeigu komisijos nekurie 
nariai nebūtų užmigę ant savo 
darbo. Tokis pareigų neatliki
mas yra negražus prasižengi
mas (kartu ir apsileidimas) 
prieš organizaciją, šį kartą ap
sileidimas yra tame, kad nepa
garsinta parengimas per dien- 
raštį. Laisvę. 

* * *
Gruodžio 29 d. LPTK turėjo 

j suruošęs filmų vakarą kliubo 
svetainėje; Parengimas, galima 
sakyt, nepavyko iš priežasties, 
•kad oras 1 bubaisiai prastas. 
Šalo ir lietus lijo beveik visą 
dieną. Kilmininkas G. Klimas 
taipogi biskį pasivėlavo atva
žiuoti iš Brooklyn, N. Y. Su au
tomobiliu kelionė tą dieną buvo 
netinkama ir pavojinga.

Publikos susirinko virš šim
to. Ačiū Lietuvių Kiiubui, kad 
svetainę suteikė veltui, o kitaip 
tai būtume turėję pralaimėji
mų. Apie filmą iš Lietuvos gali-

SOVIETAI UŽGINČIJA 
PASKALUS

London. — Per radiją 
girdėtas Sovietų Sąjungos 
žinių agentūros Tass parei
škimas, kuriame sako, kad 
generolo Chiang Kai-sheko 
spaudos paskelbimai, .būk 
Sovietai ginkluoją Chinijos 
komunistus ir demokratus, 
yra grynas išmislas. Reak
cinė chinų spauda rašė, būk 
Sovietai chinams komunis
tams atiduoda iš Amerikos 
gautus ginklus pagal Lend- 
Lease sutartį.

'PATYRĘ 
ROD MEN

PRIE 5/16” COPPER ROD
Kreipkitės į

INTERNATIONAL.
WIRE MILLS, CORP.
27 Kentucky Avenue 

Paterson, N. J.
(13)

bu-
meną Amerikos

* *
d. LLD Moterų

Mirė C. S. Wool worth
Scranton, Pa. — Charles 

Summer Woolworth, kuris 
padėjo savo broliui Frank

Woolworth išplėsti mil
žinišką biznį k5 ir 10 centų 
daiktų vertės krautuvėse 
(dešimtukinius storus), mi
rė susilaukęs 90 metų am
žiaus.

Jis gimė Rodman, N. Y., 
bet per 66 metus gyveno 
čionai. Jis gausiai yra auko
jęs tūloms įstaigoms pinigų. 
Praeitais metais aukojo po 
$50,000 Johnson Industrinei 
Mokyklai ir Scran tono .Ko
legijai, o Geisinger Memo
rial ligoninei net $100,000.

SOVIETAI NEPRIĖMĖ 
AMERIK. PASIŪLYMO

Viena, Austrija. — Pagal 
susitarimą Potsdame, So
vietų Sąjunga iškraustė ar
ba krausto 160 fabrikų iš 
Austrijos, kurie gamino ka
rinius ^reikmenis ir priklau
sė vokiečiams.

Tūliems jų savininkų pro
testuojant, Jungtinių Vals
tijų komanda Austrijoj siū
lė, kad Sovietai išnaujo 
persvarstytų 45-ių fabrikų 
klausimą, bet Sovietai ne
sutiko.

MARŠA L. MONTGOME
RY VIEŠI MASKVOJ 
Maskva. — Anglijos ge- 

neralio štabo viršininkas 
field-maršalas V. Montgo
mery lankosi Moskvoj. Jis 
atvyko į svečius pakviestas 
Sovietų Sąjungos maršalo 
Aleksandro Vasilevskio ir 
jo buvo sutiktas aerodrome.

Montgomery tarpe kitko 
sakė: “Aš atvykau, kaipo 
kareivis, o ne kokis kitokis 
atstovas... Aš noriu atiduoti 
pagarbą Sovietų armijai, 
kuri vaidino tokią didelę ro
lę sumušime mūsų priešų 
praeitame kare ir išlaimėji- 
me mums pergalės.”

vo įdomi pamatyt-.- žinoma, 
vo žmonių, kurie' tikėjosi, 
parodys Lietuvos namus, 
mus ir panašiai; Bet čia parodė 
Tarybų Lietuvos įmonių atgiji
mą, vyriausybę, A. Bimbos at
silankymą ir tt. ,Filma turėtų 
būti biskį šviesesnė, tai būtų ir j 
įdomesnė.

