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sidarbavo kp. organizatorė K. riausybės laikraštis Izvies
Jankauskienė.

sistengia nunacint vokiečių

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Vasario-February 4,

Honolulu, Hawaii. — Po
licijos saržentas William K. 
Clark prisipažino, jog karo 
metu jis susikuopė $125,000

Nauja Knyga.
Garbės Kuopos.
Už Tai Patys Kalti.
Bereikalingi Rūpesčiai.
Bijo Komunizmo
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

/

Maskva. — Sovietų vy

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern Stntea.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 0, N. Y.

Telephone: StaRS 2-3R7S

Hawaju Policininkas 
Pralobo iš Nedorybių

NAUJAME ITALIJOS 
KABINETE 3 SOCIALIS 
TAI IR 3 KOMUNISTAI

Ukrainii Fašistai Prašo 
Amerikonu Paramos

Visoms Lietuviu Literatūros * tz 
Draugijos kuopoms ir pavie- : 
niams nariams jau išsiuntinėta j 
knyga “PRISIKĖLUSI LIETU-’: 
VA.’’ Kuopu’ valdvbos, šauki- ' 
te narių susirinkimus ir kny
gą- atiduokite. Tuo pat kartu j 
mokėkite duokles už 19 17 me- ■ 
t us.

Nariai, gavę knygą, skaity
kite, susipažinkite su padėti
mi Lietuvoje ir stengkitės į
gauti naujų narių i Draugiją. Į kyšių. Už tuos kyšius jisai 
Dar centre turime knygos. globojo prostitucijos ir

★ ★ * j gembleriu lizdus. Be to,
1 garbės kuopų sąrašą jsto- į clark nus‘uko valdžiai $177,- 

jo sekamos kuopos: 38 1<P..|OOO taksu_ 
Scranton, sekretorius K. Ge
nys: 45 kp.. St. Petersburg, 
sekr. K. J. Tashalis. Abi šios 
kuopos gavo ir po 5 naujus 
narius. 67 kp., Livingston, sek
retorius G. Jamison: 126 kp., 
Vancouver, sekr. A. Grinkus: 
129 kp,. Spring Valley, sekr. 
A. Shaffer: 198 kp., Oakland, 
sekr. K. B. Karosienė. ši kuo- 
na gavo ir 3 naujus narius; pa-

Izviestija Kaitina 
Jankius ir Anglus, 
Esą, Naciu Draugus

tijxi įtaria amerikonus ir 
I anglus, kad jie savo užimto- 
j se Vokietijos srityse vis 
dar laiko nacius svarbiose 

wietose pramonėje ir visuo
menės įstaigose. Pravda ir 

28 kp., Waterbury už I Raudonoji žvaigždė rašo, 
ju tarpe 3 nauji . skr. | kad anglai - amerikonai ne-

Apsčiai duoklių prisiuntė : 
sekamu kuopų valdybos: 6 
kp.. Montello už 26, narius, 
sekr. G. Šimaitis; 14 kp.. Mi
nersville už 10 n., spk. O. šem- . 
berienė; ! 
54 n a r 
S. Meison; 32 kp.. New Ha
ven — 20. sekr. J. Didžiūnas; ir slaptai gamina ginklus, 
39 kp.. Scranton — 39 nariai, laužydami Potsdamo konfe- 
sekr. P. Šlekaitis; 44 kp., Lo- į rencijos nutarimą, 
well. — 26, sekr. J. Blažonis: j Raud. Žvaigždė tvirtina, 
^5.?p-,.Ri4'g"v.°Kd.- l2,..se’ikad anglai laiko iki 36,000 

! naciu kariuomenės ir sumo- 
, bilizavo sau 25,000 kareivių 
. iš fašistinių lenkų, jugosla
vų ir vengrų pabėgėlių.

kret. P. Babarskas: 63 kp., | 
Bridgeport — 23: seki*. A. Jo- ‘ 
eis; 79 kp.. Chicago — 35, Į 
sekr. J. Urmonas: 185 kp., | 
Richmond Hill už ‘42 narius, 
jau turi 8 naujus, sekr. V. 
Paukštys..

Amerikos karo laivu staty
ba eina visu smarkumu. Sta
to lėktuvnešius. šarvuočius, 
kruizerius, naikintojus, sub- 
marinus ir kitokius karo lai
vus. Tas rodo, kaip darbai ski
riasi nuo žodžiu tu, kurie kal
bia apie taiką.

Rumunija Pasirašys Glaudžią 
Sutarti su Sovietais v

pa-

Bucharest./ — Užsieninis 
Rumunijos ministras Tata- 
rescu pareiškė, kad jo val
džia pasirašys draugišku- 
mo ir tarpusavio pagalbos 
sutarti su Sovietais,- kai tik 
įsigąlins taikos sutartis su 
talkininkais.

an-

Valstybės departmentas 
siuntė pakvietimą Sovietų 
jungos muzikos ir šokiu 
Kambliui. kad atvyktų i Jung
tines Valstijas. Ansamblis at
sisakė vykti todėl, kad nese
niai Amerikoj labai nedrau
giškai buvo atsinešta linkui 
tarybiniu žmonių, kurie buvo 
atvykę j slavu kongresą ir ki
tais kultūriniais reikalais.

Washingtono ponai buvo pa
reikalavę. kad tie svečiai už
siregistruotų, kaipo “svetimos 
valstybės agentai.“ Tie žmo
nės ątsisakė registruotis ir iš
važiavo iš, Amerikos. Sako: 
“Kaip miške pašauksi, taip ir 
atsišauks.“

ANGLAI NFATIDEDA 
ŽYDŲ KORIMO

Premjeras Tas Pats de Gasperi, 
O Sforza Užsienio Ministras

Roma. — Laikinasis Ita
lijos prezidentas Enrico de 
Nicola sekmadienį prisaik
dino naująjį ministrų kabi
netą, kurį suorganizavo Al- 
cide de Gasepri, Krikščio
nių Demokratų (katalikų) 
Partijos vadas, buvęs prem
jeras.

Naujajame kabinete 7 mi
nistrai yra krikščionys de
mokratai, 3 komunistai, 3 
socialistai ir 2 nepriklauso
mieji. Premjeras yra tas 
pats de Gasperi. ,

•Užsienio reikalų minist
ras —grafas Carlo Sforza, 
krašto gynimo ministras— 
Luigi Gasparotto, abudu ne
priklausomieji.

Krikščionims demokra
tams teko šios-ministerijos: 
vidaus reikalu, finansų, už
sieninės prekvbos, švietimo, 
žemdirbystės ir prekinio lai
vyno.

Komunistai vra teisingu
mo, viešųjų darbų ir va
žiuotos ministrai — Faus
to Gullo, Emilio Sereni ir 
Giacomo Ferrari.

Socialistai ministrai — 
pramonės ir prekybos R. 
Morandi, darbo G. Romita, 
pastų ir telegrafo'Luigi Ca- 
cciators.

Dar bus du užsieninio mi
nistro pavaduotojai. Lemia
ma, kad pavaduotojų vietos 
teks komunistui ir socialis
tui.

Philadelphia. — <Fašis- 
tuojančių Amerikos Ukrai- 
nų. Komiteto pirmininkas 
St. Šumeiko šaukė Ameriką 
paremt slaptus kovotojus 
prieš Sovietus Ukrainoj. Jis 
pasakojo, kad Sovietai be 
Ukrainos “negalėtų kariaut 
prieš Ameriką.”

Smarke ja Mūšiai 
Tarp Chiango ir 
Chinij Komunistų

Tėvas Mirė, kad Sūnus 
Galėtą Išsigelbėti

Great Neck, N. Y. —Įlan
koje apsivožė Edwardo H. 
Henningo valtelė, ir'sukrito 

4 vandenį jis ir jo šūnus Ed
dy, 15 metų. Iš pradžios a- 
budu įsikibo į skęstančią 
valtelę. Bet tėvas, 46 metų, 
tarė: “Na, vaike, gelbėkis!” 
o pats atgniaužė rankas ir 
nuskendo. Sūnus išgelbėtas.

Nikaraguos Prezidentu 
Išrinktas Liberalas 
Dr. I. Arguello? ,

Nanking. — Chiang Kai- 
sheko Chinijos tautininkai 
skelbia, kad jų 600,000 vyrų 
armija puola chi.nų komu
nistus ir atgriebė Tancheng 
miestą, Shantungo pussaly- 
je. Verda mūšiai 50 mylių 
ilgio frontu. Dvi naujos ko
munistų divizijos maršuoja 
pastiprint saviškius. Komu
nistai atakuoja tautininkus 
palei Tsinan-Tsingtao ir 
Lung - Hai geležinkelius. 
Tautininkai sakosi paliuosa- 
vę nuo komunistų geležin-

TEISIA AFRIKOS 
KOMUNISTUS

Managua, Nikaraguą. — 
Baigiąs savo tarnybą, pre- 
zid. Anast. Somoza tvirtina, 
jog praeitą sekmadienį iš
rinktas naujuoju prezidentu 
dr. Leonardo Arguello, kan
didatas Somozos Liberalų 
Partijos.

Bet priešininkai skelbia.

sin uostamiesčio, tačiaus 
komunistų partizanai vėl 
puola šį geležinkelį, kurio 
reikia amerikonam susisiek
ti su Tientsin uostu.

Sudužo Prancūzų Lėktuvas;
Užmušta 16 Žmonių

Lisbon. — 16 žmonių žu-

REPUBLIKONAI BANDYS 
TUOjAUS PERVARYTI 
BILIUS PRIEŠ UNIJAS

Penki Republikonų Vadai Siūlo1 
Pakelt Rendas 15 Nuošimčiu

Washington. —1 Republi
konų kontroliuojamas, kon
gresas stengsis šią savaitę 
padaryt tarimus, atkreip
tus prieš darbo unijas ir 
prieš Amerikos žmonių dau- 
guomenę.

Senatorių Tafto - Ball- 
Smitho bilius ragina kon
gresą greitai išleist įstaty
mą, kuris uždraustu darbi
ninkams reikalaut atlygini
mo už visą sugaištą laiką 
nuo Įėjimo pro darbavietės 

I vartus iki išėjimo.
Penki republikonai pini

ginės senato komisijos na
riai užgyrė sen. Hawkes pa
siūlymą tuojau 15 nuošim
čių pakelti butų rendas.'

Senato komitetas darbo 
reikalais, vadovaujamas re
akcinio senatoriaus Tafto, 
imasi Ballo-Tafto-Case’o su
manymų, kurie reikalauja 
užgint pilną unijų pripaži
nimą ir uždraust unijoms 
vesti derybas su ištisinė
mis, visa-šališkomis pramo
nėmis. Tie sumanymai taip
gi siūlo vartoti teismų in- 
džionkšinus prieš streikus 
ir panaikinti įvairias uniji
nes teises, kurias Wagnerio 
Darbo Aktas pripažino dar
bininkams.

CIO unijos ir komunistai 
šaukia žmones sukrusti ir 
masiniai priešintis tiems 
kiliams.

Trumanas Malonėtu tik Japonai Vis Labiau 
i Priešinasi Yoshidai| Amerikoj Matytis su 

Stalinu ir Attlee

Praneša, kad Sovietu oku
puoto) Vokietijoj, ir vėl eina 
valymas nuo nacių. Komerci- 

, nės spaudos redaktoriai ste
bisi: “Girdi, Sovietai jau ke
lis kartus sakė, kad apsivalė 
nuo naciu, o dabar vėl valo
si.“ J

Mat, ten nėra taip, kaip ang
lu ir amerikiečių zonoj, kur 

. buvęs Hitlerio viršininkas, pri
sikabinęs šėpa rūbų su nacių 
partijos ženklais, pasisako, 
kad jis jau “demokratas“ ir 
to užtenka. Tarybų okupuotoj 
Vokietijoj varomas darbas, 
kad atauklėti vokiečius nuo 
nacių nuodų ir tą gyvenimas 
parodo, kas vertas pasitikėji
mo ir kas ne.

Jeruzalė, vas. 3. — Aukš
čiausias anglų teismas Pa
lestinoje atmetė žydų pra
šymą atidėt mirties bausmę 
žydui teroristui Dovui Gru- 
neriui. Pranešama, kad ang
lai jį pakarsią šį antradie
nį. Pats Gruneris atsisakė 
prašyt pasigailėjimo.

Dėl jo pakorimo galėsiąs 
kilt atviras karas tarp žy
dų ir anglų.

Capetown, Pietų Afrika. 
—Čion^aitinis anglų-holandų 
teismas tardo 8 Pietinės Af
rikos komunistų vadus; gir
di,) kaip “maištininkus.” 
Teismas mato maištą tame, 
kad komunistai vadovavo 
negrų mainierių streikui. 
Manieriams mokama tik 50 
centų už darbo dieną, o 
streikieriai reikalavo dviejų 
doleriu, v

• i įkalintas Hitlerio Fotogra- 
fistas

iJUi pi ivoiiiimvcu oiwiuici,

kad laimėjo jų žmogus E. ! vo, kuomet keleivinis Fvan- 
Aguado.

Dar tik maža balsų dalis 
suskaityta. Balsavimų eigo
je buvo muštynių.

Japonų premjeras Yošida 
pakeitė 3 ministrus!

Daily Worker rašo: “Hoo- 
veris išlėkė nacių gelbėti.”

Žydai Nešnipinėsią 
Anglam prieš Žydus

Nurnberg. — Vokiškas 
nunacinimo teismas nuteisė 
Hitlerio fotografistą Hein
richą Hoffmanną 10 metų 

i kalėti.
I

Albany, N. Y. — Valsti
jos seimeliui siūloma užgirt 
arklių lenktynių “betus.”

ei jos lėktuvas su tiško Į kal
ną ir sudegė netoli Lisbono, 
Portugalijos sostinės. Lėk
tuve buvo 12 keleivių ir 5 
lakūnai. Tik vienas keleivis 
išliko gyvas.

Batavia.— Iškriko derybos 
tarp Indonezijos pabijotų 
ir Holandijos.

Vėl Areštuotas Amerikinių 
Fašistų-Columbians Vadas

Mr. George Shuster, mūsų 
šalies atstovas Jungtinių Tau- i 
tų Apšvietos, Moksto ir Kul
tūros reikalų komitete šaukia, 
kad, jeigu Amerika neduos 
$1,000,000,000 pągalbos ang- 

(Tąsa 5-tam puslp.)

Jeruzalė.— Anglų valdžia 
jau kelis kartus praąė tauti
nę Žydų Įstaigą Palestinoje 
įdavinėt anglams žydus Ir- 
gun Zvąi Leumi teroristus. 
Dabar ta žydų įstaiga vie
šai pareiškė, kad jinai ne- 
šnipinės prieš savo tautie
čius. Goldą Meyerson, poli
tinio žydų komiteto galva, 
pasipiktino, Kad Anglija 
bando 600,000 Palestinos 
žydų paverst anglų šnipais.

Caracas, Venezuela.* — 
Pasklido gandai, kad kokie 
ten priešai rengiąsi J gink
luotą užpuolimą prieš Vene-

1

Viena. — Amerikos armi
ja paskyrė dar 14,000 tonų 
maisto austrams.

Atlanta, Georgia.— Ame
rikiniu Columbians fašistų 
organizatorius Homer Loo
mis buvo pernai rudenį su
imtas kaip maištininkas 
prieš Jungtines Valstijas, 
o dabar jis. areštuotas už 
paleistuvavimą viešbutyje 
su savo sekretore Betty 
Penland, kur; taipgi suimta. 
Ši karta Loomis kaltinamas 
už dorinį supuvimą. O jis 
skelbdavo, kad jo (Vum- 
bians turį ‘ būti doriškai 
skaistūs, kaip krištolas.

