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LAISVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Slap" 2-2R7S

NEUŽTARIA NUSMERKTU
GRAIKŲ PARTIZANŲ '

Taikos Sutartis su Talkininkais i

Vasario 1? d. — Abraomo 
Lincolno gimtadienis; Lincol
nas gimė prieš 138 metus. 

Juo toliau mes stovime nuo 
“Lincolno gadynės,” juo di
desnis pats Lincolnas mums 
atrodo.

Taip esti su visais dideliais 
vyrais, kurioms lemta stovėti 
priešakyje gigantišku sąjū
džiu, — tokiu, kokiems vado 
vavo Lincolnas.

surandama nauju daviniu. Saugumo Tarybos Dauguma Atmetė Sovietu Siūlymą Sulai- 
nauju faktu apie Lincolno gy
venimą. štai, neužilgo bus' vi Į 
suomebei paskelbti kai kurie 
Lincollo laiškai ir kiti doku-, 
mentai\mdikti jo sūnaus, mi-1 
rūsio pries%*ūš 20 metu.

šitie dokumentai gulėjo kon
gresinio knygyno (Washing- , 
tone) spintoje ir niekas nega
lėjo jų matyti; šiemet jie bus 
išimti ir paskelbti.

kfti Žudymą iNusmerktiiją Graikijos Respublikiečiu
Lake Success, N. Y . — Ta komisija atsiklausė 

Jungtinių Tautų Saugumo Saugumo Tarybos, ar leisti- 
Tarybos dauguma nusiplo-' na prašyti Graikijos mo
vė sau rankas dėl nusmerk- i narchistų valdžią atidėt mi
tų mirti Graikijos respubli- smerktųjų žudymą. Ameri
kiečių - partizanų. Taryba kos atstovas H. Johnsonas 
atmetė Soviet, atstovo And- sakė, jog tai būtų “neleisti- 
riaus Gromyko ir Lenkijos nas kišimasis” į Graikijos 
delegato J. Mich<ilowskio 
siūlymus sulaikyti mirties 
bausmę tiems prieš-fašįsti- 
niams kovotojams, iki Jung.

! Tautų komisija ištirs nera- 
i mumus bei pasieninius susi
kirtimus Graikijoje ir ki- 

Monopo- tuose Balkanų kraštuose.

mirė
reikalus. Galų^ gale nutarta 
prašyti sulaikyt žudymą tik 
tokių, kurie bus komisijai 
reikalingi kaip liudytojai.

Berlin. — Suskaityta jau 
virš 90 lavonų degėsiuose 
Karlshist šokių salės.

Prezidentas Lincolnas 
prieš 82 metus. Daug kas per 
tą laiką pasikeitė, — pasikei- 
tė ir republikonų partija, ku- j 
rią Lincolnas įkūrė.

Anuo metu ši partija buvo 
pažangi, — šiandien reakcin
giausią mūsų šalyje.
Jistinis kapitulas užkariavo ja 
ir nūnai naudoja įrankiu slo
pinti viskam tam, ką Lincol 
nas gynė!

Jei Abraomas Lincolnas 
šiandien prisikeltų, jis nega 
lėtų atsistebėti “žygiais” stam- ; 
biojo kapitalo 
besivadinančių agentų, kurių i tinėje Ohio valstijos dalyje : ninku, Clevelande 12,000, 
vyriausias siekimasis yra su- ' 200,000 darbininkų laikinai West Virginijoj kiti tūks-

Del Šalčių Trijose Valstijose 
200.000 Žmonių Neteko Darbo
Vakarinėje Pennsylvani- i ralio geso stokos Pittsbur- 

republikonais i joje, West Virginijoj ir ry- i ghe paleista 50,000 darbi- 
, Clevelande 12,000,

naikinti džtrbo unijas. — nat neteko darbo dėl to, kad 
kinti viską, už ka Lincolnas ; pritrūliO natūralio žibina- 
ko2to,°' * , * * . T. . mojo - kūrenamojo geso