Filmą “Kuprotas Oželis,” 
kaipo pirma tokios rūšies, ne
bloga, bet čia irgi trūksta švie
sumo ir kalbos aiškumo’.

Šį kartą LPTK, turbūt, apsi
džiaugs tiktai savo įdėtu darbu, 
Suruošime šio vakaro. Bet tai 
gamta tame yra kalta, o dau
giau niekas. Reporteris.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ii' pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus/| 
sudarau su ame-ft 
rikoniškais. Rei-Os 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLdnmorc 5-6191

Matthew A.
BUKAUSKAS

ir Stone Avc.
Broadway Line

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS1. Balanced Brąnd 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 gęrti 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, taipg 
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

•waru jujnbo 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 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 tabletėles 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 kitus miestus ir apmokame pašto 
Klaidas. «

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

►•4

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.
Tol. MArket 2-5172

12

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. metinis susirinkimas 
įvyks 12 d. sausio, 7 vai. vak., 735 
Fairmount Avc. Dalyvaukite skait
lingai. —J. S., Sekr. (6-7)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks

d. sausio, pas E. Gelcžauskicnę, 
1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Visi 
draugai dalyvaukite ir užsimokėkite 
duokles už šiuos metus, kad mūsų 
kuopti vėl būtų “garbės kuopų” su
rašė, kaip pereitais metais, 
kaitis. (7-8)

P. Sle-
BIJOSI, KAD KARO LAI
MĖJIMAS GALI SUDILTI

Beverly Hills, Cal. — Čia 
kalbėjo Mr. John H. Hilld- 
ring, pagelbininkas Jungt. 
Valstijų valstybės sekreto
riaus. Jis sako, kad nors 
priešas — Vokietija ir Ja
ponija — sumuštas, bet tai 
dar nereiškia, ka/i Amerika 
jau laimėjo karą. 1914-1918 s 
metais priešas taip pat bu
vo sumuštas, bet Vokietija 
atsigavo ii- uždegė naują 
•pasaulinį karą.

Mr. Hilldring sakė, jog 
mes turime Vokietijoj ir 
Japonijoj, jei reikės, kad ir 
40 metų palaikyti savo jė-

Karachi, Indija. — Mu- 
sulmanų Lygos prezidentas 
Mahammed Ali - Jinnah su
šaukė vadus apdiskusavi- 
mui, ar dalyvauti bendrai 
su indusais aptarime Indi
jos reikalų.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

12 d., 10:30 vai. ryto, 29 Endicott St. 
salėje. Prašau visų dalyvauti, nes 
reikės pas i mokė t i duokles ir yra 
daug organizacijos svarbių reikalų 
diskusuoti. — J. M. Lukas, sekr.

(7-8)

o

TKAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
VALANDOS:

9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 
Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienį.-------- w-----------

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

Tol. SOiith 8-5589.

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. PIAįlO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists • ...

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y

Tel. ST. 2-8842

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn ateity tos šalys neuždegtų 
pasaulio karo liepsna.



fieštaa Pusi. Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

\ IB

Ketvirtadienis, ShtiSiii 9, 1917

New Wtor/WWZi nim MIRE

Nepateksi i Ligoninę
Buvo laikas, kada nenorin

čius valdyti vaikus arba savo 
gyvenimo žvakę iš dviejų ga
lų deginančius suaugusius 
žmones gąsdindavome — pa
teksi į ligoninę. Dabar tas pa
sikeitė. Tiesa, susirgti vistiek 
gali, bet į ligoninę ne visada 
pateksi. Priežastis — stoka 
vietų ligoninėse.

Viena tik Beth-El ligoninė, 
Brooklyno. praeitais metais 
turėjusi atmesti .‘’>,600 ligo
nius dėl to, kad neturėjo jiems 
vietos-lovn. Panaši padėtis 
daugelvie kitu ligoninių. Beth- 
El paskelbė kampaniją sukel
ti fondą ligoninei didinti. Pa
našias kampanijas veda kitos.