Planavo Nuverst Valdžią
1946 m. rudenį Loomis, 

naciškas Columbians vadas, 
buvo areštuotas už ginklų 
ir dinamito laikymą, už 
riaušių kurstymą prieš neg
rus ir kitas fašistams ne
patinkamas tautybes ir ųž 
pasisavinimą policijos 
siu. Tada jis už $7,000 
rankos buvo paleistas 
tteismo. Du ,Columbians 
ganizacijos ‘nariai liudijo,' 
kad tie fašistai planavo nu
verst Jungtinių Valstijų 
valdžia.

tei- 
pa- 
iki 
or-

Tokio. — Didelis japonų 
i dienraštis Asahi apklausi- 

Washington. — Reporte- nėjo daugiau kaip 200,000 • 
riai priminė prez. Trumanui 
Stalino nuomonę, kad nau- HySe, kaif) jiem atrodo da- 
dinga būtų dar asmeniškai bartinė Japonijos premjero 
pasitart su Trumanu ir su 
Anglijos premjeru Attlee, pusė visų tų žmonių nupei- 
Prezidentas atsakė, jog šiuo kė Yoshidą. 

laiku nereikią jam konfe-1 -----------------
renęijos su Stalinu ir A'ngli-, ĮAMIfJAI VIC DfrCIA 
jos premjeru, bet jei, girdi, JAlillinl ilu Duulrl

ČHINIJOJE

žmonių įvairiose šalies da

Yoshidos valdžia. Beveik

tai Trumanas mieluna
ru su jais pasikalbėtų.

MIRĖ ADMIROLAS 
MARC MITSCHER

no-

Nanking. — New Yorko 
i Herald Tribune korespon- 
* dentai rašo, kad Amerikos 
mafininkai ir toliau pasilai- 

! kvs Tsingtao uostamiestyje, 
! Čhinijoje, o Amerikos ar- 

—' Chinijoj, o Amerik. armijos,Norfolk, Va., vas. 3. •
Nuo širdies ligos mirė Ame-. laivyno ir lakūnų* oficieriai 
rikos admirolas Mare A. lavins Chiang Kai-sheko 
Mitscher, Atlantinio laivyno I tautininkų jėgas prieš chinų 
komandierius. Jis buvo 60 i komunistus; sako, Amerika 
metų amžiaus. į vis rems Chiang Kai-sheką.

Karo metu prieš japonus “T’7
adm. Mitscher pasižymėjo, buatemalos Rinkimai 
kaip 58-tos laivyno jėgos n 171 •• • 
vadas mūšiuose dėl Mar- DllVę MaStingl 
shall salų, Truko, Tiniano, 
Saipano ir kt. Guatemala. — Darbiniu- 

! kų Respublikinė Demokratų 
Reikalaujama New Yorkui ’ Partija ir Nepriklausomoji 
90 milionų dolerių iš valsti- Partija užprotestavo prieš 

jos iždo i paskutinius seimo-kongreso
-------- ' rinkimus. Šios partijos sa

ko valdžia vartojo smurtą 
ir suktybes prieš jų kandi
datus; tik tokiu būdu iš
rinkta vien valdžios kandi
datai.— Guatemala yra ma
ža vidurinės Amerikos res
publika.

Albany, N. Y. — Šią sa
vaitę bus įneštas valstijos 
seimeliui reikalavimas New 
Yorko miesto majoro O’- 
Dwyer’io, kad Valstija skir
tų bent 90 milionų dolerių 
šio miešto reikalams.

KARŠČIŲ SLUOKSNIAI DIDELIUOSE ORO AUKŠČIUOSE
inžinierių, pleškėjo 100 ir i 
daugiau mylių aukštyn.

Tose rakietose buvo įtai
syti specialiai termometrai, 
automatiniai radijo imtu
vai - duotuvai ir įvairūs ki
ti moksliniai instrumentai. 
Tie instrumentai paskui ir 
parodė didžiųjų aukščių 
karščius, visatinių-kosminių 
spindulių veikmę ir kai ku
riuos kitus erdvės reiški
nius.

Washington. — Moksli
ninkai patyrė, jog dideliuo
se aukščiuose yra bent du 
labai karšti oro sluoksniai. 
O iki šiol buvo ‘klaidingai 
manoma, kad aukščiau kaip 
7 mylios nuo žemės esąs vi
sur lygus 67 laipsnių šaltis 
žemiau zero,' pagal “ameri
kinį” Fahrenheit termomet
rą. •

Dabar sužinota, jog 30 iki 
40 mylių aukštyje yra 170

k

Nepatiks Kozirninkams
laipsnių karščio.

Aukščiau 40 iki 50 mylių 
prasideda šaltas oro sluoks
nis, kur šalčiai siekia 80 iki 
150 laipsnių. f

Dar aukščiau, 50 iki 75 
mylių nuo žemes,s oras vėl 
atšyla ir siekia 212 iki 638 
laipsnių karščio.

Kokia • oro temperatūra 
virš 75 mylių aukščio, tai 
dar nepatirta.*

Lėktuvai beveik* niekuo-

,00^

met nepakilo aukščiau kaip 
10 mylių. Kaip tad sužino
ta apie karščius ir šalčius 
30 iki 75 mylių aukščiuose?

Tatai sužinota, laidant o- 
ran vokiškas V-2 rakietas 
(robot - bombas) kariniai- 
moksliniuose bandymuose 
White Sands, New Mexico 
valstijoje. Amerikonai . ga
na daug V-2 rakietų parsi
vežė iš Europos. O šios ra- 
kietos, laidomos amerikonų

I 1

New York. — Long Is
land geležinkelis uždraudė 
kozirninkams užimti po dvi 
dvigubas sėdynes ir kozy- 
riuoti, kuomet kiti keleiviai 
turi stovėti.

Nurnberg. — Naciai iš
sprogdino bombą palangėje 
vokiško nunacinimo teismo.

ORAS.— Būsią šalčiau.
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* Generolas MacArthur ir Japonijos Darbininkai.
Generolas Douglas. MacArthur’as yra didelis turčius. 

Dar jo tėvas paveldėjo didelius turtus Filipinų salose ir 
pristeigė fabrikų. Gen. MacArthuras yra .vyriausias vir
šininkas Jungtinių Tautų okupavime Japonijos. Genero
las MacArthur’as daro kaip jam patinka — draugauja 
su Japonijos karaliumi, nesiskaito su kitų šalių atstovais, 
bosauja Japonijos turčių naudai.

Tą aiškiausiai įrodė jo pasirengimas naudoti Ameri
kos armiją sulaužymui Japonijos darbininkų streiko. Vi
sas pasaulis žino, kad Japonijoj darbininkai ir darbinin
kės yra vergiškoj padėtyj — jų algos labai mažos ir dar
bo sąlygos sunkios.

Darbininkų unijos, apsivieniję į federaciją, kurioje 
yra 2,600,000 narių, reikalavo pakelti algas, pagerinti 
darbo sąlygas, padaryti pagerinimų ir politiniais klausi
mais. Japonijos ministrų pirmininkas Yoshida atsisakė 
išpildyti darbininkų reikalavimus. Tada darbininkai ruo
šėsi vasario 1 d. skelbti generalį streiką. Bet generolas 
MacArthur’as uždraudė ir įsakė Amerikos raitarijos 
1-mai divizijai būti pasirengusiai streiką laužyti.

Japonijos darbo unijų vadas Yoshiro lyi verkdamas 
” atšaukė tą streiką. Taip generolas MacArthur’as bosau
ja Japonijoj. Jis draugaujasi su turčiais, sutinka su jų 
atstovais parlamente, bet yra griežtas prieš darbininkus. 

. Tai nedaro naudos nei Amerikai neigi Japonijos liau
džiai.

Prastos Žinios Vokietijos Klausimu
Sunkiai dirbo Amerikos « darbininkai, kad sumušus 

barbarišką hitlerizmą. Daugybė tėvų ir motimi neteko 
savo sūnų toj kovoj, daug moterų liko našlėmis, o vaikų 
našlaičiais. Jungtinės Tautos parbloškė Hitlerio galy
bę. yelionis prezidentas Rooseveltas ir maršalas Stalinas 
karo laiku suplanavo, kaip tvarkyti okupuotą Vokietiją, 
kad ji negalėtų atgaivinti imperialistinių jėgų, kad vėl 
po 10 ar 20 metų neūždegtų pasaulio nauju karu. Jie 
Krymo Konferencijoj, o vėliau Mr. Trumanas Potsdamo 
Konferencijoj susitarė denacifikuoti vokiečius — atauk- 
lėti juos nuo hitlerizmo.

Bet tos sutartys nepravedamos gyveniman. Tarp- 
, r tautinis komitetas, kuris tyrinėjo anglų-amerikiečių zo

nas Vokietijoj, surado, kad nacių jėgų atsigriebimas eina 
sparčiai pirmyn, kad anglų ir amerikiečių komandieriai 
pataikauja jiems, kad Anglija nori atgaivinti galingą Vo
kietiją.

Mr. Byrnes, kalbėdamas Stuttgarte, pasisakė už at- 
grobimą nuo Lenkijos tūlų teritorijų, kurias Lenkija 
atgavo iš vokiečių. Dr. George N. Shuster, kuris mūsų 
šalį atstovauja Jungtinių Tautų tam tikrame komitete, 
reikalauja suteikti $1,000,000,000 vokiečių pagalbai, kad 
ten nebūtų komunizmo.

Tik viena diena skelbiamos keturios blogos žinios 
Vokietijos reikale: (1) Jungtinių Valstijų tūli valdinin
kai siekia atplėšti nuo Lenkijos Pameraniją, Branden- 

. burgo dalį ir šiaurinę Sileziją, nors tie plotai Lenkijai 
buvo perduoti Potsdamo Konferencijoj.

(2) H. Hooveris tarėsi su Mr. G. Marshallu ir vyksta 
į Vokietiją. Iš jo vizito nieko gero negali laukti Ameri
kos darbininkai.

(3) Amerikos okupacinė komanda neseniai paliuosa- 
vo 800,000 “mažų nacių”, o dabar steigia Bremeno “val
stybę” ir nesutinka nacionalizuoti stambias įmones, kaip 
Kruppo fabrikus.

(4) Anglijos imperialistai daro visokias provokacijas 
prieš Lenkiją; tam reikalui naudoja net savo ambasados 
darbininkus Varšavojė.

Visi šie įvykiai kenkia užsienio ministrų pagelbinin- 
kų darbams Londone ir neigiamai atslieps į užsienio mi
nistrų konferencija Maskvoje, kuri ten atsidarys kovo 
10 d.

BRITŲ IMPERIJOS 
BRAŠKĖJIMAS

Liaudies Balsas rašo:
“Indijos konstitucinis

emblis iš 200 atstovų aną 
dieną vienbalsiai pasisakė už 
respubliką, kas reiškia atsi
skyrimą nuo britiškų tautų 
bendrijos.

“Tiesa, kad tas asemblius 
susidėjo vyriausiai iš hindų 
atstovų, kuriems prieštarau
ja muzulmonai. Muzulmonai, 
kurie tame asembliuje turi 
75 atstovus, nedalyvavo. Bet 
tas ne tiek svarbu.

“Nors muzulmonai baugi
nasi, kad skaitlingesni hinr 
dai gali juos nusverti, tačiau 
ir jie stovi už Indijos nepri- 

’ klausomybę.
“Kaip vienas koriservaty- 

viškas laikraštis išsitarė, Bri
tanija turi arba paskelbti, 
kad ji sutinka pasitraukti iš 
Indijos, arba pasiųsti dau
giau jėgų ir laikyti Indiją 
per;jėgą. Kad pastarasis ke
lias netoli nuvestų, kiekvie
nam aišku.

su

spardosi.
žinios iš

irgi
atė j o

Egiptas ir Brita- 
susitarti ir Egip- 
i Jungtines Tau-

“Taip, Indija kyla. Brita
nija turės atsisakyti jos — 
geruoju ar bloguoju. Anks
čiau, ar vėliau, bet britų im
perija sumažės 400,000,000 
gyventojų.

“Jeigu ji išsiskirs gražiuo
ju, bus daug geriau, bet jei
gu teks neštis lauk varomai, 
tuomet santykiai 
bus prasti.

“Egiptas 
Aną dieną 
Kairo, kad 
nija negali 
tas kreipsis
tas su skundu prieš Britani
ją.

“Palestina ant sukilimo 
franto. Malajai ir Burma 
reikalauja nepriklausomybės 
tuojau.

“Visoje minėtose vietose 
žmonės bruzda ir pasirengę 
net su ginklu stptL jeigu ne
gaus laisvės geruoju. Norės, 
ar no, bet Britanija turės 
skaitytis, su tais reikalavi
mais. Jeigu ji norės palaiky
ti per jėgą, jai reikės milijo
nų kariuomenės.

“Praeityje Britanija suda
rydavo nemažai kareivių 
kiems tikslams Indijoj, 
šiais laikais sunku remtis 
Indijos kareivių.

“Kaip nežiūrėsi, britų
perija stovi ant subyrėjimo 
kelio.“ -

to- 
bet 
ant

im-

Lo-
NUOGĄSTAUJA

“Nedaug yra kraštų __ 
tynų Amerikoje, kur komu
nistai nerodo stambių lai
mėjimų”, rašo savaitraštis 
“Time”, konservatyvių laik
raštis.

Pagal tą savaitraštį, vė
liausiuose Brazilijos muni
cipaliniuose ir provinciniuo
se rinkimuose komunis
tai gavo mažiausiai 800,000, 
nors pati partija, girdi, te

U.N. Facts and Faces . USSR

j į To ir Galima Buvo Laukti
Kiek laiko atgal, britai ir amerikiečiai iš Vokietijos 

radijo stočių pradėjo transliuoti “žinias” ir “informaci
jas”’ kitomis kalbomis. Jau tada skelbė, kad tatai daro- 

^įA ma tam, kad sulaužyti “geležinę uždangą.”
Pasirodo, kad tos “žinios” ir “informacijos” yra ne- • 

: teisingos ir kurstymas tų šalių žmonių prieš vidujinę 
tvarką, prieš demokratines vyriausybes.

Lenkijos vyriausybė jau iškėlė protestą prieš tas 
“žinias”. Ji sako,-kad, jeigu ir toliau tokia nešvari pro
paganda bus varoma, tai tas tik daugiau blogins santy
kius tarpe Lenkijos ir Anglijos. Jau iš pirmiau yra žino
ma, kad Anglija kurstymui naudojo net savo ambasados 
biuletiną, leidžiamą Varšavoj. Pasirodė, kad ne vien tos 

p. ambasados patarnautojai, bet net patsai ambasadorius 
į Cavendish-Bentinck buvo su fašistais susirišęs;

Netrukus jie tokias “žinias” transliuos ir prieš Tary
bų Sąjungą rusų kalboj. Galima laukti, kad iš kitos pusės 

; | bus į tai oro bangomis atsakoma; vadinasi, prasidės ra- 
4 dijo karas. O tai nežada nieko gero.

The UNION OF SOVIET SOCIALIST RE- 
PUBLICS is a Federal btatc of some 8,500,000, 
square miles—nearly one-sixth of the earth’s 
surface — with a population of more than 
193,000,000. USSR is in eastern Europe and in 

Asia, bordering on the Arctic Oęean, Finland, Poland, Rumania, 
Turkey, Iran, Afghanistan, China and the Pacific Ocean. The Soviet 
Union’s Prime Minister is Josef Stalin;, its; capital, Moscow. USSR is 
a permanent member of the Security Council ^aud a three-ycar 
member of the Economic and Social Council, Indrei A. Gromyko, 
USSR’s permanent representative to U.N.. Sits on the Security Coun
cil. Her flag is red, inscribed with a jtold hammer, fickle and star.

turinti tik 120,000 narių.
Čilėje komunistai parla

mente sudaro balansuojan
čią jėgą ir dėl to jie padėjo 
pastatyti krašto prezidento 
vieton dabartinį prezidentą 
Gabriel 
Pastarasis, esą, 
damas 
kvietė 
valdžią, paskirdamas juos 
ministrais.