Praeitą sekmadieni Lietuva* fabrjkams. Užėjus smarkių 
buvo svarbi diena: ten vykę U;i - , . fahrikqi hirx
rinkimas atstovu j-Aukščiau- ?aIC1^ bal?ga1’ tapi įkai tui e. 
Aiaia Lietuvos Taryba arbr I sumazint geso vartojimą, 
parlamenta ' kad daugiai! jo liktų gyve-

Rinkimai vyko ne tik i.ie-1 namiems namams šildyti ir 
tavoj, bet ir kitose sesiose ta- I valgiams gaminti. Del natū- 
rybinėse respublikose: Rusijo
je, Ukrainoje, Baltarusijoje. į 
Gruzijoje, Armėnijoj ir Azer- i 
baidžiane.

Spauda skelbia,. įog visą 1 
septynių kraštu balsavimuose- i ' 
rinkimuose dalyvavo daug pi- į 
liečiu. ★ ★ ★.

Eisi oris pašaukiama-
American” komiteto
“apklausinėjimui.”

Jis ton randa buv:.s
nistą Budenzą,
tapusį komunistų priešu
kusiu prieš Eislerį “liūd

Savo straipsnyje Eisleris 
dina Budenzą molagiu 
“biednuoju durneliu.”

Jis ten randa Putą Fišerie- 
tai buvusioji komunis-

tančiai.
Rockland apskrityj, N. 

Y., taip pristigo to geso ap- 
sišildymui,\kad 2,500 šeimų 
turėjo apleisti sąvo namus, 
ir ieškoti šiltesnės prieglau-. 
dos pas kainiynus. Šalčiai 
užgulė ir didelę dalį šilto
sios Floridos.

Sovietai Išgriebė MILIONAI ANGLU BE 
! Kelis Nuskandintus mA

IR SVIESOSNacių Karo Laivus
į “u n- I *

komu 
randi c. n pa

ti v y-

ir

r '

Paryžius. Pasirašyda- tines Tautas, tai prašys pa- 
mi taikos., sutartis su talki- ' taisyti kai kurias taikos są- 
ninkais vąs. 10 d., sykiu ir i ty£’ats; Talkininkiškos Jugo-

4.1 i J • i v. . i slavija ir Graikija taipgi su, protestavo keturi kraštai, •' •' 1
buvusieji fašistų Ašies ben- - 
dradarbiai kare. Vien tik 
Suomija (Finliandija),^ 
penktoji Hitlerio papėdinin- 
kė, be jokio protesto pasi-|V\us<u

DRASKĖ AMERIKOS 
VĖLIAVA, NUŠOVĖ ANGLĄ 't

protestu pasirašė sutartis. ' 
Jugoslavija nepasitenkinus 
rubežium su Italija ir Aus- 

O Graikija negavo 
Bulgarijos ir Alba nijos 

rašė taikos sutarti. Nepasi-1 ' kiniuos savinosi.
, i . . . ,.fc i i Italija neteko visu savo ko-tenkinima sutarties salygo- . .. v • v j -.v. . , v? i lomiu, Venezia Giulia danus pareiškė atstovai Ita- r •... .. T-> _ lies; turi sumokėti. puseti-hios, Vengrijos, Rumunijos į • ’ . . . ,, .1 .• r> i • • nus karimus atlyginimus
n u gaujos. i talkininkams. Be to/griež-

Italijos atstovas sakė, ka- tai tapo aprėžta Italijos ar
da jinai bus priimta į Jung- ] mija,'laivynas ir oro jėgos.