Mūsų ligonių padėtis kaž
kaip primena ligoniu padėtį 
senojoje Lietuvoje — kol ser
ga lengvai, kada daug gali
ma pagelbėti, nieko nedary
davo. Bet kada jau sunkiai su
sirgdavo. nieko nebevalgė, ta- 1 
da nupirkdavo apelsinų. Tuo
met jau galėdavai spręsti, 
kad tas ligonis mirs. Jam 
pirkti apelsinai visuomet pa
likdavo kitiems. Kad patekti 
į mūsų ligonines dabar irgi 
turi būti beveik mirštančiu, 

’pagydomai susirgusiam ilsėtis 
ir gydytis ligoninėse nėra vie
tos. T-as. į

Pasimatymas Su Lietuviška
400 Metų Senele

į Schwaben kestra, vadovaujamas židžiū- 
nį, sausio 12- no-Sidney. Dainuos:

tą, greta dainų ir prakalbos j Aido Choras, vadovaujamas 
girdėjimo, ras ir akims dide-. Jurgio Kazakevičiaus 
lio malonumo — pamatys.
400 metų amžiaus senolę Lie-, 
tuvos knygą — jos atvaizdą.

Retas kas iš mūsų yra. ma- 
knyga buvo, nes 
knygų mažai kur

Lietuvos archy-l 
su dideliu 

dar surasti, 
gauti, tad jos yra didele bran
genybe, 
k utinių, 
k rfvgos

Atvykusieji

tų originalių 
vra užsilikę

rinkėjams

Mirė Žymi Lakūne

Aido Merginų Sekstetas, va
dovaujamas Alice Stasiūnai
tės

Aido
va ujamas'.

Vyrų Choras, vado- 
Roberto Feiferio

Kad neprarasti pas
tačiau norėdami tos 

sukakties proga pasi-i 
knyga ir su užjūrių 

’lietuviais išeivijoje, Lietuvos 
knygos archyvo rinkėjai pado-- 

'vanojo Amerikos lietuviams 
tos knygos atvaizdus.

Ir pamatys tos senelės 
gos anūkių, dabartinėje, 
binėje Lietuvoje išleistų 
gų — ne atvaizdus, bet 
knygas, kaip sakoma, 
šia ir kūnu.”
Girdėsime Gražią Koncertinę 

Programą
Knygos sukakties konberte- 

mitinge čiulbės Vyturėlis-or-

kny- 
tary- 
kny- 
visas 

su dū-

I Newarko Sietyno Choras, 
vadovaujamas Walterio Žuko.

R. Mizara kalbės .apie pir
mąją Lietuvos knygą, jos sun
kius kryžiaus kelius iki mūsų 
dienų.

Pradžia 4 valandą po pie
tų. Įžanga nemokama. Rengia 
demokratinių Brooklyno lietu
vių organizacijų komitetas.

Visų lietuviškos knygos my
lėtojų, visų norinčių pagerbti 
.jos kūrėjus ir auklėtojus vieta 
būti Schwaben Hall šio sek
madienio popietį.-Ir visų pa
reigai padirbėti, kad Brookly
no ir apylinkių lietuvių visuo- 

Įmonė apie tą knygos sukakties 
minėjimą sužinotų ne po mi

lingo, bet pirm mitingo, ka
dangi tai yra visos lietuvių 
tautos svarbi sukaktis.

Dominink Miezen, 52 m. 
amžiaus, gyveno 459 Essex 
St., Brooklyn, N. Y., Mirė na
muose, sausio 6 d. Kūnas pa
šarvotas grab. J. Garšvos ko
plyčioje, 231 Bedford A ve., 
Brooklyno. Laidotuvės Įvyks 
sausio 9 d., 10 vai. ryto, šv. 
Traicės kapinėse.

Velionis paliko 
žmoną, sūnų

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

nuliūdime 
ir dvi dukteris.

ALP Paskyrė Isacsona
(Labor) 

viršininką 
paskelbė,

Amerikos Darbo 
Partija, per savo 
Hyman Blumberg 
kad ji paskiria Leo Isacson,
buvusį assemblymanu darbie- 
tį, į tos partijos įstatymdavys- 
tei direktorius 1947 metais.