Uruguajuje . komunistai 
(vėliausiuose rinkimuose) 
gavo du sykiu tiek balsų, 
kiek prieš keletą metų ir iš
rinko vieną komunistą kan
didatą senatorium.

Meksikoje komunistai ga
lingi esą darbo unijose.

Kuboje komunistai stip
rūs darbo unijose ir jų pa

Gonzalez Videla. 
atsimokė- 

komunistanis, pa- 
tris komunistus į

Laiškas iš Lietuvos

iš Pittsbur-
sekamą laišką prisiuntė 

Frank Imbras 
gho:

46. IX. 14.
ir Teta!...
ir linkiu ge- 
ir sveikatos 

Mes nuo Jūsų

Brangus Dėde
Sveikinu Jus 

ro pasisekimo 
gyvenime, 
jau labai senai gavome laiš
ką. Todėl esame labai susi- v
rūpįnę. Taip atrodo iš Jūsų 
laiškų, kuriuos esame ga
vę, kad jūs nuo mūsų laiš
kų negaunate. Mes jums 
laiškus rašome tankiai. Nuo 
jūsų esame gavę jau kelia- 
tą, todėl nuoširdžiai dėko
jame. Jums Tašė Imbrasai- 
tė Vanda ir ji gavo nuo jū
sų, ir jūsų buvo rašyta, kad 
jokių žinių neturite apie 
mus, ar gyvi esame, ar mi
rę. Dėkojame už jūsų rūpi
nimąsi mumis. Mes kol kas 
esame svejki ir gyvi. Dabar 
aš mokaus Mokytojų Semi
narijoj III kurse. Dar metai 
ir jau būsiu pradžios mo
kyklos mokytoja, tik, žino
ma, jei laimingai teks baig
ti. ~ ;':

Brolis mokosi amatų mo
kykloje jau paskutinius me
tus, baigęs;bus šaltkalvis. 
Daugiau kol kas nesimoko, 
nes sunku su sąlygomis po 
karo. Tikimės, kad po metų 
kitų bus viskas atstatyta, 
tuomet bus lengviau. Nuo 
karo nesame perdaug nu
kentėję. Žinoma, buvo sun
ku tas viskas pergyventi.

Pas mus dabar mokyklo
se moko anglų kalbos, todėl 
tikiuos šiek tiek ir aš pra
mokti, kad galėčiau prastais 
sakiniais susikalbėti.

Brangus Dėde ir Teta, 
mes esame jūsų labai išsiil
gę, rodos, taip norėtųsi su 
Jumis gyvais žodžiais pasi
kalbėti. Žinoma, dar Dėdė 

jėga jaučiama valdžioje*.
Šiuos faktus paduodamas 

“Time”, aišku, pirštu priki
šamai rodo Amerikos reak
cininkams : žiūrėkit, kokis 
komunizmo pavojus, ką jūs 
darot?!

Bet ką gi reakcininkai 
galės daryti? Turime atsi
minti, kad tokioje Brazili
joje, kur šiandien komunis
tinis judėjimas yra tvirtes
nis negu kurioje kitoje Lo
tynų Amerikos respublikoj, 
komunistai įsitvirtino la
biausiai tuomet,
siautė fašistinis Vargaso 
režimas.

Kitais žodžiais:

kai ten

net ir 
žiauriausia reakcija nebega
li sulaikyti progreso teki
niu !

ir Teta mūsų visiškai nepa
žįstat, o taip pat ir mes 
Jūsų, bet pažiūrėjus į foto
grafiją, pasidarot, rodos, 
visiškai pažįstami.

Iki šiol tėvelis rašė, da
bar aš sugalvojau parašyti, 
ir nutariau rašyti kas sa
vaitė, pakol jūs gausite nuo 
mūsų. Brangieji, prašome 
jūsų parašyti, kaip jūs gy
venat, kaip jūsų sveikata.

Kitą laišką rašydama, 
daugiau parašysiu. Prašau 
atleisti, jei kas jums iš ma
no laiško nepatiktų.

Bučiuoju Jus daug daug 
kartų. Jone.

SKEVELDROS
Būvęs laisvietis Pranas 

Pakalniškis rašo man iš 
Floridos: “Čia gamta tikrai 
poetiška ir auksinės saulės 
spinduliais gausi.”

Neabejoju, kad Pranas 
subendrins savo talentą su 
vieta ir duos mums pasi
grožėti poezijos kūrinė
liais. / '

Pereitų metų pradžioje, 
Laisvės bendradarbių skai
čiuje buvo pasirodęs A. 
Berželis. Jis, rodės, įsidirbs 
į nuolatinį bendradarbį, bet 
— dingo. Kas jis buvo — 
naujas asmuo, ar senas ben
dradarbis su nauju vardu— 
neteko sužinoti.

P. A. Jatulis pereitais 
metais davė mėnesinius var
dų sąrašus. Tuos vardus 
matė Laisvės skaitytojai ir 
gal ne vienas savo nauja
gimiui parinko seną gražų 
lietuvišką vardą. Būtų ge
rai, kad tie vardai įeitų 
knygos formato kalendo- 
riun, kuris nesunyktų taip 
greit, kaip sunyksta dien1 
raščio lapai. Jauni tėvai ne 
sykį laužo galvą, kokį čia 
vardą parinkti savo nauja
gimiui. O toks pastovus są
rašas gerai patarnautų tai 
problemai.

Žinant, kaip puikiai Simo
nas Janulis api;ašė savo jau-, 
natvės išgyvenimus kalėji
me, aš dar tebelaukiu jo 
plataus aprašymo apie mi
rusią Feliciją Bortkevičie- 
nę. Manau, jis turėjo daug 
ką apie ją pasakyti. Jos gy
venimas plačiai-plačiai riša- 
si su visuomenine veikla ir 
pažangos kilimu Lietuvoje.

Pereitų metų pradžioj aš 
teiravausi apie Laisvės ben
dradarbį Pacific (John Ba
ker). Bet niekas į mano tei- 
»ravimąsi neatsiliepė. Vėliau 
pasirodė, kad tas bendra
darbis dar gyvas. Jis buvo 
parašęs apie Los Angeliečių

iii ■ '■!!'

Lietuvos Jaunimas
( ______

Į Fabrikus
Klaipėda. — Tūkstančiai 

jaunuolių bei merginų atvy
ko iš respublikos miestų bei 
kaimų Klaipėdos miesto — 
Lietuvos uostamiesčio at
statyti.

Baigę atstatymo darbus, 
daugelis jų lieka dirbti at-' 
statytose įmonėse.

Konservų fabrike dabar 
dirba apie 200 tokių jau
nuolių, išmokusių gaminti 
konservus. Sūdymo, skardi
nių dėžučių gamybos, kon
servų ir kituose cechuose— 
taip pat nemaža kaimo jau
nimo.

Devyniolikmetė Mažeikai
tė šių metų pradžioje atvy
ko iš Panevėžio valsčiaus ir 
stojo mokine į skardinių 
dėžučių cechą. Dabar ji jau 
išmoko naujos specialybės. 
Ji atlieka po pusantros — 
dvi normas per pamainą.

Pirmą kartą išmokusios 
rūkyti žfavį Balčiūnaitė iš 
Joniškio • apskrities, Gran- 
dulienė, atvykusi iš Telšių 
valsčiaus, septyniolikmetė 
Milaskaitė —- iš Alytaus, 
brigadininke Pekienė ' iš 
Kretingos pavyzdingai at
lieka savo darbą.

Daugelis darbininkių, at
važiavusių iš įvairių respub

ROCHESTER, N.Y.
Bėglys Šaukia: “Duokit Mums 
Dinamito—Amerikoniškų Do
lerių, Mes Išsprogdinsime Bol
ševizmą i Padangęs.” Taip ir 

Hitleris Sake
Sausio 5 d., Šv. Jurgio pa

rapijos svetainėje atsibuvo 
prakalbos. Kalbininkas buvo 
tūlas bėglys ponas Bronius 
Buclginas.

Pirmininkavo kun. Jonas 
Bakšys. Pirmininkas, perstady- 
damas kalbininką, sakė, jog 
yra jis išėjęs iš kalėjimo ir 
pirma atvažiaviųio Į Ameriką, 
svėrė tik 90 svarų. Klebonas 
nesakė, kas prakalbas rengia, 
nei kokiam kalėjime Budginas 
buvo. Girdi, tik 3 mėnesiai 
kaip Amerikoje, o jau 30 pra
kalbų pasakęs.

Publikos tikėjausi matyti 
daugiau, negu buvo. Čia gi
musio jaunimo vos keli matė
si. PPonaitis B. pirmu atveju 
kalbėjo?2 vai., antru — arti 
valandos.

Apie Ką Bėglys Kalbėjo
Pasakė, jūs, amerikiečiai, | 

žinote, kas Lietuvoje buvo iki j 
birželio 15 d., 1940 m.
Taip ,mes, amerikiečiai, žino-' 

jome, kad Smetona, gruodžio 
17 d., 1926. m. nuvertė Gri
niaus teisėtai išrinktą valdžią, 
uždarė visas darbininkų orga
nizacijas, tarpe jų, profesines 
sąjungas (unijas) ir konfis- 
'kavo visą jų turtą. įvedė fa
šistinę diktatūrą; uždraudė 
žodžio, spaudos ir susirinkimų 
laisvę. Ir gruodžio 27 d., 1926, 
sušaudė 4 darbininkų vadus: 
Giedri, Požėlą, Greifenbergerį 
ir čiornį. Smetonos fašistinė 
diktatūrą siautėjo iki Smeto
na pabėgo pas Hitlerį, birže
lio 15 d., 1940 m. Pagal Sme
tonos raportą, fašizmo laikais, 
buvo 35 tūkst. ūkių išvaržyta 
už' nepajėgimą taksų sumokė- 
kėti. 1935 ni. Suvalkijos ūki
ninkų streike užmušta 4 ūki
ninkai. O kaip su Ona Šmei- 
gauskaite, kurią Smetonos po
licininkai' bekankindami išva-

vaidinimą operetes San 
Franciskoje. Įdomauju, ko
dėl jis dažniau nepasirodo?

Gana gyvais klausimais 
ir sklandžia kalba rašinėja 
A. Gilmanas. Bet jis per il
gas pauzas daro. Jei "jis su 
naujaip metais nepadarė re
zoliucijos dažniau rašinėti, 
tai jis dar gali tokią re
zoliucija dabar padaryti,

St. Jas—nis.

likos miestelių į celiuliozės 
bei popieriaus kombinatą, 
aktyviai dalyvauja įmonės 
atstatymo darbuose ir dirba 
jau įrengtuose cechuose.

Juraška iki šių metų dir- >
bo krosnininku Tauragės ‘
mieste. Atvykęs į kombina- ' 
tą, jis išmoko šaltkalvio spe
cialybės ir nesigailėjo jėgų, 
atstatydamas mechanizuo- e 
tą kalkių krosnį.

Dabar Juraška dirba prie r 
krosnies ir aprūpina staty
bines organizacijas geromis 
kalkėmis.

Daugelis darbininkų, pir
mą kartą įsigijusių specia
lybę ir tapusiųjų savo dar
bo meistrais, kviečia į fab
rikus ir savo draugus.

Katilinės meisteris Kuk- v 
naitis pamėgo savo naująją .( 
specialybę ir parašė laiškus 
šešiems draugams. Laiškuo
se Kuknaitis išsamiai papą- 
sakojo, kaip jis montuoja 
centrinį apšildymą didelėje 
įmonėje. Draugai pasiklau- > 
sė jo patarimo ir atvažiavo 
dirbt į kombinatą. . Dabar 
Kuknaitis kartu su drau
gais, atvykusiais iš Alytaus, 
Utenos ir kitų miestų, at
stato kombinato katilinę. u

•ė iš proto? O kaip su Pranu 
žibertu, kuris 20 m. buvo po
litiniu kaliniu ir paliuosuotas 
tik Smetonai išbėgus? O kaip 
su Varnių koncentracijos kem
pe, kur buvo sugrūsta virš 3 
tūkstančių politinių kalinių. 
Varniai buvo lietuviškas Sibi
ras.

Smetona buvo uždraudęs 3 
žmonėms kartu eiti gatve. 
Vestuvėse, krikštynose, ar šer
menyse, kur' buvo daugiau ne
gu 5 žmonės, turėjo gauti lei
dimą ir policininkas turėjo 
būti ir klausėsi, kad^Lietuvos 
žmonės nevykintų bolševizmo.

Smetonai, išbėgus pas Hitle
rį, buvo rasta, kad Lietuvos 
ūkininkai skolingi 30 milijonų 
markių Vailokaičių bankui.

Mažam skaičiui žmonių bu
vo smetoniškas rojus, o milijo
nams — neužbaigiamas skur
das.

Budginas sušilęs plūdo bol
ševikus. Girdi, bolševikai “at
ėmė, sukonfiskavo viską nuo 
visų.“ Padarė visus “vergais, 
kumečiais - dvariukais.“ Visa 
Lietuva dirba Stalinui. Kaip 
ūkininkas užsiaugindavęs *javų 
ar galvijų, “tai ir tą bolševir 
kai atimdavo.“ Pakėlę algas 
dvigubai, negu buvo, bet vis
ką pabranginę taip, kad žmo
nės negalėję nieko nusipirkti. ' 
žmonės nustoję dirbti. Pasi
daręs chaosas-suirutė, ir t.t.

Priedui ponaitis dar pridė
jo, kad bolševikai, pasitrauk
dami iš Kauno sušaudę 4 šim
tus nelaisvių.

Bet birželio 22 d., 1941 m., 
1 valandą ryte, vokiečiai iš- 
bombardavo Kauno aerodro
mą. Buvęs, paleistas juokas, 
kad bolševikai manevrus da- 
•o. I tris dienas lietuviai pa
tys išviję bolševikus iš Lietu
vos ir suorganizavę savo val
džią. Bet vokiečiai neleido tai 
valdžiai ilgai egzistuoti. Pra
siėjo spausti lietuvius, atimti 
viską. Prievarta išvežė prie 
darbų, kitus mobilizavo, kolo
nizavo vokiečiais Lietuvos 
ūkius. Lietuviai nepasidavė ir 
organizavo partizanus. Parti
zanai taip smarkiai veikė ir 
supykdė vokiečius. Vokiečiai 
pradėjo areštuoti lietuvius.

Bėgome, girdi, nuo vilko 
(bolševikų) — užbėgome ant 
meškos. Susiorganizavo Komi
tetas Lietuvai Gelbėti. Išleido 
laikraštį. Paskelbę Lietuvą 
neųtrališka. Mes," lietuviai, ne
kariavome nei su tais, nei su 
anais. Vokiečiai sudegino 
krosnyse 5 milijonus žmonių.

<
(Tąsa 5-me pusi.)
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A. a. Jonas Liaudanskas
~ Rašo Simonas Janulis.