CIO UNIJA ATĖMĖ ČARTERI LOKALU, 
IŠBRAUKUSIAM 27 “RAUDONUOSIUS”

Fašistų Govėda Romoj Ardė Jugoslavijos Atstovybę; Šaukė: 
“Tegyvuoji Mussolinis!” Bjauriai Keikė Amerikonus

Roma. — Fašistiniai ita- šaukė: “Valio Dučei!” (Mu
lai kėlė riaušes vas. 10 d., ssoliniui).
protestuodami, kad talki- Kiti tūkstančiai fašistų 
ninkai užkorę, girdi, per demonstravo prieš Ameri- 
sunkias taikos sąlygas Ita- i kos ir Anglijos ambasadas 
lijai. Polos mieste viena ita- 1 ir keiksmingais riksmais į- 
lė nušovė anglų ' generolą želdinėjo,talkininkus ir su- 
R. W. M. de Wintena. Ro
moje apie 1,500 italų apspito , 
Jugbslavijos atstovybę, iš-

kaj kurie, rias valdžia sustabdė visus 
darbus pareikšti “ramiam, 
savigarbiam gedului” (gai
lesčiui) dėl nelaimingos ita
lams taikos sutarties su tal
kininkais.

beldė langus, o 
įsiveržė vidun ir sudaužė 
baldus ir kitus įrengimus. 
Jugoslavas atstovybės sar
gas peršovė vieną grūmoju
sį jam italą. Riaušininką*

draskė Amerikos vėliavą.
Tie išsišokimai padaryti 

ypač per 10 minučių, per ku-

>1
■A-

B

' New York. — CIO Elek- 
trininkų, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Unijos vyk
domoji taryba atėmė unijinį 
čarte r į iš Bridgeport^, 
Conn.,, General Electric lo- 
kalo dėl to, kad jo vadai iš
braukė laukan 27 kairiuo
sius unijos narius. Tenaiti- 
niai vadai išmetė tuos na
rius kaipo “komunistus ar
ba komunistų sekėjus.“

CIO Elektrininkų Unijos

centras pasmerkė tokį imi-1 
jinės vienybės ardymą ir pa-j 
reiškė: “Mes esame organi
zacija, " kuri vienija > visus 
darbinįnkus šioje pramonė
je, nedarydama skirtumo 
del amato, amžiaus, lyties, 
tautybės, tikybos ar politi
nių įsitikinimų.”

Unijos centras dabar 
stengiasi perorganizuoti ei
linius Bridgeporto lokalo 
narius:

Aukšč. Teismas Užgyre Kelionių 
Lesąs j Parapijines Mokyklas

Washington. — Aukščiau- sėjai priešinosi tokiai para-? 
sias Jungtinių Valstijų; mai parapijinėms mokyk- 
Teismas penkiais balsais sake, tai įeliginės
prieš, keturis nusprendė, ■ 
kad New Jersey valstija ga- ■: 
Ii apmokėti kelionės lėšas 1 
autobusais vaikams į j)arą- 
pijines katalikų mokyklas ir 
atgal jš mokyklų. Tos lėšos

mai parapijinėms mokyk

įstaigos šelpimas visuome
nės pinigais, ir priminė 
Jungt. Valstijų konstituci
jos pataisą, kuri uždrau-

-J

ANGLŲ BUTAI VISAI 
BE ELEKTROS

ŪKINĖ SUIRUTĖ 
ČHINIJOJE

džia “bet kokią valdinę pa
rama religijai.” 5 kiti teisė-, 

\S “‘T<K1U.' lus.'e,7b’jai nurodė, kad parapijinės imamos is taksais surmktu J
ramą religijai.” 5 kiti teisė-.

------ r v mokyklos palaikomos pačiu į viešosioms mokykloms pini-! tikjndiųjų *|gšomiSj tai'galf. 
•I--------------------------------------ma bent jų mokinių keliones
' • Frankfurter ir 3 kiti tei- - apmokėti.

M

ANGLAI NUSMERKĖ Rėpublikonų Vadasvas.Shanghai, Chinija,
11. — Streikai ir biznių už- S
sidarinėjimai krato Chiang PAKART DAR TRIS 
Kai-sheko valdomą Chinija. 11 1 11V u

— * *1*- PALESTINOS ŽYDUSneverti ne vieno amerikinio . 
dolerio. Chinijos ūkis žlun- j 
gąs dėl to, kad nutrūko jai1

London, vas. 11. — Nau
ja šalčių banga suspaudė 
Anglija. Pranešama, jog dėl 
anglies stokos visai sustab
doma elektra gyvenamiems 
namams. Churchillo dešinie
ji siūlysią, kad seimas pa
reikštų papeikimą darbiečių 
valdžiai už anglies neparū- 
pinimą.