Isacson gerai atsirekomen- 
davo darbininkams ir abelnai 
demokratijai naudingų įstatų 
pasiūlymais ir gynimu laike jo 
buvimo New Yorko Valstijos ( 

' Seimelvje (Assembly).
į šį seimeli Isacson nebepa-1 

teko, tačiau seimelis neliko be 
darbiečto atstovo. Dar pratųr-1 
tėjo. Pirmu kartu tos partijos 
amžiuje, per 11-ka metų, ji 
turi savo atstovus abiejuose —. 
valstijos seimelyje ir senate. I 
Senatorių yra Kenneth Sher- ’ 
bell, o assemblymanu Samuel i 
Kaplan, abu iš Brooklyno.

Scena iš veikalo “The Teachers’ Case,” perstatyta New 
Yorke parodymui visuomenei, kaip gyvena mokytojai, ku
riem prieina dirbti ir šalutinius, darbus, nes iš per mažų 
uždarbių negali pragyventi. Scenoje parodo mokytojus pa
tapusius veiterka, farmerka ir statybininku.

(I u *

Smerkia Kėlimą Rendu
Alfred K. Stern, nepaprasto 

komiteto rendoms ir butams 
pirmininkas pasmerkė pasiū
lymą leisti pakelti rendąs pa
keleiviais apgyvenamų kam
barių viešbučiuose, panakčiui 
ir savaitėmis išrenduojamuosc 
su - valgiu butuose, taipgi ant 
ratų n a m u k u o se (trailer 
camps).

Taipgi pasmerkė OPA lei
dimą tas rend as kelti. Stern 
nurodė, kad tas ypatingai pa
lies biednuomenę ii- veteranus,
kurie, negalėdami gauti pašto-j antradienį ir trečiadienį 7:45 
vių butų, apsigyvena tuose ir 11 1:15 ryto. Taipgi atneš tuo 
laikinuose butuose. Ir kad tas 
taip pat veda prie panaikini
mo lubų visų namų rendoms.

šbando Pašto Kilnoji 
oą Helicopteriais

Komunistų Atsakymas
I Trumano Pasiūlymus

23rd St. 
jinai su 
telefonu, 
ją miru-

Helen Richey, 37 metų, vie
na iš ankstybrausių ir pirmau
jančių Amerikos avianijos mo
terų,'rasta mirusi vieno kam
bario apartmentukyje, 400 W. 
22nd St., New Yorke, praeitą 
antradienį. Mirties priežastis 
ir laikas kol kas tebeaiškina- 
ma. Ji rasta mažoje jos love
lėje, tarsi būtų atsigulusi mie
gui, bet veidas pamėlynėjęs, 
kraujas išsiveržęs per burna.

Paskiausia ją gyvą girdėju
si jos draugė Mary Parker, 
gyvenanti 465 W. 
Sekmadienio popietį 
R i c h o y k a 1 b ė j u s i s 
Mary Parker atrado
šią atėjus pas ją antradienio 
prievakariais.

Helen Richey buvo' gimus 
Pennsvlvanijoi. duktė daktaro 
J. B. Richey. East McKeesport 
liaudies mokyklų viršininko. 
Turėjo kelis skraidymo rekor
dus. Pirmuoju buvo jos su 
Frances Marsalis ilgiausis iš- 
^ilaikvmas ore — jos išskrai- 
dė virš Miami 9 dienas ir 21 
’’blanda su virš. Ji t buvo pir
mąja laisniuota _ Amerikos 
transporto pilote, taipgi pir
mąja, moterimi lėktuvais laiš
ku nešėja. Vairavo didžiulį 

.trijų motoru lėktuvą tarp De- 
1 troito ir Washingtono. Karo 
laiku skraidė ferry pilotu Eu
ropoje.

John Raudonaitis, 75 m. 
amžiaus, gyveno 66-24—52nd 
Avė., Maspeth, N. Y., mirė 
sausio 7 d. (automobiliaus ne
laimėje). Kūnas pašarvotas 
namuose, po virš nninėtu ant
rašu. Laidotuvės įVyks sausio 
11 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
dvi dukteris ir 3 sūnus.