(T^sa) I- Tai toki buvo žmonės Ku-į kai kareivių nebuvo. Eina-
1905 m. vasara plinta lie-' piškio, Šimonių, Virbališkio į me abu su Liaudansku Ku- 

ašdiai. Ypač Skapiškio apylinkių, na, pišky ir sutinkame žandarą, 
to dienrašti žinoma, ir Anykščiai, Justi- Klausiame,

tu visk i 
žmonės 
“Vilniaus Žinias”. Užsira- ■ no Baltuškos “karalystėje”, 
sau'aš ir užprenumeruoju vasarą 1905 m.
kitiems. Liaudanskas užsi- į Bo tam pasklydo kalbos, 
rašo ir kils diena eina .r kad buvo susirinkimas, bet 
verstus i pašta paimti pats. į visai kitoje pusėje — Simo
nes išnešiotoju nebuvo. A.ti ’1'0 didžiuosiuose vąldiškuo- 
gi gaunu po kelius nume-1se miškuose... ir kad buvo 
riuš iš karto, du kartu i sa- tūkstančiai ir tūkstančiai 
vaite, kai nuvažiuoju paimti ‘ žmonių. Prasidėjo suirutė- . „ .
valsčiaus paketus. Viena 1 žmonės nepaisė jokių valdi-1 mokratų Kupiškio 
gražia vasaros dieną gaunu 
nuo Jono Liaudansko'pra
nešimą, kad prievakarį at- Atėjo i 
važiuočiau pas jį ^būtinai— 
labai svarbus reikalas, 
praneša, kad atvažiuočiau 
vienas — be vežiko. Nuva- < 
žiuoiu. Paaiškina, kad šiai 
naktį bus didelės prakalbos j 
miške ir bus garsus kalbė
tojas iš Vilniaus. Susirenka; 
keletas draugų, iš jų kaimo i 
Kapickas, Cirvinskas, — ki- i 
tų jau neatmenu — ir kai 
pradėjo temti, 8 vyrai išėjo
me Skapiškio link. Už apie 
2 valandų laiko pasiekėme 
didelį mišką, ir ‘paėję gero
kai per mišką, pamatėme 
degantį ujįniakuri. Čia pat 
ir namai to eigulio (lesnin- 
čiaus). čia jau radome apie 
50 žmonių, vyrų ir keletą 
moterų. Už kokios pusės 
valandos, kai pradės iš visų 
miško pusių eiti žmonės — 
tai tik bematant ir minia a- 
pie 400 žmonių. Čia pat at
eina ir Medeikis iš eigulio 
stubos su kalbėtoju, kuriuo- 
mi buvo ne kas kitas, kaip 
Kapsukas. Kalba jis porą 
valandų, nušviečia visą tuo
laikinę padėti'ir sako, kad

ruošiamasi prie gcneralio 
streiko ir kad caro valdžiai 
ateina, jei ne galas, tai labai 
blogos dienos, o žmonėms ir 
Lietuvai laišvė. Atsakinėja 
ant visų klausimų ir giria

vbliucioniškiausią visoj Lie 
tuvoj. Paaiškėjo tame susi 
rinkime, kad yra' žmonių,; sargas tuojaus 
atėjusių po virš 30 verstų ir. žinią apie šiuos nuotikius. 
jų tarpe randasi jau 16, į- Tuojaus iš miestelio buvo 

pasiųsti 4 žmonės raiti į 
visus apylinkius kaimus 
duoti žinią, kad kurie ma
no, kad nužiūrimi —\tuojau 
pasislėptų.

Prasidėjo medžioklė po

skaitant Liaudanską, kurie' 
jau slapstosi ir yra gaudomi i 
caro valdžios. Kalbėtojas i 
paliepė jiems eiti kartu su! 
juomi biskuti toliau i atski- ■ 
ra grupę ir kalbasi su iais Į 
ir duoda instrukcijas, 1 
nebėgtų į Ameriką, o kovo
tų čia pat, kad apsigink-• 
luotų kaip tik išgali ir ant

i nakvynių būtų visi kartu , 
ar klojimuose ar daržinėse' 
ir, jei būtų užklupti, kad 
nepasiduotų, gintųsi iki pa-1 
skutinio. Kokia nebūtų 
skriauda padaryta caro val
džiai, ar jo įstaigom, yra 
revoliucinisv darbas. Bet la
bai draudė kliudyti privati
nę nuosavybę, kad ir tur-1 
tingiausių ponų, nes tada1 
juos pviskaitytų prie papra-. 
stų kriminalistų.

Čia pat surinkome geroką•! 
Sumą pinigų kalbėtojui ant I 
kelionės ir *ant išleidimo la-! 
pelių, atsišaukimų. Ramiai ■ 
išsiskirstėm^. |

Albinas Petronis pasiža-; 
da nuvežti / kalbėtoją ten,; 
kur jis pasakys. Bet to ne-, 
padarė — tą darbą atliko 
Jonas Gricius (dabar' Mon
treal,, Kanadoje). Klausiu 
Medeikio, ar nenukentės, tas 
eigulis, kai valdžia^užinos 
apie tai. O jis buvo matomai 
geras simpatizator., nes da
vė kalbėtojui tris rublius— 
tai dideli pinigai tais lai
kais. Medeikis man sako: 
“būk ramus —-fiiekas nenu
kentės.” Čia buvo susirinkę 
tik partijos nariai ir ištiki
mi šimpa tikai. Ir tai buvo

mus 
suareštuos. Jis sako, yra 
dar laiko. Aš sakau, kad tas 
popieris iš mados išeis. Žan
daras sako, kad neišeis iš 
mados, kolei caraPgyvuos— 
° jie gyvuos amžinai... Per- 
siskiriame ir einame kas 
sau. Tą vakarą turime susi- 

| rinkimą su žydų socialde- 
i kuopa. 

Ten jų buvo apie 60 — jie 
t^aip pat turi paliepimą gin
kluotis.

Tą naktį nueiname ant 
nakvynės pas Liaudansko 
švogerį, taip pat Valdžios 
miško eigulį, Joną Malinau
ską, ir jo žmoną — Liau- 
danskaitę. Jis mums parodo 
naują karišką šautuvą su 

'užtektinai amunicijos ir 
, kad valdžia išda- 

liesninčiams” 

ninku, kalbėjo viešai prieš 
valdžią ir net prieš kunigus, 

ir mano kaleina.
Gaunu slaptą pranešimą iš 
Anykščių, nuo arti stovin
čios prie policijos progresy- 
vės moters, ponios Medve
dev — rusės, kad man rei
kia skubiai pasišalinti, nes 
atėjo paliepimas net mane, 
raštininką, suareštuoti. Ne-: 
lorėjau tikėti, bet jau bu- praneša 
mu atsargus. Diena būda- lino visiems 
-au valsčiuje ir pildydavau kariškus šautuvus ir jiems 
•avo pareigas, o ant nakties įsakyta, kad ne taip jau pai- 
šeidavau nakvynei į mies- syt miškų bet būti prisi

rengusiems bile laiku stoti į 
pagalbą policijai malšinti 
sukilėlius ir areštuoti pagal 
policijos nurodymą. Ir čia 
paduoda mintį, kad tuojaus 
tuos šautuvus atimti iš ’a- 
pylinkės eigulių, kurie visi 
gyvena miškuose atskirai ir 
jokio pavojaus nėra. Pri
duoda vardus ir vietas maž 
daug, kur jie gyvena. Dar 
sako: “pas mane nereikia 
eiti — aš pats atnešiu, kai 
jūs surinksite iš kitų.” Už 
poros dienų po to 15 vyrų, 
pasidalinę po 5 į grupę — 
jų tarpe aš ir Liaudanskas, 
— išėjome visi į skirtingas 
puses ir nutarėme susirink
ti po medžioklės.

Kuosanų kaime pas Me
deikio kaimyną — pavardę 

URT pamiršau, — aš su savo 
| draugais atėjau į daržinę 

.\lslpo pusiaunakčio su 5 kariš
kais šautuvais. Radau tenai 
jau Joną Liaudanską taip 
pat su 5 šautuvais — dar 
nebuvo draugų nuo Andrio
niškio pusės. Jie atėjo tik 
prieš aušrą ir taip pat kiek
vienas turėjo šautuvą. Čia 
buvo ir buvusių kareivių, 
kurie gerai mokėjo vartoti 
tuos šautuvus. Už poros 
dienų vėliau turėjome pa- 

I mokas, kaip vartoti tuos 
kad i kaimus per visą naktį ir vi-1 šautuvus —-miške — klam- 

są sekamą dieną ir grįžo at- > pynėje netoli Kupiškio, 
gal be jokio kalinio, noi s i Vardas tos garsios klampy- 
daug žmonių apkapojo na- į nės — Šepeta. Dabar gerai 

apginkluoti — turime 16 ka
rišku šautuvu Liaudansko 
švogeris pats atnešė ir pri
davė gerokai amunicijos, o 
mūsų senobiniai ginklai, tai 
buvo 2 automatai — brau-

Pabaigoj rugpjūčio 1905 
n. vieną tamsią lietingą 
lakti apstoja valsčiaus ras
inę ir įlėkė žandarų virši

ninkas su pristavu Orlovu. 
'Kai aš jau buvau kalėjime, 
tas pristavas buvo nušautas 
orie Radziše'Vkos — tarp 
Vidiškių ir Kovar'sko — ne
gelbėjo jam ir jį lydėjusio-, 
ii kazokai). Kai tik įlėkė į 
valsčių Orlovas, tai drožė 
naši tikusiam jį sargui 
Krūčiui per veidą su nagai- 
ka, o po to įpuolė į mano 
Kambarius, rado ten gulintį 

-mano pagelbininką, Ka
zimierą Matulionį iš Pelišių 
kaimo ir pradėjo jį kapoti
nagaikom. Kada tas pašoko , 
— jie pamatė, kad ne aš —: 
nustojo, bet ilgai kamanti-1 
nėjo, kur aš esu. Jis paša 
kad aš išvažiavau, bet jis | 
nežinąs, kur — nes nes jo i 
dalykas klausti viršininko, 
kur jis važiuoja. Valsčiaus 

man davė

Prikrautą telegramų didelę dėžę unijistai mokytojai 
Įteikia Western Union paslui persiuntimui 'gubernato
riui Dewey. Tūkstančiai pasirašiusių tas telegramas mo
kytojų reikaląuja gub. pakelti jiems algas. Iš kairės: 
AFL Mokytojų Gildijos vice-prez. H. Hilson, prez. R. 
Simonson, iždininkas M. Rosenhaus.

gaikomis. Aš pasislėpiau iš
sinešdinęs į kaimą, netoli 
Kupiškio. Nuo to laiko per 
virš 2 mėnesiu gyvenau ir 
slapsčiausi kartu su Jonu 
Liaudansku ir beveik kas 
dieną būdavome Kupišky, i ningai, — ir kiekvienas tu

vėjo 6 šovinių revolverį, bet 
tai buvo netoli nešanti ir 
švininės kulkos. Su dragū
nais kovoti buvo neįmano
ma pirmiau, bet dabar kitas 
dalykas. Reikia buvo atlikti 
vieną svarbų' darbą apie 
Skapiškio miestuką. Kuopa, 
paskyrė mane, Liaudanską 
ir iš ten vietinį gerai ži- 

i nantį apylinkę drg. Stasiū
ną. Nuėjome ir pagal su
tartį aš atlikau darbą — o 
jie stovėjo sargyboje—jei
gu čia pat policija,, tai visi 
'ginsimės. Ir, pagal planą, aš 
nuėjau į kitą pusę miško, 6 
jie, kaip “nekalti”; nuėjo 
vieškeliu. Iki aš dasiekiau 
mišką, jau pamačiau, kad 
trys raiti vyrai — gal po
licistai, aš nežinau, ■—grei
tai bėgo mano pėdomis — 
apie 2 verstus. Aš jau gera
me tankiame miške ir jau 
tuojaus pradės temti. Pabėr

suradau tinkama kelmą ir K- V

Atsiminiau, kad čia pat yra 
Kundrėnų kaimas, kur gy
vena mūsų kuopos geras 
narys, Jonas Gricius. Na, 
tai per laukus ir. klampojo 
pas jį. Įbėgau į stubą — jis 
žino viską. Sakau jam, pas 
mane blogi dalykai — mane 
seka 3 raiti. Tai jis tuo jaus 
sako: “aš turiu gerą arklį, 
kad joki policistai tavęs ne
pavys.” Tuojau išveda ark
lį. “Kai galėsi, arklį prista
tyk pas Medeikį ir pasakyk, 
kad mano arklys —- tai jis 
sugrąžins,” sakė jis. Už 
ne po ilgo laiko buvau jau 
Liaudansko “tvirtovėj” pas 
Sabaliauskus, bet jo dar 
nebuvo. Pribuvo gerai vė
liau ir nusistebėjo, kad aš 
jau tenai. Arklys Jonui Gri
ciui buvo grąžintas ant ry
tojaus Liaudansko darbi
ninko. Skapiškio miestely 
atsirado naujas policistas, 
kuris pradėjo iš revoliuci
nių valstiečių pasipinigau
ti. Ateina pas gerai pasitu
rinti valstietį ir sako: duok 
man’ 100 rublių ar 200, — 
žiūrint pagal turtą— arba 
tu dingsi iš po nakties ir 
atsidursi Sibire. Taip ap- 
skriaudė daug valstiečių. 
Atėjo skundų nuo nukentė
jusių valstiečių. Kupiškio 
valstiečių didžioji kuopa su
šaukė nepaprastą susirinki
mą ir nutarė, kad pranešti 
jam, jei jis nesiliaus tai da
ręs, tai bus nubaustas. O 
kad tikrai žinoti, kad jis ga
vo tą pranešimą, apsiėmė 
pristatyti jam tą laišką vie
nas kuopos narys, visai ne
žinomas toje apylinkėje. 
Laiškas jam buvo perduo
tas prie pat bažnyčios prie 
šimtų žmonių, tik ką išė
jusių iš bažnyčios. Kolei jis 
atplėšė ir perskaitė, nepa
žįstamas padavėjas dingo. 
Praėjo pora savaičių — jo 
veikimas .dar padidėjo a- 
piplėšė dar apie 10 valstieč. 
po 50-100 ir daugiau rub
lių. Pradžioje spalių, 1|9O5, 
Skapiškyj, toje pačioje vie
toje, kur jam buvo įteiktas 
laiškas su kuopos antspaA- 
da, kai tik išėjo žmonės iš 
bažnyčios — jis buvo ten 
pat ir gavo 4 kulkas iš brau
ningo, ir daugiau jau neno
rėju pinigų. Tai buvo sek
madienis. Antradienio rytą 
pribuvo pas Juozą Medeikį 
žmonės iš Skapiškio ir sako, 
kad atvažiavo Pandėlio pri- 
stavaš su 5 kazokais ir “ko- 
tavoja” žmones; kad pasa
kytų, kas nušovė policistą, 
ir sakąs, kad neišvažiuos iki 
negaus vardo kaltininko.’’ 
Ūmai buvo duotas praneši
mas, kad pribūtų draugai. 
Pribuvome 16. Visi, apart 2, 
brauningų ir paprastų re
volverių, pasiėmėme kariš
kus šautuvus ir patraukė
me link Skapiškio. Jonas 
Liaudanskas atsisakė imti

Kelionė į Mėnulį ir 
Atgal

(Feljetonėlis)
Prieteliai, kurie neapken- sinti — taip pat nereikia la- 

čiat įspūdžių apie keliones bai saugotis peržengt mo- 
— malonėkite prašliaužti 
pro šį straipsnelį — nęskai- 
tykit jo. Mat, čia dalykas 
rišasi su kelione — tik dar 
neįvykusią kelione.

Mes visi žinome, kad, jei
gu žmogus nori iškilt ,į “vir
šūnes” arba atsiekti kokią 
karjerą— jturi griebtis įvai
rių priemonių. Daleiskime, 
žmogus pasiryžo iškilti po
litikoje, bet turi stipresnių 
oponentų; tuomet lipk savo 
oponentui ant kupros, kalk 
plaktuku į makaulę, kad 
pastarasis išsižergtų, kaip 
arklys ant ledo visomis ke
turiomis — ir neduok pro
gos pasikelti...