Šaukia Stiprintis 
i Prieš Sovietus

Jeruzalė. — Karinis ang-  -
London.— Nepaprasti šal

čiai vis dar drebina anglus. 
Daugeliui fabrikų užsida
rius dėl anglies #ir elektros 
stokos, bent 3 milionai dar
bininkų lieka be darbo. Su
stojusios tūkstantinės dar
bininkų eilės laūkia bedar- 
biškos pašalpos.

I

Neteke elektros, bankai, 
raštinės ir krautuvės varto
ja žvakes ir žibalines lem
pas. Trūksta anglies, geso 
ir elektros gyvenamiem na
mam šildyt.
■ Darbietis ministras pir
mininkas Clement Attlee 
šaukė žmones laikytis kan
trybės. Jisai sakė, anglai 
vyriškai pergyveno karą ir 
kitus sunkesnius, negu da
bar krizius praeityje; per
gyvens ir. šį vargo laikotar
pi-

London. — Jungtim Val
stijos ir Anglija užklausė 

i Sovietus apie nuskandintų 
Vokietijos karo laivų grai
bymą Baltijos Jūroje. So
vietų vyriausybė atsakė, jog 
pavyko iškelti paviršiun ke
li vokiečių karo laivai, ku
rie jau nuplukdyti į sovieti
nius uostus. Neoficialiai 
pranešama, jog Sovietai, be 
kitko, iškėlė ir vokiečių lėk
tų vla*ivį (karinių lėktuvų 
nešiotoją).

BRAZILIJOS KABINETE 
GAL BŪSIĄ KOMUNISTŲ

pinigine Amerikos parama. teismas nusmerkė pakar-( Chicago. — Wall Stryto

AMERIKONAI TEIS 50 
HITLERIO RAMSČIŲ

nę.
tė ir Eislerio vyresnioji sesuo, 
—šiandien ji. kaipo trock'stė. 
tarnauja reakcijai jr duria 
provokacijos diuj'hi.
an ti- fašistu i vei k ė i u i
ron !...

štai, prie kokiu pvas 
silpnavalius priveda' 
ris ’. . .

Kokia mizerija!
Koks sugedimas!
Budenzas šiand’dn skelbia

si “karštu kataliku,” -- nuo 
kada katalikizmas pradėjo 
dievinti Judošių , ir smerkti • 
kryžiuojamąjį ?. . .

Pagalvokite.. broliai katali-J
• kai. pagalvokite!

O kai dėl FiŠeriorės — 
kiekvienas trockistas yra po 
litinis prasiradėlis. — vadina- I 
si, fašistas.

Pirmasis ________ _____ v»ww-
turėtų būti ne Rūtai bet Sru- i bridge, N. J.' Velionės paliko 
ta\ ,. * t ,* nuliūdime giminaičius Mrs.

Aną dieną skaičiau k Bul-, petcį, juskjs ir Frank Sa. 
gamos ^praneAnna kad to; Laidotuvių pareigo- 
krašto Čigonai pagaliau pra- . • J A T>'
dSjo gyventi pastovų gyveni-,! 2?,s ? ®Į,lnas* X1 Ą- ’ • 
nfį, pelnydami duoną vlsl,o- B,ynsk« Laidotuvių J- 
meniškai naudingu darbu i staiga, 151 Second Street.

Už tai ju vadas, šakiras Pa- 
ševas, viešai per radiją dėko
jo liaudies respublikos vyriau
sybei: jis dėkojo visai bulgarų 
tautai nusistačiusiai žygiuoti 

enimą<

r. h •' a-

idimu J
Jole- i

■> Ta Pačia Diena Mirė 
Dvi Lietuvės Seserys 
Elizabethe, N. J.

Rio de Janeiro, Brazili
ja. — Išrinkta 18 komunis
tų į Brazilijos sostinės Rio 
de Janeiro tarybą. Viso ta
ryboje bus 50 žmonių. Pas
kutiniuose rinkimuose ko
munistai £avo daugiau kaip 
milioną balsų. Neoficialiai 
pranešama, kad komunistų 
gal būsią ir naujajame Bra
zilijos ministrų kabinete.