Laidotuvių pareigomis 
nasi grab. J. Garšva.

rūpi-

Buvęs policistas Arthur 
Hoffman, 66 metų, mirė nu
kritęs ar nušokęs nuo 25-to 
aukšto gaisrinių laiptų, 369 
Lexington Ave., New Yorke.

i Linksma Našlė
Linksmų našlių yra ne’ vien 

tik muzikos pavadinimuose. 
Linksma, labai linksma našle 
tapo pašautoji Mrs. Olg?t Roc- 
co-Trapani, kada jai ligoninė
je pranešė, jog jos pašovimo 
su planuotojas vyras policijos 
nušautas. — Dabar aš galėsiu 
ramuli miegoti, — sakė ji. Li
goninėje prie jos buvo pasta
tyta sargyba, kad vyras neat
eitu pribaigti. Bot ir kol nepa
šautą saugojo, tačiau neišsau
gojo.

Notice is hereby given that Betty 
Lou Underwear Company, Inc., of 
Brooklyn. N. Y., has registered its 
trade-mark “Betty Lou” with the 
Secretary of State of New Yorl$, to 
be used on clothing.

New Yorko paštas šiomis 
i dienomis išbando perkilnoji- 
mą oro pašto iš centrai i nių 
miesto dalių Į lėktuvų stoti hc- 
’icopter rūšies lėktuvais. Taip
gi iš lėktuvų stoties atgabena 
entralinėms stotims.

Brooklynui išbandomąja sto- 
i imi nustatyta sporto aikštė— 
■ F.bbets Field. Čia. tiesiai i vi
durį, numesta ryšuliai pašto

LEGAL NOTICE
SUPREME COURT
OF THE STATE OF NEW YORK. 
NASSAU COUNTY.
ANIELE SALASEVICUITE ŠILEIKA, 
Plaintiff against
JONAS SitEIKA. Defendant.
(ACTION TO ANNULL MARRIAGE: 
TRIAL DESIRED IN NASSAU COUNTY) 
TO THE ABOVE NAMED DEFENDANT: 

YOU ARE HEREBY SUMMONED to 
answer the complaint in this action and to 
Serve a copy of your answer, or, if the 
complaint Is not served 'with th>s summons, 
to serve a notice of appearance, on the 
Plaintiff's Attomet^within twenty (20) days 
after the service of’this summons, exclusive 

. of the day of service ; and in case of your 
failure to appear, or answer, judgement will 
he taken against yrfll by default, for the 
relief demanded in the complaint. Dated 
October 1st, 19|6. “•

MAXWELL V. LOVINS 
Attorney for Plaintiff 
Office & P. O. Address 
50 Court Street, Brooklyn 
City of New

TO JONAS ŠILEIKA:
The foregoing summons Is 

you by publication, pursuant 
of Hon. Cortland A. Johnson,
the Supreme Court of the State of New 
York, dated the 13th day of December, 1946 
and filed with the complaint on December 
J3th, 1946, in the office of the Clerk of 
Nassau County at County Court House. 
Mineola, New York.
Dated December 16th. 1946.

MAXWELL V. LOVINS 
Attorney for Plaintiff

50 Court Street, Brooklyn 
City of New York.

oat laiku ketvirtadienį. O už 
15-kos minučių sugrįžta į .La
Guardia stotį su išvežamu paš-
u.

Auto mašinomis tuos tolius 
pervažiuoti, ypatingai rytais 
ir prievakariais, per tirštą tra- 
fiką, užtrunka daug ilgiau.

Amerikos Komunistų Parti
jos vadai, kaip skelbiama pra
nešimuose spaudoje, atsake į 
prezidento Trumano pasiūly
mus darbininkams suvaržyti.

Komunistai ' savo pareiški
me, išleistame po 'prez. Tru
mano pranešimo kongresui sa
ko. kad jo pasiūlymui yra ža
lingi ne vien tik darbininkams, 
bet visam kraštui. Tuos klau
simus jie žada nuodugniai iš
dėstyti Lenino minėjimui su
ruoštame masiniame mitinge.