Norint plačiai pasigar-

Carroll Louis Wilson iš Ro
chester, N. Y. tapo prez. Tru- 
mano paskirtas generaliu ve
dėju J. V. Atominės Energi? 
jos Komisijos. Wilson pirmiau 
veikė su U. S. Office of Scien
tific Research and Develop
ment.

karišką šautuvą — jisftpa- 
siėmė savo medžioklės “du- 
beltuvką” su patronais, už- 
liuoduotais dideliais šra
tais ir sako: *aš nežinau, ar 
jūs pataikysite su .viena 
kulka, ar ne; aš tai tikrai 
pataikysiu, nes aš nušaunu 
greitai bėgantį zuikį’ arba 
paukštį.” Antradienį ir pa
traukėme visi link Skapiš
kio — o purvynas ir lietus, 
kad pila, tai pila. Jau netoli 
Skapiškio, visi šlapi ir alka
ni, na, ir negali gi eiti į Ska
piškį, kur yra policija ir ka
zokai — reikia informacijų, 
iš kur, kaip pradėti. Jonas 
Liaudanskas duoda patari
mą, kad čia pat yra Kund
rėnų kaimas ir ten yra mū
sų kuopos narys Jonas Gri
cius — užeikime pas jį. Tai 
buvo apie 12 vai. naktį. Pri
žadinome Joną ir suėjome 
16 vyrų — pilna stuba, — 
visi šlapi ir alkani. Tuoj aus 
Jonas prižadino savo sese
ris, o tos tuojaus užkūrė 
pečių. Stuboje šilta, tai ir 
džiovinamės. Tuojaus ant 
stalo atsirado milžiniško dy
džio kepalas duonęs, sūrio, 
sviesto, o kas svarbiausia, 
karštos sriubos. Reikia eifi, 
kad iki pradės aušti rytas, 
kad pasiekti mišką ant'ke
lio, kuris veda iš Skapiškio 
į Pandėlį.

(Bus daugiau)

šnipe Anglų Ambasados , 
Vertėja Varšuvoje

Varšava. — Lenkijos vy
riausybė areštavo Mariją 
Marynowską, anglų amba
sados vertėją. Jinai šnipinė
jo Anglijai prieš Lenkiją.

SERGA ADM. MITSCHER
Norfolk, Va. — Ligoninė

je guli admirolas Mitscher, 
Atlantinio * Amerikos laivy
no komandierius. Stapčioja 
admirolo širdis.

ralybės ar kultūros slenks
čių, nes kitaip sunku išsi- 
garsinti.

Tačiaus, mes su draugu 
X. Kupiškėnu, nusitarėm 
pasauliui pagarsėt labai 
prakilniu būdu: Mes nusita
rėm skrist į mėnulį ir su
grįžt... Iš to, suprantama, 

‘būtų didelė garbė net ir 
mūsų visai tautai.

Tik vienintelė kliūtis mū
sų planams tai kapita
las... Tačiaus, mes žinome, 
kad mūsų tautiečiai yra la
bai duosnūs ir prakilniems 
žygiams jie niekada netin
gės ištraukti šlamančios do
lerinės iš. keliniu kišeniaus. 
Mūsų tautiečiai nepašykšti 
dolerinių, kurios krauna-, 
ma kupetaitėmis “Išgelbėji
mui Lietuvos” arba nupirki
mui pašaro Lietuvos pabė
gėliams, tebeesantiems Vo
kietijoj ir' kitur. Supranta
ma, kad' tokie doleriai su
kraunama į didelius maišus, 
o paskiaus žiurkės pragrau
žia tiems maišams skylutes 
ir daug dolerių išbyra. BeČ 
visgi truputį dar ir lieka....

Kad mūsų planai nebūtų 
tušti minimam žygiui, tai 
mes tą viską paremiam fak
tais, būtent:

Mano draugas X. Kupiš
kėnas yra nepaprastai ga
bus tipas, — dar prie Rus- 
kio (Lietuvoje mokino vaiku
čius katekizmų, sterelizavo 
kumeliukuš; ir kartą savo 
kaimynui su “miksčiąis” iš
gydė šlubą kumelę’. Tai .tik 
krislelis jo nuopelnų. O ką 
jau bekalbėti čia Amerikoje 
apie jo darbus... Tiesiog ge
nijus !

Šiuo tarpu ųies būdavoja- 
ųie didelę rakietą, kuri, ’ pa
baigus statyti, ■ svers apie 
135 tonus. Rakietos sienos 
bus dubel tavos iš alumi no, 
kadangi iškilus aukštai bus 
tuštuma, tad viduje esantis 
oras gali išplėšti sienas.

Nors jau daugeliui žino
ma, tačiaus čia bus pravar
tu paminėti kai kurie as
tronominiai dalykai, su ku
riais, mums skrendant i mė- 
nulį, teks susidurti ir juos 
dabar prisieina aplamai iš
studijuoti.

Pavyzdžiui, nuo žemės į 
mėnulį yra 239,000 ameriko
niškų mylių. Bet mūsų ši 
graublėta •' žemelė turi tik 
24,875 mylias diametyiškai. 
Todėl, pirm, negu mes skri
sim ų mėnulį — turėsime 
bent šešetą kartų su šia ra
keta apskristi aplink mūsų 
žemelę.

Skridimui, suprąntama, 
naudosime atominę jėgą, 
kurios manome gauti iš Su
vienytų Valstijų Saugumo 
Departmento,' bent taboki
nės dėžutės didumo. Ato
minė jėga pavers į garus 
tokias, medžiagas, kaip an- 
.tai: vandenį, gyvsidabrį ar 
šviną ir mūsų rakieta pati 
save varys tokiu greičiu, 
kaip, maždaug, 3 mylias per 
sekundę. O kada mes būsi
me 100 mylių atstume nuo 
žemės paviršiaus — ten jau 
gravitacija (žemės į save 
traukimas) neveiks. Tad 
mes iš anksto rakietoje ant 
grindų paruošime magnasį- 
nį karpe tą (kilimą) ir batų 
paduose prisikalsime taip 
pat magnasinių vinių, kad 
rakietoje, kur pusiaukelyje, 
nepradėtume vartytis ra
gožiumi. Mat, ten jau stik
las su vandeniu bus galima 
apverst aukštinelkas ir van- 

duo iš jo nebėgs. Stiklas 
taipgi stovės tuštumoje, 
kur jį padėsi.

Kuomet mes nuskrisime ’ 
27,000 mylių nuo žemės —* 
mums tuomet atrodys abi 
planetos vienodo didumo, 
mėnulis yra 50 kartų ma- 
kadangi, kaip jau žinoma, 
žesnis už mūsų žemę. Taip
gi mėnulis turi tik vieną de-_ 
šimtadalį gravitacijos, kokį 
mūsų žemė kad turi. O kad 
jums aiškiau būtų, štai čia 
pavyzdis: jeigu ant mūsų 
žemės daili panelė sveria 
500 svarų, tad nugabenuš 
ant mėnulio ta pati panelė 
ir ant tų pačių svarstyklių - 
svers tik 50 svarų.

Mes į rakietą turėsim pa
siimti virš 5 tonų kuro. Bet 
apart kuro mes turėsime 
apsirūpint dar įvairiais ki
tais dalykais. Pasiimsime o- 
ro vėdyklį, oro valytuvą, 
kronometrą (jautriausias 
prietaisas laiko matavimui) 
ir foto aparatėlį. Taipgi 
mes manome nuo mūs že
mės į mėnulį nugabenti tris 
svarbiausius • dalykus: kry
želį, revolverį ir bent vieną 
dolerį amerikoniškų pinigų.

Kryželį — kadangi ant 
mūsų žemės religija (su 
kryželiu) vaidina nepapras
tą vaidmenį. Ir mums už 
nugabenimą religijos į mė- , 
nulį gali būti didelis nuo- • 
pelnas. Gali kada nors kas 
pastatyti paminklą ir mums 
New Yorke, Central Parke, 
kaip pastatė Lietuvos kuni
gaikščiui Jogailai (pamink
las — Jogaila joja ant dide
lės kumelės) už įvedimą 
krikščionybės Lietuvoje.

Revolverį — kadangi kuo , 
ne visame pasaulyje labai 
madoj revolveris. Jeigu dar1 
atsilikusiose šalyse mergi
nos ridikuliuose (rankiniuo
se krepšeliuose) nešiojasi 
maldaknyges, tad mūsų ma
dingoje'ir civilizuotoje ša
lyje merginos apart įvairių 
kitų dalykų — dabar nešio
jasi po revolverį.

Dolerį — kadangi šioje 
gadynėje doleris yra beveik 
mieliausias ir reikalingiau
sias dalykas kuo ne visos 
mūsų žemės žmonijai.

Mes turime planą, nus- 
kridę ant mėnulio, nufotog
rafuoti jo gyvūniją, augme
nis (jeigu tie dalykai yra). 
Taipgi mes manome, kad iš
vysčius susisiekimą — bus 
galima pergabenti visi iš 
Lietuvos pabėgėliai, kurie 
dabar yra išbarstyti po vi
sus vakarų Europos kam
pus.

Ignas Šeinius iš Švedijos 
rašo verkšlendamas, kad 
kas tai norėjęs pabėgėlius 
gabenti į Alaską. Jo many- 
nųi, tai būtų baisiai bloga. 
Meš irgi manome, kad blo
ga. Mat blogiausia, kad ten 
gali prisieiti dirbti. Tačiaus 
ant mėnulio, mes manome, 
kad būtų galima gyventi be 
jokio darbo.

Beje, skridimą mes pra-' 
dėsime kaip tik bus palan
kus momentas ir palankus 
oras. Mes manome nuo že
mės pasikelti 3-čioje orbito
je, vidurnaktyje, rytinėje 
dalyj ekvatoriaus, kuomet 
mėnulis pačiame zenite. •• .

Bet pirm išskrisiant, įbes 
lauksime iš Amerikos Lietu
vių Tarybos finansines pa
ramos. Mes pilnai pasitiki
me, kad gerbiama Amerikos 
Lietuvių Taryba nepašykš
tės mums geros dalies tų 
ketvirtadalio milijono dole
rių, kurie jau baigiama “su- 
kolektuoti” iš “geros va
lios” Amerikos lietuvių.

Mūsų planai ir tikslas, 
kaip matote yra prakilnus.

Pasiliekame su didele 
guodone, laukdami palan- / 
kaus oro. ■ -

X. Kupiškėnas ir. 
Dzūkelis. .
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SVETIMŲ KALBĮI LAIKRAŠČIAI 

JUNGTINĖSE VALSTIJOSE
Detroit, Michrusų kalboj laikraščiai pasi- p 

rodė San Francisco, Ir" pa
baigoje paskutinio šimtme
čio pasirodė arabų, armėnų, 
čekų, kroatų, olandų, suo
mių, vengrų, lietuvių, ser
bų, slovakų, ukrainiečių, 
žydų ir kitų kalbų laikraš
čiai.

11917 m. buvo daugiausia 
svetimų kalbų laikraščių 
Jungt. Valstijose — 1350. 
Po pravedimo kvotos įsta
tymo, buvo tikima, kad tie

Hamtramck Pašaipiais Pi
liečiu Klftibas turėjo surengęs 
balių šeštadienį, sausio 25 d., 
Lenkų veteranų svetainėje, ant 
Hall brook.

Pirmiausia buvo rodomi 
judžiai, kaip žmonės vasaros 
metu baliavoja piknikuose; 
miestų parodos ir circus flying 
trapeze. Judžiai buvo tiek 
verti publikai, kiek pernykštis 

~............ > užėmimui.
Buvo ir programinė dalis. 

Viena mergaitė (Mrs. Gra- 
tiot-Dulkiūtės dukrelė) šoko 
baleto šokius (tip-toe) ir tap 
dance. Ji gražiai šoko; kaipo 
'pradinė, tai labai gerai. Su 
laiku gali būti labai gabi šo
kikė. Vienas berniokas graji- 
no akordionu. Jis irgi ne
prastai pagrojo (jo pavardės 
negirdėjau, 
kalbėjo tik 
kai).
•

Programa 
—tiek, kiek 
' Po progrąmos buvo šokiai, 
o skiepe buvo paūžimas.

Publikos buvo, galima sa
kyti, daug. Mat, kliubu nariai 
verstini lankyti kliubo paren- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Visiškai n’ereikalinga gin
ti patriotizmą svetimų kal
bų ^spaudos šioje šalyje, ar
ba pabrėžti jos svarbumą 
Amerikos gyvenime. Bet 
laikas nuo laiko ši spauda 
yra atakuojama, nes neku- 
ris šios šalies elementas 
skaito ją ne-amerikoniška.

1942 m. — karo tamsiose 
dienose — planai sulaikyti 
šią dalį Amerikos spaudos 
sukėlė daug ginčų, kaip vi
sados, kada spauda randasi 

‘persekiojama šioje šalyje. 
Laiške New York Times, 
Read Lewis, Egzekutyvis 
Direktorius Common Coun
cil for American Unity, 
pareiškė savo nuomonę, sa

kydamas: “yra stebėtina ir 
I kartu nesuprantama, kad 
I atstovai administracijos, ku- 
1 ij gina visų teises, gali da
ryti tokį pasiūlymą... sve
timšaliams priklauso visos 
p r i v i legijos, kuriomis 
džiaugiasi amerikiečiai ir 
lygiai reikia skaitytis su jų 
spahda.”,

“Svetima įtekme7’ — neiš
vengiamas dalykas karo 
metu. Po pirmojo karo pasi
rodė tikros bangos “neprie- 1739 m. tik 35 m. po pasiro- 
teliškųmo ateiviams.” To 
nebuvo po antrojo pasauli
nio karo. Bet neseniai 
House Committee on Un- 
American Activities savo 
raporte tarpe įvairiausių 
dalykų, viename trumpame 
punkte, rekomendavo pra
vesti įstatymą, kuris ne
duotų “second-class mailing 
privileges” ne - angliškiems 
laikraščiams ir leidiniams, 
jeigu tuo pačiu kartu ne
duoda angliško vertimo.

Tiek to.
Šis pasiūlymas diskrimi

nuotų prieš tą dalį Ameri
kos spaudos, kuri pasirodo 
svetimose kalbose ir sujudi
no kitus, netik jų leidėjus 
ir skaitytojus.

Yra faktas, kad svetimų 
kalbų spauda yra tokia 
svarbi dalis amerikoniško 
gyvenimo, kokia yra anglų 
kalbos spauda; ji duoda sa
vo skaitytojams to, ko ame
rikoniška spauda jiems ne
duoda.

Tik savo spaudoje iš ki
tur atvykę gali rasti žinių 
apie savo bažnyčias,' savo 
kliubus ir draugijas, apie 
parengimus ir visus kitus 
veikimus. Ta spauda jiems 
padeda suprasti gyvenimą 
čionai ir kaip jie' gali būti 
geresniais piliečiais. Tuo 
pačiu laiku praneša apie sa
vo senąjį kraštą, ko Ameri
kos spauda visai neliečia.

Kurie užsimoja ant tos 
spaudos, turi atsiminti jos 
istoriją. Ta istorija yra il
ga ir garbinga. Pirmas 
svetimoje kalboje laikraštis 
buvo vokiškas, ir pasirodė

x (Tąsa)
Naktis nusileido staiga. Mėlyna, dvi

guba naktis—apačioje ir viršuje, žvaig
ždės ilgom is'sidabro žiedų kekėmis plū
duriavo ramiame vandeny, ir giliai giliai 
snaudė ilgų žuvų šešėliai.

Pirmos klasės stogeliuose vaikščiojo 
poros. Žiburiai, žali ir gelsvi, mėlyni ir 
fioletiniai žiburėliai spinksbjo šen ir ten, 
kur dieną klaidžiojo žiūronai. Muzika ki
lo iš toli, iš marių, ir aukštai supęs šešė
liai. Buvo juokas ir sklidini bokalai.

Trečios klasės keleivis užmigo savo 
siauroje, į grabą panašioje lovoje.

Rytą prikėlė visus gongas, klyksmas, 
•kalbos, beldimasis į duris. Daugelis ne
apsirengę, maudamiesi kelnes bėgo į vir
šų. Mėlynas, ilgas kaspinas, kaip nugu
lusių debesų siena, kilo vakaruose vir
šum vandenyno. Degąs ryto saulėje išlin
do auksinio rago pavidale žemės gabalas. 
Dideli laivai arčiau ir toliau stovėjo kaip 
katafaliai, daug didesni už toli tirpstan
čią žemę. Ne, laivai plaudė, versdami iš 

 

savo vamzdžių tirštus dūifyų kamuolius, ~ 
be pertrūkio kaukdami.