Nurnberg, Vokietija. — 
Kariniai amerikonų teis
mai po kovo 1 d. ims teisti 
apie 50 žymiųjų Vokiecijos 
fabrikantų ir bankininkų. 
Sudaryta ^kaltinimai prieš 
juos del to, kad jie savo'pi
nigais padėjo Hitleriui už
grobti Vokietijos \ valdžią, 
rėmė nacių diktatūrą, ir 
nau’dojo svetimšalius vei 
guvės darbam

ti dar tris žydus teroristus, advokatas John Foster Dul- 
o vieną nuteisė kalėjiman ; les, republikonų patarėjas 
iki gyvos galvos. Mirčiai dėlei užsieninės politikos, 
nusmerkti yra inžinierius Ameiiką^taip. enei- 
Dov Rosenbaum ir du me- i gingai dgtlS uzsienin- P°‘ 1 ov Kosenbaum n cm me . j litikoje>» kaip Sovietų Są- 
chamkai uz tai, kad anglai junga/ Jisai šaukė palaiky- 
rado pas juos ginklų. Buvo gatavaį paruoštas stip- 
pranešta, jog antradieni rjas karo jėgas, remti Chi- 
anglai pakars jau pirmiau nįjos tautininkų Chiang 
nusmerktąjį žydą Irgun i<aj_sheko valdžią ir atitai- 
Zvai Leumi teroristą Dovą Sy|.į “Lenkijos skriaudas”, 
Grunerį. ; kurįaS) girdi, Sovietai pada-

Teroristai įspėjo, kad jie | rę.
tuojau pradės veikti prieš ! ----------------
anglus Palestinoje nelauk- gfalinaS Vienbalsiai 
darni, kol bus patvirtinta:

j Išrinktas j Rusijos
, . Berlin. — 100,000 vokie- paskelbė fąktiną karo stovi! Aukščiausią Tarybą

komitetai žada tyimeti lai- serga džiova amerikine- Jeruzalėj nuo šio ketvirta ] _____
vų statyboš reikalus. \ je Vokietijos dalyje.

Washington. — Kongreso

d“S

■ dienio

datus, komunistus ir nepar

Žemaitis, kandidatąs* į Auk-ORAS. — Snigsia.
suoti už savo kandidatus.

• Leviniene.

mai ir kitose 6-se Tarybų 
Respublikose. Spauda rašo, 
jog 98% piliečių balsavo už

10,000 mokytojų Ameri
koj tegauna tik po $12 algos 
savaitėj.

ąius Marcinkevičius, rašy-

- Antradienio rytą telefo
nu pranešta Laisvės įstai
gai, kad vasario 9 d„ mirė 
dvi lietuvės seserys, Mary 
Zolubas ir Catherine Ri-

! chards, po num. 223 Clark 
Pl., Elizabeth, N. J.

Laidotuvės įvyks vasario 
12 d., 9 vai. ryto, St. Ger- 

Fišerienės vardas trude’s kapinėse, Wood-
■ -jAN

kanas, profesorius Zigmas, su pasididžiavimu balsuoju 
‘ už tikrąjį jaunuolių draugą

Maskva. — Visi piliečiai 
vienbalsiai išrinko Staliną 
kaip savo atstovą į Aukšč. 
Sovietų Rusijos Reąpublikos 
tarybą nuo tos apskrities, 
kur Stalinas kandidatavo. 
Šios apskrities piliečiai pa

balsavusių apie 6 ' Karonis, Goruckas ir Kaži- j davė 110,691 balsą, ir nė 
___ ”_____ ’__ vieno nebuvo tuščio ar Sta- 

Aš daug valandų pralei-1 ibiui priešingo balso.
ocavw imu Tą pačią dieną įvyko .

kolegijos stu- bedama, kaip begaline eile! aukščiausių tarybų rinki-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------r----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—------- -------------------------------------------------------

Lietuvos Aukščiausios Tarybos Rinkimuose Balsavo 
Profesoriai, Darbininkai, Kunigai, Šeimininkės ir Kt.