Lenino mitingas įvykš sau
sio 22-ros vakarą, didžiojoje 
Madison Square Garden. Ti- 
kietus pardavinėja visi komu
nistų kliubai, kuopos ir dau
gelis kitų darbininkų organi
zacijų, nes Lenino sukaktis 
paliečia visą darbininkų kla
sę. no vien komunistus.

L. K. N.

York.

served upon 
to an order
a Justice of

METINIS BALIUS
Su Muzikale Programa
RENGIA L. D. S. 1 KUOPA

Pyks šeštadienį,

Sausio 11 January
Liet. Am. Piliečių Kliube

280 Union Ave. Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 41c. taksai .09. Viso 50c.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ gros šokiams
Bus užkandžių ir gėrimų. Kviečiami nariai ir 

pritarėjai skaitlingai dalyvauti. < KOMISIJA.

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų šeimynų namas. 

7 kambariai, 3 kambariai apačioj, du 
viduriniai ' porčiai. 4 kambariai vir
šuje ir maudynė.! / Privatinis kelias 
automobiliui įvažiuoti j garadžių 
(vienam automobiliui). Randasi visi | 
vėliausi įtaisymai. Šiluma iš aliejinio 
pečiaus. Prašomo telef. Michigan 

; 2-0880 arba kreiptis asmeniškai po 
8818 — 76th St., Woodhaven, N. Y.

.(arti 88th Ave.) 07-12)

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, N. Y., has re
gistered its trade-mark “Cara Don- ■ 
na” with the Secretary of State of 
New York, to be used on foods. j

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS 

NAUJŲ IR PADĖVĖTŲ 
DRABUŽIŲ IR VISŲ 

, DAIKTŲ 
į Sovietu Sąjungą

HENRY D. MAHLER, INC.
Turi leidimą visokiem pundeliam 

siųsti į Sovietų Sąjungą.
Bronx--500 East 164th St.
Važiuot 3rd Avė. “L.” iki 161 St.
Manhattan —

637 Secund Ave.
Tarp 34th ii' 35th Streets 

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artlficiales Gėles 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra”

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

Melody Lane Co.
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalingas paprastas darbininkas 

keptuvėje (bakery), jaunas ar suau
gęs gali atsišaukti. Jaunam yra pro
ga išmokti darbą, 
maęijų, prašome 
Baking Co., Inc., 
Brooklyn, N. Y. 
4-8802.

Dėl daugiau infor- 
kreiptis į Scholes 

532 Grand St., 
Tel.: EVergreen 

(6-8)

SUTRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susrinkimas įvyks sau
sio 9 d., Laisves salėje, 419 Lorimer 
St. ,8 v. v. Nariai dalyvaukite, turė
sime svarbių reikalų aptarti, taipgi 
galėsite gauti naują numeri “švie
sos.” — G. Kuraitis? (6-7)

VYRIŠKI TWRJTA’ 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavjmui 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.

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:

TONY’S '
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS EEIMONAB, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

KONČIAUS MEDUS
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.

LAISVES adm.

Pirmoji Knyga.
Minėkime Pirmosios Lietuviškos Knygos 400 Metų 
Sukaktį! — Jubiliejui atžymėti demokratines Binok

ly no lietuvių organizacijos ruošia didelį

Koncertą ir Prakalbas
Įvyks Sekmadienį,

Sausio 12 January
SCHWABEN HALL

„474 Knickerbocker Avenue Brooklyn, N. Y.
Prasidės lygiai 4 vai. po pietų

>Prakalbą apie pirmą lietuvišką knygą sakys ROJUS 
MIZARA. Koncerte dalyvaus: Brooklyno Aido Cho
ras, Newarko Sietyno Choras, Styginis Ansamblis 
“Vyturėlis”, Aido Vyrų Choras, Aido Merginų Sek
stetas, Lillian Bastyte, jauna, talentinga dainininkė.

Peter Kapiskaa

Peter 
KAPTSKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Pel EVer^reen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIK) SAUUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU. 
•PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI 

, k

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

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. EVergTeen 4-9612

B
į ,Lj!

ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |«wdt . . . $2479

PATRICIA
17 j«wtlt . . • $2479

CAMMJDGE
. . . I297*

BIA TIKI

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
i»u. A’l v~4i to vrti utfuauMu tudiurfc * aJorste