Amerika, Amerika, 
Liko tik kelios deši 

valanda, gal dvi, iki di(džiosios permai

 

nos. Jūrininkai baltais it melsvais rūbais 

 

bėgiojo, kWpe į boksus virvių laiptais, 
tempė dideles žyaigždėtas vėliavas, svei- 
kindamiesi su praplaukiančiais akrūtais, 
saliutuodami, atsakydami.

— Dabar mes jau Amerikos valstybės 
vandenyse, — pasakė emigrantų palyęlo- 

iį vas. *
Girinis oboliukas nusigrūdęs prie ben

dro veidrodžio su kitais keleiviais, išmui- 
lavęs veidą braukė su peiliu aplink savo 
panosę retus padaigus. Jeigu gyventi— 
reikia ir nusiskusti. Ten pro šalį bėgda- 

... mas tarnas iškvapintais marškiniais 
svaiginte svaigino. Amerika!

— Kur būsite, kur susitiksime, juk 
drauge keliavome?

—Aš pas dėdę pirmiausia, prie Nau- 
jorko. Kažin kaip tas Naujorkas? Ar 
'toks kaip Peterburgas?

—- Ū, miestas! Aš irgi ten pasiliksiu. 
Užeikit pas mano brolį, jis ten prie van
dens, šešioliktas numeris!...

Prižadėjo. Ten prie vandens, reiškia. 
Išbėgo į palubę. Nuskustą veidą glostė 
karštas vėjas.

Naujorkas?
Akyse stovėjo artėjąs miestas su dide

liais į dangų iškilusiais namais, kurie bu
vo kaip milžiniški bičių koriai nukarę į 
vandenis. Maži ir dideli garlaiviai, su 
kroviniais: buksyriniai, prekiniai, — 
plaukė, plaukė, plaukė. Didelis švokščias, 
gąsdinantis milžinas, — kalnų pilka at
skala su spindinčio stiklo luitais suply
šo ii* pabiro į mažesnius liepsnojančius 
gabalus. Dievulėliau tti mano, — Nau
jorkas !

Naujorkas?! Nors kiekvienas tą žodį 
kartojo, girdėjo čia pat mftiint, žiūrėjo 
į priešais akis stovintį miestą, ir netikė
damas dar kartą klausė. Dievuliuk mei
liausias ! Rūkas dengė to kalno — mies
to viršūnes; ilgos driekanos kilo nuo jū
rų, nuo laivų, dirbtuvių ir dokų. Prieš 
emigranto akis stovėjo daiktai, kurių jo 
liežuvis neįveikė pajudinti.

Laive stumdėsi, trypė, bėgiojo, lyg bū
tų jis prakiuręs ir tuojau garinėjęs į ma
rių dugną. Vyrukas buvo taip išblyškęs, 
nežinojo, ką tatai reiškia visas tas mosi- 
kavimas skepetaitėmis, — žmonės, žmo
nės,. žmonės! Ant peties jam stambus, 
mėlyna uniforma žmogus, padėjo ranką. 
Jis krūptelėjo ir kaip gelbėdamasis alkū
ne užsidengė galvą. Ne, jam nieko neda
rė, tik liepė nusiimt kepurę. Jis pamatė 
daugelį stovinčių vienplaukių žmonių, su 
ašaromis akyse, šypsodamas, sumišęs, 
vos valdydamas save, atsakė—yes.

Ir kai visi vėl užsidėjo kepures, kai 
nutilo muzika, jis tebelaikė skrybėlaitę 
ir išsižiojęs žiūrėjo į milžinišką moterį, 
iškilusią iš marių, pakėlusią į viršų ran
ką.

Grū 
mažą i 
jinės

— Iškišk liežuvį! Kalbėk! Pakelk ran
ką! Kvėpuok — taip kalbėjo į jį žmogus’ 
stovys prie baltai apsivilkusiu' daktaro.

1

, būry su visais, pagriebęs savo 
šulį, kuriame buvo skustuvas, ko- 
dar pora smulkių daiktų.

&

noriką.
ys minučių, gal

........... ..............

Bet pati baisiausia vieta buvo, kai jo 
paklausė: — Kaip pavardė? Dokumen
tai? -

Valdininkas kalbąs lietuviškai sugrie
bė jo popierius. Girinio obuoliuko išvaiz
dos vyrukas užspringo. — Galas! — ma
nė. Ir motinos žodžiai: — vaikeli, gailė
sis per visą gyvenimą?.. Ir žodžiai neži
nomo emigranto: — O! sako ten viskas 
elekstrika... ten* tik pirštą -- kyšt, ir 
viršuje! Bet jo viduje kalbėjo: — nežino. 
Jie nežino... Gal jau?... Ko taip žiūri?

-— Pranas Krukelis.
Jį praleido. Užpakaly krutėjo žmogaus 

užversta galva su dideliu Adomo obuoliu

prašė,'kad jį Įleistų į Ameriką. Kur tei
sybė ! — akys raudonos, — į Ameriką 
nenorį priimti. Jam akių nereikia, jis ne 
laikrodininkas. Jis gali cįirbt rankomis 
ir kojomis. Ne. Jie neįsileidžia. Amerikai 
reikalingi sveiki žmonės. Vėl teks grįžti 
atgal vandenynu.

Tą pačią valandėlę Pranui Krukeliui 
per nugarą pūstelėjo lengvas, vėsus vė- 
jūkštis. Pakėlęs galvą, tvirtais, dideliais 
žingsniais žengė į žemę. Ir pirmam už- 

~ kalbinusiam jis būtų atsakęs — yes.
Bruklinas sulaukė savo būsimo gu

vaus graboriaus.

Pranai turėjo kišenėje dėdės, tolimo 
giminės, adresą. Reikėjo jis surasti. Ji
sai slinko per miestą dairydamasis, bijo
damas, -kad didieji namai jo neužgriūtų. 
Kiekviena proga pažvelgusiam į jų aukš
tybes, atrodė, kad masyvai siūbuoja ir 
tuojau su didžiausiu trenksmu puls į že
mę. Žmonės, žmonės, žmonės!

Makleriai, agentai, kontraktoi’iai, dar
bo siūlytojai, visokio plauko biznieriai. 
Ir tuo metu, žengęs Penkiasdešimtąja 
gatve, jis pamatė priešais save žmogų. 
Baisus atsitikimas! Pranas pamanė, kad 
žmogus staiga pajuodavo, apalpo, ir tu
rėjo pulti. Su savo ryšulėliu būsimas 
graborius atšoko po^ą žingsnių. Nuoma
riu sergąs žmogus taip ir nepabalo. Kiek 
vėliau jis išvydo jų labai daug, — jie su-. 
sėdę eilėmis valė praeiviams batus.

— A-a, nigeriai! — atsiminė Pranas 
apie juodus žmones. — Na, ir suodini!

— Nori važiuot į Vinemako štatą, seni. 
Jis guli tarp Pitsburgo ir Čikagos. Ga
nysi pas mane karves, dirbsi mano fer
moje. Šeštadieniais laisvas. Šokiai irvmu- 

zika. Sekmadieniais pasivažinėjimas eže
re. Cigarai, šaltakošė, alus . . .

Ten išsilieja aiški tyla, Vinemako val
stijoje, nežinanti audringųjų prerijų pa
vojaus. Kaubojai ilgais botagais gainio
ja parves triūbydami vamzdžiais. Va
žiuokite, jaunuoli, galėsite groti Vinefha- 
ko merginoms šeštadienio vakarais ir 
gausite" po dvidešimts penkis dolerius per

Pranas'nebuvo iš minkštųjų, kurie dėl 
kažkokios šaltakošės pasiduoda. Štatas,, 
prerijos. Kas tai? Karvės ganyti, dirbti 
ūkyje, argi dėl to.būtų bėgęs pieno-ber- 
niukas į palaimintą kraštą ir dienomis 
slapstęsis pasienio giriose, bridęs’ per 
upes, 'grūmęsis su pavojais! Jį viliojo 
miestas: porcelano, marmuro ir akmens 
veidrodžių atspindžiai, plačios, erdvios 
aveniu, stiklinęs durys, durys, durys. 
Langai. Trisdešimts aukštų į viršų, pen
ki aukštai po žemėmis.

< Keletą mylių už Naujorko, mažame 
kelių fabrikų ir saliūnų priemiesty,z Pra
nas-surado savo tolimą motinos giminę 
Gudaitį. Čia buvo tylu, neapsakomai ra
mu po didelio miesto, kurio dviejų dienų 
gyvenimas ir triukšmas. įstrigo'j jaunuo
lio galvą. Dar šmėravo akyse kruvini 
elektros lempų ir krautuvių atspindžiai. 
Uest stintas, Brodvėjus, kurių vardų jis 
gerai nežinojo, — pajūrio dokai perpil
dyti įvairių spalvų žmonėmis, vėliavo
mis, prekėmis. Milžiniški sunkvežimiai, 
furgonai, dėžės su gyvuliais,- klykian- 
čiais paukščiais, sodai s,u iauklėmis, vai
kais; vežikų riksmas, pieno išvežiotojai, 
laikraščių pardavėjai, paštininkai, polis
menai, negrai. Kvapas drumzlino uosto 
vandens, vaisių: bananų, vynuogių, apel
sinų, dulkių, alaus. Jis jautė gyvenimą,

(Bus daugiau)

| sniegas. Tik laiko 
laikraščiai iseis is egzisten-1

dymui pirmo anglų kalboj 
laikraščio Bostone, Mass. 
Tuoj po Amerikos Revoliu
cijos buvo 35 vokiškoj kal
boj laikraščiai tik Pennsyl- 
vanijoj, ir keliose vietose 
pasirodė francūzų kalboje 
laikraščiai. Su didesne im- 
migracija iš įvairių šalių, 
jau prasidėjo danų, italų, 
norvegų, ispanų, švedų ir 
lenkų kalbose laikraščiai.

Kada Suv.' Valstijos nu-j 
pirko Alaska nuo Rusijos,;

ei j os, bet taip neįvyko. Ka
da Suv. Valstijos įstojo į 
antrąjį pasaulinį karą, ta 
spauda sustiprino savo vie
tą šioje šalyje. Netik pain
formavo savo skaitytojus a- 
pie Amerikos tikslus, netik 
rėmė karo bonų pardavimą, 
aukavimą į Amerikos Rau
donąjį Kryžių ir ŪSO, bet 
visą laiką spausdino val
džios visokius pranešimus.

Common Council for Am
erican Unity neseniai pa
teikė savo statistikas sveti
mų kalbų laikraščių. Tos 
statistikos rodo, kad nuo 
spalio 1946 m. buvo 1010 ne- 
anglų kalboje leidinių šioje 
šalyje, spausdinama 39 kal
bose. 95 tų leidinių, buvo 
dienraščiai, 439 du kart 
per savaitę ir savaitraščiai, 
468 kitoki leidiniai.

Nebuvo galima surinkti 
skaitytojų skaičiaus .visiems 
laikraščiams, bet 84 dienra
ščiai, 235 savaitraščiai ir 
40 kitoki leidiniai turėjo 5,- 
004,000 skaitytojų. Galima 
sakyti, kad nuo 6,500,000 i- 
ki 7,000,000 žmonių skaito 
šiuos laikraščius.

FL]S.
/

lAWAWAWAWAWAWAMWAWAWAWAWAW

VILNIES
* 4**

KALENDORIUS 1947 METAMS
, Svarbus šaltinis mokslinių raštų ir visokių 
informacijų. Taipgi įgausi ai yra dailiosios lite
ratūros poezijoje ir prozoje. Tai kūrinys, kuris 
supažindins jus su daugeliu mokslinių, techni
kos ir meno dalykų.

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
Prirengė L. Jonikas

, Išleido Dienraštis Vilnis
Kaina 50c.

Tą svarbų kuririį galite gauti dienraščio Lais
vės knygyne. Laisvė duos 20% nuolaidos platin
tojams, kurie ims po 5 egzempliorius ar dau
giau.

Užsakymus prašome siųsti:

Laisves Administracija
427 Lorįner St., ' Brooklyn 6, N. Y.

i?
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Dienraščio Laisvės Kaina Pakelta
, 1. •o ------ ---------------------

/

Su 1 diena sausio dienraščio Laisvės 
kaina tapo pakelta. Dabar Laisvės kai
ną 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.

Laisves. Administracija.

nes 
sau,

pirmininkas 
o ne publi-

tokia “ilgabuvo 
virš pažymėta.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat 

l 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

<
Telefonas EV. 4-8698

t

t

RONKONKOMA 
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas G r abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
.(RAMANAUSKAS) •

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, pa.

'Telefonus Poplar 4110

i
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gimus. Gi buvo nemažai ir pa
šalinės publikos.

Biznio atžvilgiu parengimas 
sėkmingas. , x

Detroito Lietuvių Kliubas 
laikė metinį susirinkimą, sek
madienį, sausio 26 d., Kliube.

Kliubo išrinktasis turtų raš
tininkas Kuklis pranešęs kliu- 
bos nariui George Nausėdai, 
būk jis dėl nesveikatos nega
lėsiąs eiti tas pareigas*. Kuklio 
tas pranešimas priimta ir iš
rinkta turtų rašt. J. Ginaitis 
(buvęs praeitais metais turtų 
raštj).

Kliubas priėmė baro apy
vartos taisykles dėl geresnio 
tvarkymo apyvartos.

Didžiuma narių nusitarė 
gauti pilną aunsą (unciją) 
“Šventos Magdalenos ašarų.”

Kurie turi nedidelį apžioji- 
mą, tiems reikės su pertrauka 
supilti.

D. Grinai atsisakius nuo

bartenderio darbo, išrinkta 
Laimikis.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. //

Buvo duota įnešimas per* 
Adomą Straigį, kad kliubas 
prenumeruotų visus lietuviš
kus laikraščius, kiek tik yra 
Amerikoje. Biskį apkalbėjus, 
didžiuma balsų tą atmetė.

Dabar kliubas prenumeruo
ja Draugą, Vilnį, Laisvę ii’ 
Liaudies Balsą iš Kanados. At
eina ir Saulė, bet, rodos kliu
bas už ją nemoka.

Dėt Liet. Kliubas turi ne
toli 400 narių.

Advokatė St. Masis Ham
tramck Kliubo parengime ir 
Dėt. Liet. Kliubo susirinkime 
pasisakė, kad ji kandidatuoja 
i Recorders Court teisėją ir 
prašė, jog visi lietuviai pilie
čiai paduotų) savo balsą Už ją.

Taigi, išpildykit jos prašy
mą.

Spartako Pusbrolis.

London. — Įnešta seimui 
sumanymas, kad anglų val
džia kontroliuotų žemių 
pirkimus - pardavinėjimus.

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

VALANDQS:
9 A. M. — 12 N.; 1Ą8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
' ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5589.

Rochester, N. Y.
(Tąsa nuo 2-ro ,pusl.) 

Pasisakė, kad ir jis buvęs 
areštuotas 1944 m. už veiki
mą prieš vokiečius. Kankintas 
kalėjime, muštas. Kartą yra 
gavęs net 125 kirčius. Prosy- 
tas su elektrikiniu prosu; per
varytas per dešimtį kalėjimų 
ir atsidūręs Flensburgo kon
centracijos stovykloje. Tik pa- 
sidėkavojant Amerikos ka
riuomenei, buvęs paliuosuotas 
ir jis dabar čia jums prakal
ba sako, i

Pasak ponaičio, tai 80 
tūkstančių lietuvių išbėgę ir 
jie nekad negrįš. Būtų, girdi, 
visa Lietuva išbėgus, tik fron
tas labai greitai ėjo ir bolše
vikai užkirto kelią.

Pabėgusiems esą nekaip; 
jiems reikią pagalbos* iš Ame
rikos. Partizanai veikią Lietu
vos išgelbėjimui. Tad duoki-; 
te mums dinamito, ameriko
niškų dolerių, šaukė Budginas, 
o mes išsprogdinsime bolše
vizmą į padanges!