Vilnius. — Rinkimų die
na, sekmadienis, vasario 9, 
čia buvo labai šalta. Bet pi
liečiai jau. pirm 6 valandos 
ryto traukė į balsavimų sto
tis. Buvo renkami Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios 
Tarybos (seimo) nariai. 
Vilniaus gatvės buvo skais
čiai elektra apšviestos. Jos 
skambėjo ir smagiais bal
suotojų juokais ir dainomis.

Vilniaus Universiteto de-
— « ——- *•

ščiausią Tarybą, atidarė 
balsavimus Penktojoj ' rin
kiminėj miesto srity j. Čia 
jaū iš anksto buvo susirin
kę 132 balsuotojai.

Pirmutin. balsavimo kor
telę įmetė pensioniėrius Vi- 
nickis, 70 metų amžiaus, 
pareikšdamas, kad jam 
smagu 'balsuot už profeso
rių žemaitį. Manija Kava
liauskaitė, universiteto stu
dentė, 18 metų, šakė: “Aš

ir mokytoja prof. Žemaitį.” j nigai' Alfonsas Petronis, 
Tarp 1 __ A .

valanda r^to buvo profeso-' mieras^ Krasauskas.
riai Dzidas Budris, ir VIa-'
das Vaitkus su savo duktė- dau balsavimų stotyje, ste- 
ria Danute, ' 
dente, universiteto prele- balsuoja studentai, darbi- 
gentas Zigmas Balevičius ir ninkai, mokslininkai, šei- 
kt * 1 mininkės’ ir kareiviai. Čia

Kunigai Balsuotojąi
Apie 7 valandą atėję, bal

savo katalikų šv. Kazimiero 
bažnyčios klebonas Romual
das^ Blažys ir katalikų kū

i buvo ir medicinos profeso- vieno bendro bloko Randi 
ųius Marcinkevičius, rašy- --------
tojai ir kt. Visi džiaugėsi, tijinius. 
kad gali demokratiniai bal- j----------------

London.—Herbertas Hoo-» 
I veris atvyko Angliion.
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Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 

at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879. .
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Visi Jų Keliai Veda Prieš Unijas
Republikonai ir reakcininkai demokratai daro vis

ką, kad pravaryti bilius prieš unijas/ priįš streikus ir 
bendrai Amerikos žmonių laisves.

Tame jie sušilę dirba priešakyj su Robert A. Taftų. 
Jie siekia panaikinti Wagnerio Aktą, kuris leidžia dar
bininkais organizuotis. Jie viską daro, kad panaikinti 
Norris-LaGuardia Prieš Indžionkšinį Aktą, kuris suvar
žo atžagareivius teisėjus išdavimui prieš streikus in- 

f džionkšinų.
\ Prezidentas Trumanas paskyrė M. Harold E. Stas- 
seną tartis su senatorium Robert A. Taftų ir kitais, kad 
pritaikius tuos bilius. Bet Mr. Stassenas yra tos pat veis
lės paukštis, kaip ir Taftas, nors jis kaišosi “liberalizmo” 
plunksnomis.

Jis tik dėl mažų dalykų veda “vainą”, gi prieš pa
čius reakcinius punktus nusileidžia. Jis net sutinka, kad, 
kada kur dirbtuvėj unijiniai darbininkai nori skelbti 
'streiką, kad būtų slaptai bąlsuo.įamas streiko klausi
mas, kuriame balsavimo teisę turėtų ir nelinijiniai darbi
ninkai. Sakysime, apie pusė dirbtuvėj darbninkų jau or
ganizuoti į uniją, bet bosas su jais nesiskaito. Kad pri
versti bosą skaitytis, tai unija priversta skelbti streiką. 
Bet pagal Mr. Stassen planą streiko klausimą turėtų bal
suoti ir tie, kurie prie unijos nepriklauso, jos svarbos ne
supranta ir už ją dar nestoja.