Lietuva nekariavus prieš 
nieką, tai dabar, girdi, mes 
negalime nei taikos konferen
cijoj dalyvauti. Mes g'alime 

•tik rezoliucijas rašyti ir atsto
vus pasiųsti prie konferencijų.

Reiškia, Lietuvos žmonių 
pagalbai nei cento. Gi šliau
kanti pinigai eis rezoliucijų 
rašymui ir pasiuntinių siunti
mui prie konferencijų.

Ka«* norite pagelbėti bėg
liams Vokietijoj, tai kun. Bak
šys duos patarimą. Už 10 dęl. 
šeimyna išmaitinama visą mė
nesį. Arba kas norite atsi
traukti savo gimines iš Vokie
tijos, tai irgi kreipkitės pas 
kun. Bakšį. Viskas išbėgioju
siems iš Lietuvos, o Lietuvos 
žmonėms kavalieriška špyga.

Na, skaitytojau, kaip atro
do kalba? Ar ne skamba hitle
riškas balsas? Hitleris irgi 
sprogdino bolševizmą į pa
danges, “kad išgelbėti Euro
pą nuo komunizmo.” Begelbs- 
tint, sugriovė visą Europą ir 
išardė viso pasaulio ekonominį 
gyvenimą, iki Talkininkų .tei
singumo rank-ą užnarino virvę 
ant kaklo.

43 tūkstančiai, tai reiškia, kad 
lietuviški pronaciai kariavo 
išvien su vokiškais naciais. O 
jeigu kariavo, tai nebuvo neu- 
trališki! Vokiečiai naciai buvo 
gudresni už lietuviškus prona- 
cius. Užėmę ■ Pabaltijo kraš
tus, naciai padarė Ostlandą. 
Lietuvos nebuvo. Lietuvius va
rė prie kariškų darbų, kitus į 
armiją, o Ostlandą (Lietuvą) 
kolonizavo vokiečiais. Bet 
1944 m. pradžioje jau, ir lie
tuviški politiniai Tlurniai pa
matė, kad hitleriškų galvažu
džių dienos suskaitytos, tai su*- 
tvėrė “Komitetą Lietuvai Gel
bėti” ir paskelbė Lietuvą neu- 
trališka.

Lietuviški pronaciai nepajė
gė padaryti Lietuvą, Latviją 
ir Estoniją vokiečių nacių sa- 
telitėmis (talkininkėmis), kaip 
Finliandija, Rumunija, Bulga
rija, Austrija, Vengrija buvo 
padarytos. Gi artinantis Rau
donosios Armijos frontui prie 
Lietuvos, visi nacių meistrai 
bėgo kartu su nacių byrančia 
armija iš Lietuvos, it žiurkės 
nuo degančio laivo. O Lietuva, 
nusikračiusi fašistinio brudo, 
kuria naują gyvenimą: stato 
fabrikus, tiesia gelžkelius, bu- 
davoja elektros stotis, vietoj 
mokėjimo karo reparaciją

Apie Išvežimus iš Lietuvos
Ponaitis sakė, kad birželio 

14-45 dd., 1941 m., išvežė iš 
Lietuvos į Sibirą 40 tūkstančių 
žmonių. Atžymėtos dienos ro
do tik vieną savaitę prieš vo
kiečių pasalingą užpuolimu. 
Bet visą metą prieš karą išve
žimų nebuvo. O jeigu būtų 
buvę, tai ponaitis būtų pasa
kęs.

Po gruodžio 7 d., 1941, pa
daryto japonų užpuolimo ant 
Perlų Uosto, mūsų šalies vy
riausybė, nieko neklausus, pa
ėmė Amerikoj gyvenančius ja
ponus ant viso Pacifiko pa
kraščio ir išvežė ’į vidų šalies, 
kur jie negalėjo kenkti karo 
laimėjimui. Ir niekas Ameri
kos už tai nekritikavo-nesmer- 
kė, nes buvo karo reikalas. 
Bet ve, ponaitis daro pasmėr- 
kima Sovietams, kad jie vežė 
nuo karo vieškelio tūlus lietu- 
vos gyventojus.

Laiškas Redakcijai
Laisvės Redakcijai 
Gerb. Tamstos:—

Praeito mėnesio 28 dienos 
numeryje talpinate rašinėlį, 
po kuriuos pasirašo “Reporte
ris,” kuris Tamstoms atpasako
ja mano su juo pasikalbėjimą 
visiškai kitaip, nei aš jam pa
sakojau.

Jei būčiau žinojęs, kad jis 
tą mūsų šeimynišką “collo
quium” paskelbs spaudoje — 
nebūčiau pasakojęs.

Visų jo atpasakotų,’1 vokie
čių žudymo scenų, nesu matęs, 
išskyrus tai, kad ne kartą esu 
matęs, kai pro Vilniaus stotį 
veždavo rusų karo belaisvius 
atidaruose vągonuose (plat
formose) esant —■ 25-30°C. 
Kiekvieną kartą transportui 
sustojus būdavo iškraunami iš 
vagonų sušalusieji ir čia pat 
kraunami į krūvas, nuo kurių 
prieš tai dar gyvieji nu vilkda
vo drabužius, kad išgelbėti 
nuo sušalimo, savo gyvybę jau 
mirusiųjų drabužiais. Visą ki
tą savo akimis nesu matęs, o 
žinau tik iš mačiusių pasako
jimų ir matytų nuotraukų, ku
rios buvo padarytos garsiame 
vokiečių masinio žudymo cen
tre, Liubline, Lenkijoje, kur 
buvo tam tyčia įrengtas masy
vus pastatas, kur buvo gyvi 
malami masiniai: žydai, len
kai, rusai ir kitų tautybių 
žmonės. Kai kur nelaimingie
ji prieš tai būdavo nužudomi 
dujomis—ciano vandeniliu, šis 
pastatas buvo įruoštas, kad 
tuoj į jį įėjus atrodydavo pir
tis, kur aukoms liepdavo nusi
rengti, o kituose kambariuose 
būdavo nuodijama, o paskui 
deginama, arba malama. Ta
čiau nebuvo tai traukinys, 
kaip atpasakoja reporteris.

Baigdamas, prašau Tamstas 
“Reporterį” išbarti už iškrai
pymą žinių, kad ateityje taip 
nedarytų.

Iš jo rašinio atrodo, kad aš 
asmeniškai dalyvavau šiose 
vokiečių masinėse žmonių žu
dynėse.'

Nereporteris.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
RElkALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

. REIKALINGOS'
- PATYRUSIOS OPERATORES 

DIRBTI PRIE ROBES 
UŽDARBYS 65c IKI 85c Į VALANDĄ 

’NUOLATINIS DARBAS. LINKSMA APLINKUMA 
KREIPKITĖS

ROSECRAFT
BREED BLDG., 16 MAIN ST., NORWICH, CONN, 

ar kreipkitės
ROYAL ROBES PLAINFIELD, CONN. (30)

St. Petersburg. Fla.
Sausio 26 dieną ALDLD 45 

kuopos buvQ pasekmingas su
sirinkimas, dalyvavo 14 narių, 
visi pilnai užsimokėjo duokles 
už 1947 metus. Į kuopą įsirašė 
Juozas Verbila, ir Natalija 
Lanigienė. Pastaroji apsiėmė 
būti už protokolų raštininkę. 
Nutarta surengti pikniką vasa
rio 9 d., ant Gulf Port Byčiaus 
nuo 11 vai ryto. Į komisiją ap
siėmė K. Tašalis ir N. Lanigie
nė. Išrinktas kuopos korespon
dentas K. Tašalis.

Sekantis kuopos mitingas' 
nutarta laikyti pas Zablackus- 
Pakalniškius, Clearwater, Fla.', 
už 20 mylių nuo St. Peters
burg. Ant g^lo skaityta pa
skaita, Lietuvos Knygos Ke
lias, 400 metų pirmos knygos 
sukakties proga. Skaitė Jonas 
Kraus-Kraucevičius. Buvo ir 
svečių, Mačioniai iš Worcester, 
Mass. Martin Sellers ir B. Sta- 
kėnas. Draugai Simanai visus 
pavaišino arbata ir užkan
džiais.

Lietuviai mūsų mieste labai 
mažai dauginasi. Vienas kitas 
apsistoja tik dėl mėnesio kito. 
Bet didžiuma jų po poros die
nų ar savaitės traukia plačiu 
keliu į Miami, kur daugiau vi
sokių biznių, žaismių, pra
šmatnumų ir lietuvių randasi. 
Be abejo, sulaukę pavasario, 
didžiuma jų patrauks į šiau
rę, nes vasarą Floridos šutme- 
na ir karščiai -įkyriai neišken- 
čiami.

V. J. Stankus.

OPERATORĖS
* Patyrusios
Prie sijonų ir sportiškų aprėdalų. 5 Dienų 

Savaitė. Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
LUXOR SPORTSWEAR, 17 BUTLER ST., 

NORWALK, CONN.
, (30)

REIKALINGOS 
Moteriškes

ELEVATOR OPERATORES
44 Valandų Savaitė. Gera Alga 

Sekmadieniais Nedirbama

Duodama uniformos ir bliuskutės 
Nemokamai apdrauda po 3 mėnesių

Ir daug kitų šalpų

KREIPKITĖS .
BUILDING

SUPERINTENDENT
886 MAIN ST. ' /

BRIDGEPORT, CONN.
(33)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BAČKŲ DARYTOJAI
Patyrę

5 DIENŲ SAVAITĖ

NUOLATINIS DARBAS

SCHOCK, GUSMER
&C0.

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti ant sykio ne tl 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu. ų$> /i

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo 4iso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties Įvairių daržo
vių i 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 ^a- 
vo ąyeikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink Įsigyti ir po

, kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5
”\vąrų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tiįę $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Table teles naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių., 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50>

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės i dieną, už 100Q tik $6.dQ.

5. Balanced Brand Garljc & 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), tilc 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—Metro Sta„ Dept. C, Lo» Angeles 55, Calif.

♦M Č 1' :

Prakalba ar Pliurpalas
Paėmus ponaičio pasaky

mus,! kad lietuviai išviję bolše- 
viku\įš Lietuvos į tris dienas 
ir kad rietuvių partizanų žuvę

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialės Gėlės
, I’as veikiu imi; 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.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių, ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus4 
sudarau su ame-jl 
rikoniškais. Rei-fe 
kalui esant ir& 
padidinu tokioj.^ 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Stono Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Lino

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn;

Tel. GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo]a pianus iš di

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y.

I Tel. Michigan 2-3123
•m mu uh

' Ponaičio Pasakojimas Apie 
1940 m. Rinkimus .

Pasak ponaičio, nuėjęs į 
balsavimo vietą Panemunėlyj, 
Kauno. apygardos, radęs 9 
kandidatus ant sąrašo. Jo su
pratimu, visi buvę komunistai. 
Balsavęs tik už vieną, išplėš
damas vieno kandidato vardą, 
o likusį sąrašą numetęs ant 
grindų ir sumindžiojęs. Bet už 
tą šarlatanišką pasielgimą jis 
nebuvo areštuotas ir išvežtas į 
Sibirą! Reiškia, ponaitis išda
vė visus pirmutinius melus, 
būk raudonarmietis stovėjo 
kiekvienam balsuotojui už nu
garos ir vertė visus balsuoti. 
Ponaitis, priplepėjai melų. Ne
paminėjai nei vardo, nei lai
ko ir nei vietos įvykių.

• Girdėjęs Kalbant.

Philadelphia, Pa.

Newark, N. J.
1$

Vietos angliškoje spaudoje 
paskelbta, kad tarybininkai 
yra aptaksavę Newark o lietu
vius ant $20,000. Tai milžiniš
ka suma pinigų, Reikės gerai 
pakratyti kišenius. Bet klausi
mas, ar pavyks surūgusiems 
fašistėliams šitą, sumą iškauly
ti ?i Igliauskietis.

šilunia palengvinu kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidek prie mjliouų tų, kurio 
prisiekauja Johnson’s NUGAROS 
PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
preit palengvintų nugaros skausmus. 
Daktarų ISbandymai Šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnaujaI
• Vartojant šį plasterj, tai lyg nau
doti kaitinamąją paduškaitę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaką. ŠILDO jums nu
garų. atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švąrųg. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS PLASTĖTUS 
saugo nuoJ užsišaidymo. Pastiprina 
raumenis, duodu atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jį gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris relčkfi ko
kybę per 50 metų. Visojo vaistinėse.

.............     L.. ............................ ..

Lietuvių Muzikalio Kliubo 
nariai klausia manęs, kodėl 
aš ištraukiau kandidatūrą iš 
prezidento vietos, balsavimo 
dienoj, sausio 15 d. Tai melas 
ir neteisybė. Gruodžio 18 die
ną aš apsiėmiau kandidatuoti, 
kuomet p. Grinius mane per
statė (ar iš meilės, ar kaip 
ten nebūtų), su ta sąlyga, jei
gu susirinkimas leis rinkti per 
balotus. ‘ Ir prašiau pirminin
ko atsiklausti susirinkimo, ką 
jie apie tai mano. Bet pirmi
ninkas neatsiklausė susirinki
mo, tik uždarė susirinkimą. 
Aš pareiškiau, jeigu pirminin
kas neatsiklausė susirinkimo, 
aš ištraukiu savo kandįdatūrą 
ir prašau užrašų sekretorių iš
braukti iš protokolo. Balinskis 
pasišaukė finansų^ sekretorių 
Dambrauskį, ar jis "sutiktų 
leisti. Dambrauskas pareiškė, 
kad balotų nereikia. Tai aš 
dar prašiau išbraukti mane iš 
protokolo.

Bet aš girdžiu per metinį 
susirinkimą skaitant protoko
lą, kad mano vardas skamba 
protokole. Užrašyta, kad Rai
nys kandidatuoja į pirminin
kus. Aš ir vėl protestavau, kad 
aš neapsiėmihu per “buliukes” 
balsuoti.

J. S. Rainys.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

lų-amerikiečių okupuotai Vo
kietijai, tai už metų ten bus 
“komunizmas.”

Matyti, kad tas “kultūris- 
tas” ir “švietėjas” visai nebi
jo, kad už metų ten bus galin
gesnis hitlerizmas.

★ ★ ★
Vokiški naciai gvoltu rėkia, 

kad jiems reikia svetimų že
mių. Londone ir Washingtone 
tūli ponai tą pat tūravoja ir 
reikalauja atimtj nuo Lenki
jos jos tūlus plotus, kurie bu
vo vokiečių pavergti.

Veltui, nesulaukti to nei vo- 
kiečiams, nei jų globotojams. 
Lenkijos siena yra ant Oderio 
ir Neisse upių ir ten bus, nes 
tos žemės priklauso lenkų tau
tai.

PREZIDENTUI NEPATINKA 
TIK “ “DVIKOJĖS KATES”

816 Clinton Street

Hoboken, N. J.

Kreipkitės į
MR. HELLER

(29)

VYRA I 
Dirbti Kaipo

Chemical Operatoriai 
Gera Alga Pradžiai 

NUOLATINIAI PAKĖLIMAI 
Pastovus darbas su puikiausiais prospektais j 

duodama darbiniai drabužiai ir baltiniai 
nemokamai.

Reikalinga Hitrh School Mokslo. 
KREIPKITĖS PRADEDANT PIRMADIENIU 

BAIGIANT PENKTADIENIU
SCHERING CORP.
MORRIS AVENUE, PRIE 

LEHIGH VALLEY RAILROAD 
UNION, N. J.

(29)

GERA
VIETA DIRBTI

Washington. — Naciona- 
•iiame spaudos pokily j e ko
respondentai užklausė prez. 
Trumaną, kodėl jis nepa
skelbia kačių savaitės. Juk 
Amerikoj, girdi, yra skirta 
specialės savaitės visokiems 
kitiem dalykam. Kačių my
lėtojai pageidauja ir joms 
pašvęstos savaitės, pastebė
jo laikraštininkai.

Prezidentas, atsiliepda
mas, užtikrino, kad jis ne- 
priešingas keturkojom ka
tėm, bet esą “dvikojų ka
čių”, kurios jam nepatinka. 
Tačiau jis nežadėjo ir ke- 
turkojoms skirt savaitę.

MaskVos Pravda sako, 
jog Atominis Amerikos pla
nas bus atmestas - vetuo
tas Jungt. Tautų Saugumo 
Taryboje.

U. S. Plieno korporacija 
pernai gavo $88,683,530 gry
no pelno.

UNION 
MANUFACTURING 

COMPANY
Squeezer Molders

‘ Foundrei Paprasti 
Darbininkai

(Dienom ar Naktim)
Millwright pagelbininkai 
Apšildymui ir kitokiem 

aptarnavimam darbininkui
5 Dienų Savaitė

Progresyvis Fabrikas 
Agresyviam Darbininkam

Kreipkitės Pas Mus šiandien
UNION 

MANUFACTURING 
COMPANY

Personnel Office 
296 Church Street 
New Britain, Conn.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N- 4* 
HUmboldt 2-7964
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Vaikinukas iš Keršto
Padegęs Lentinę

Įvykęs gaisras Joseph II. 
Benz ig, Ine., lentinėj, 45 Wil
liams Place, East New York, 
praeitą sekmadienį padarė 
nuostolių $200,000 einant pa
čios firmos aprokavimais.

Policija sako, būk 16-kos 
metų vaikinė!is. Richard Ben
der, tos lentinės prižiūrėtojo 
sūnus padegęs lentinę iš kerš
to, kam jis buvo nekaltai ap
vagintas. Vaikinukas dirbęs 
toje lentinėje ir buvęs prava
rytas iš darbo Įtarus pavogi-

,* me pinigų, 
rado, keno 
koje padėti

Stipra us
ugnis pasiekė 
St.,-Canarsie liniją, 
ta vieta 
gatvės. Traukinių kursavimas 
buvo sulaikytas tarp Broad
way ir Atlantic Avė. stoties 
nuo 7:30 iki 9:45 vakare. Su
laikyti ties ta vieta buvo ir 
Fulton aukštojo gelžkelio 
traukiniai, nors ugnis tos li
nijos nesiekė. Gaisragesiai 
dirbo per porą valandų iki už
gesino gaisrą, vienam pažeidė 
aki.

kurie paskui atsi- 
nors buvo netvar
iu užmiršti.
vėjo aksti narna, 

ir BMT l-1th 
kuri ties

jau yra iškelta virš

■

Prisiminimas ir Padėka

Juozo ir Genovaitės Dainių 
šeimą užklupo nelaimė. Jau 
tūlas laikas sirgo, jų sūnus 
Eugene, veteranas. Jis sugrį
žo iš karinės tarnybos ne stip
riausioje sveikatoje ir vis te
bebuvo pilnai nesustiprėjęs, 
turėjo ilsėtis. Tuo pasilsiu tė
vai pilniausia jį aprūpino — ' 
jinai pasiliko namie sūnų ap
tarnauti, jis — visai šeimai | 
uždarbiauja. '

Pastaruoju laiku susirgo ir; 
pati draugė Dainius, o su tuo- 
mi prieš šeimą stojosi ir neiš- 1 
rišama problema: neturėti 
priežiūros arba nedirbti.

Linkime draugams greitai i 
pasveikti. * '

Draugų Dainių yra ii- į 
ganiečiai laisviečiai, tėvas ir 
sūnus yra dirbę Laisvei. Tė
vas ir dabar reikale pagelbsti. ' 
Jisai taipgi darbuojasi LDS 1- 
je kuopoje iždininku, ilgai 
darbavosi LDS 3-čios apskri- i 
ties valdyboje ir Laisvės di
rektoriuose ir niekad neatsi
sako kokiu nors darbu patar
nauti 
mose 
visam

Nors pasiruošiau kelionei i 
tolimą Kaliforniją apsigyven
ti ilgesniam laikui, rišau ryšu
lius, siunčiau, ir kitus reikalus 
atlikinėjau, bet kaž kaip ne
jaučiau, kad skiriuosi su sa
vaisiais, su brooklvniečiais ir 
visais mūsų idėjos bendradar
biais. >

Ir tik tuomet pasigedau vi
sų brooklynieČių, kuomet mū
sų traukinys vingiavosi žiemių 
ir vakarų linija per Iowa, Ne
braska. Wyoming, Utah, ir 
Nevada valstijas.

Kuomet man dar nematyti 
gamtos vaizdai keitėsi: čia 
didžiuliai akmeniniai kalnai 
debesius ramsto, ten didelės 
pūstynūs, kur nei jokio gyvū
nėlio nesimato, pajutau to
linantis nuo visų man brangių
jų asmenų ir bendradarbių.

Sąžinė pradėjo man išmeti
nėti, kodėl aš tiek mažai pa
dėjau jiems. O jie padėjo man 
daug. Prisiminiau menininkus, 
su kuriais bendrai 'dirbau, su 
kuriais bendrai visi atidavėm 
mums poilsiui skirtas nuo dar
bo valandas veikalui “Prieš 
Srovę.“

Laikydamosi šios teisingos 
lietuvių patarlės: “geriau vė
liau, negu niekad,“ tad —

Labai dėkavoju visiems 
draugams už pagelbėjimą 
man veikale “Prieš Srovę“ ir 
padėjimą gauti scenai reika
lingų dalykų.

AČiu J. Byronui, kuris man 
daugiausia padėjo visame ka
me; drg. Stakbvui, Vcntienei, 
Feiferiams, Rainienei, Bašins
kui, Gužui ir Valenčiui ir ki
tiems visiems, kuriuos gal čia

pamiršau paminėti.
Dėkavoju visiems draugams, 

atsilankiusioms į mūsų namus 
palinkėti man laimingos kelio
nės ir už suteiktas man dova
nėles. Ačiū sūnui 
gėles ir marčiai 
išleistuvių? puikią 
visą jos rūpesti.

Ačiū Lietuvių

/

Osvaldui už
Genutei už

vakarienę ir

Motorų Ap- 
švietos Kliubui už puikią ra
šymui plunksną, kurios aš dar 
neužsitarnavau, bet bandysiu 
atsilyginti jums, draugės, ne
leisdama tai plunksnai rūdyti 
ateityje.

Nors atsidūriau toli niro- jū
sų, bet darbas už demokratiją 
tas pats mus riša.

Nors turėjau intenciją grei
tai parašyti ir pabrėžti šią pa- 
dėkavonę tuojaus, bet tokia 
didelė permaina vietos ir gy
venimo aplinkybių paveikė į 
mano sveikatą, ir j ieškojimas 
darbo išeikvojo daug energi
jos.

Filmų darbininkai streikuo
ja jau apie 2 mėnesiai.laiko ir 
todėl negalėjau gauti pas juos 
darbo ir nežinia, kada jie su
sitaikys. Taip pat visos indus
trijos, kaip po karo apsistojo, 
naujų darbininkų nesamdo, o 
dar paleidžia naujesnius ir ne 
mechanikus darbininkus.

Net negali nei suprasti, kas 
čia darosi — ar jau depresija 
užėjo, ar tiktai kokia permai
na? Jie aiškina, kad negali 
parduoti gaminių, kuriuos tu
rėjo pridirbę dėlei aukštų kai
nų.

Mane aplinkybės privertė 
Imti bile kokį darbą ir už ma
žą algą dirbti ir prisiėjo bels-

pramogose. Tokiose šei- 
nelaimė yra nelaime ir 
judėjimui.

Mrs. Anna Newman. 33 
sekretorė, motina vieno Įr 
motė trijų vaikų, 
kaltinimu, kad ji iš samdytojų
išvogčiojusi $11,000.’Ji sakė, 

šeimos padėtis vertųsi ją 
būdu gauti daugiau

m., 
pa

ar eštuotą i

kad 
tuo 
gy.

pini-

MIRĖ
t

Bronislava Surowitz, 
amžiaus, gyveno 13 Eldridge 
St., New York City, N. Y., mi
rė namuose, vasario 3 d. Kū- 

as pašarvotas namuose, po 
irš minėtu antrašu. Laidotu
os įvyks vasario 6 d., šv.

aices kapinėse, Brooklyno. 
Velionė paliko nuliūdime 3 

sūnus, 3 dukteris ir penkis 
nūkus.
Laidotuviij pareigomis rūpi

mai grab. Juozas Garšva.

Komunistai Garbingai 
Užbaigs Kvotą

Brooklyno komunistai skel
bia jau išpildė ir prašokę sa
vo kvotą gavime prenumeratų 
savaitiniam angliškam darbi
ninkų laikraščiui The Worker.

Originale Brooklynui kvota 
buvo 10,000 metinių savaitraš
čio prenumeratų; iki praeito 
sekmadienio gauta 1 1,000. 
Komunistai siekia užbaigti su 
dvylika tūkstančių.

Paskutines pasekmes suneš 
i savo susirinkimus antradie
nio vakarą, vasario 4-tą.

Lietuviai Dar Trūkstame
Mūsų 

praeito

Susirinkirųo, i v y k u s i ame 
sausio 30-tą, visi delegatai ir 
komiteto nariai ėmė dalyvu- 
mą. Visi pareiškė gerus linkė
jimus Lietuvos žmonėms sku
biai atsisteigti, sustiprinti Lie
tuvos gyvenimą. Ir pasižadėjo 
visados turėti mintyje, kad 
.jeigu koks reikalas iškiltų at
eityje, tuojau surasti būdus 
tinkamai padėti Lietuvos žmo
nėms.

i

kvota buvo 50. Iki 
sekmadienio turėjome 
dar trūko 11.

Kas dar iš komunistų ir 
prietelių galite užrašyti nors 
po vieną, kad’ pagelbėti mums 
garbingai pasirodyti to taip 
svarbaus darbo žmonėms laik
raščio skleidime? Nariai ir 

j draugai visas turimas prenu- 
j merą tas atneškite į Lietuvių

Lietuvai pagalbos teikimo 
darbas užsibaigė su sausio 31- 
ma diena, 1947 metų. Surink
tos drapanos' ir čeverykai, 
taipgi reikmenys Vėžio Ligos 
Institutui Vilniuje vieni jau iš
siųsti, o kiti prirengti išsiunti
mui, dar kiti, ateinantieji šio- 
mios dienomis, baigiami pri
rengti į kelionę. , Todėl tas 
svarbus ir ilgas paskutinių 
penkių metų darbas baigiasi.

Visi delegatai, grįžę Į savo 
organizacijas, isduos savo ra
portus, pažymėdami savo nu
veiktus darbus. Tai bus vienas tiš svarbiausių Amerikos pro
gresyvių lietuvių nuveiktųjų 
darbų ir liksis plačiai atžymė
tas Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių istorijoje.

Sutraukos raportų vėliau
komunistų Kliubo susirinkimą į pus talpinamos Laisvėje.
šio antradienio vakarą, 419 į
Lorimor St. Kl. N. j

Paskutiniai du iš penkių bu
vusių pabėgusių iš kalėjimo 
Governors Island jau sugrą
žinti atgal. Vienas pats pasi
davė, .kitą sugavo. Jie tebe
buvo ant salos.

tis Į daugelio dirbtuvių duris 
iki šiokį tokį susiradau darbą, 
tai taip ir vargstu, laukdama 
pagerėjimo.

Draugai, 
čiau, jei jūs 
no rašinėlį

LPTK Brooklyno 
Skyriaus Sekr., 
A. Mureika.

Veteranu Centras Jau 
Turėjo 100.000 
Lankytojų

Brooklyno Veteranų Cent
ras, 105 Court St., Įsteigtas 
prieš 13 mėnesių, per tą lai
ką turėjęs šimtą tūkstančių at
silankiusių veteranų, turinčių 
Įvairių problemų - paklausimų 
sąryšyje su buvusia tarnyba.

Rengia T)r. Martin Lu’ther Draugyste

VASARIO 8 FEBRUARY

Pradžia 8 vai. vakaro

Įvyks šeštadienį,

Antradienis, Vasario 4, .1947

LINKSMAS BALIUS

Gražioje Salėje

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street - Brooklyn, N.

PAVIDIS RADIO ORCHESTRA
Gros Įvairius Kavalkus Šokiams

Įžanga 60c. Taksai Įskaityti.

ba-
Tad ir !

Gerbiamieji; Dr. Martin Luther Draugijos 
liai visada būna linksmus ir draugiški.
šis balius bus puikiausias visiems pasilinksmini
mas. Ateikite, pasivaišinkite ir prasilinksminkite.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Jean Dalrymple stato^cenoje komediją “Burlesque.” 
Prie piano jos žvaigždė aktorius Bert Lahr. Vaidina 
Relasco Teatre, 44th St., New Yorke, vakarais.

tiktų, nors ir per

JONAS LAZAUSKAS

u -''J.-; SfBm. '

SS&lLx.........

išgirsti žodelį, 
Lietuviu Kalbos 

Liaudies 
Pergale” ? 

išgirsti ir kitokių 
jiėną^Jš menininkų veik-

aš giliai įvertin- 
peržiūrėję šį ma- 

pataisytumėt ir 
įdėtumėt į Laisvę, kadangi jis
gerai suvėluotas, tai pritaikin- 
kit, kad jis 
vėlus.

Norėčiau 
kaip sekasi
Mokyklėlė ir kaip 
Teatras dirba su ‘ 
Norėčiau 
nau. 
los. .

Lauksiu nuo jūsų laiškų.
Linkiu menininkams ir 

siems geriausios kloties..
Iki pasimatymo,

U. Bagdoniene.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

I 9—12 ryte
I 1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta
vi

Susirinkimas
EAST NEW YORK. 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

vasario 6 d., 8 vai. vak., pas drg. 
Misevičių, 115 Montauk Ąve., Broo- 
klyne. Kviečiame narius dalyvauti, 
nes turėsime svarbių reikalų aptarti.
— Valdyba. (29-30)

MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
svarų borfkose.

Į kitus miestus nesiunčia- 
| me. . Parduodame tik ant 
vietos.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

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

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

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

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

TONY’S

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
\

PUIKIAUSIĄ LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

'PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

BULOVĄ!laisvės Bazaras57 m Laisves Adm.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
F

15 |«w«ts . . . $2475

B

MATIKI

duk

rų pi-

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Evergreen 4-8GU3

JįWalawitch, 55 m. 
gyveno 342 Madison 
York City, N. Y., mi-

KOMUNISTŲ ATYDAI
Lietuvių Komunistų Kliubo susi

rinkimas jvyks šio antradienio va
karą, vasa'rio 4-tą, 419 Lorimer St. 
Prašome visus atvykti. — Valdyba.

k • (28-29)

CHARLES VIGuNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
I

Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

UP-TO-DATK

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

i

t

>

Frank 
amžiaus, 

New
rė namuose vasario 3 d. Kū- 

pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 

ve., Brooklyno. Laidotuvės 
įvyks vasario 7 d., Kalvarijos 
kapinėse, Brooklyno.

Velionis paliko* nuliūdime 
Žmoną, 2 sūnus ir vieną

Laidotuvių pareigomis 
nasi grab. J. Garšva.
T

Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 7,8 ir 9 Marsh, 1947
VISUS TRIS VAKARUS GROS

! ’avidis Radio (Ircheštra
Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 

karšti valgiai ir bus didelis pasirinkimas 
įvairių gėrimų.

Bazaras Bus Laikomas

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Laukiame bazarui dovanų. Dienrdštis Laisvė yra 
visos Amerikos pažangiųjų lietuvių vadas. Tad visos 
Amerikos Lietuviai privalo remti Laisvę, privalo 
siųsti dovanas bazarui.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos ,

CAMWDGE 
w ►*•*» • • . $2975

PATRICIA 
i7i*w»u . . . $2475 II

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y 
Tei. ST. £-2174. (ArU Gruimn Av®.) Atdarė Vahareto.