Iš tų visų derybų, suokalbių in planų, kurie dabar yra 
vedami tarpe republikonų ir reakcinių demokratų kong
reso ir senato narių, bei įvairių komisijų nieko liaudis 
gero negalės sulaukti, jeigu ji pati neims energingai veik
ti ir daryti spaudimą apgynimui savo teisių.

Karolio Markso Laiškas 
Abraomui Lincolnui

Pasaulį nuo hitlerizmo ir 
fašistinio, barbarizmo išgel
bėjo Jungtinėj Tautos, ku
riose Tarybų Sąjungos ar
mija, vadovaujama komių 
nistų, vaidino vyriausią 
vaidmenį. Septyni milionai 
tarybinių žmonių krauju ir 
gyvastimi užmokėjo už tą 
žmonijos laisvę! Rodosi, 
kad bendromis pastangomis 
nugalėję žmonijos pabaisą 
— hitlerizmą, — turėtume 
bendromis pastangomis da- 
mušti jį ir užtikrinti pasau
liui laisvę ir gerbūvį . atei-

i tyj-‘ •' •’
Bet taip nėra. Mūsų šalyj' 

neigiami ne tie, kurie teisi- 
| no Hitlerio žvėriškus karus, 
ne tie, kurie kenkė karo 
laimėjimui, bet visos reak
cinės jėgos, kaip nuo^ rete- 

! žio paleistos dūksta prieš 
! darbo unijas, liaudies lais- 
1 ves ir komunistus.

Dėl Grįžtančių Pundelių iš Lietuvos
Daugelis Amerikos lietuvių nusivylė, kad jų pasiųsti 

pundeliai giminėms į tarybinę Lietuvą grįžo. Kodėl tie 
pundeliai grįžta iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir bendrai 
Tarybų Sąjungos, padarė platų paaiškinimą Amerikos 
(New Yorko) pašto viršininkas Mr. Albert Goldman.

Jis aiškina, kad pundeliai grįžta todėl, kad nėra 
.siunčiami pagal taisykles, kokių prisilaiko paštas. Jis 
sako, kad rūbų ir apsiayų Sovietų Sąjunga neįleidžia iš 
užsienio, jeigu nėra pažymėta,’ kad jie medikališkai iš
valyti ir jei nėra įdėta tokio paliudijimo į siuntinį. Tas 
daroma, kad apsisaugojus nuo užkrečiamų ligų, kurių 
dabar pasaulyj nestokuoja.s

Kitos kliūtys, — ne visus daiktus dar galima siųsti, 
kai kuriems reikia Amerikoj gauti leidimas, o jeigu be 
leidimo tie daiktai sunčiami, 'tai Tarybų paštas negali 
primti. . <

Trečias dalykas, — siuntinių dydis ir svoris, o ket
virtas tai muito klausimas.

Mr. A. Goldman pataria, kad išvengus tų nesusipra
timų, norint, idant siuntiniai tikrai pasiektų adresatą, 
reikia pašte paprašyt “Part II of the Postal Guide”, 

kur yra surašyta, koki da-iktai galimi siųsti ir kaip siųs
ti. Tas blankas galima gauti bile pašto skyruje, arba 
stisisiekti su Office of Internat. Trade, USSR Division, 
Department of Commerce, Washington 25, D. C.

Išvengimui kliūčių, jis taipgi pataria susisiekti-ir 
.su tomis įstaigomis, kurios užsiima persiuntimu dalykų 
į Tarybų Sąjungą. Jų skelbimai telpa ir mūsų dienraštyj.

Mes manome, kad dalybai susitvarkys, reikia turėti 
kantrybės. Reikia atminti tai, kad sunkiausi Lietuvos 
liaudžiai laikai jau pasiliko užnugaryj, kad laipsniškai 
susitvarkys pastovus susisiekimas.

*

Komunistų Vadas Apie Eišlerio Dalyką
Dienraščio Daily Worker korespondentas turėjo pa

sikalbėjimą su Komunistų Partijos generaliniu sekreto
riumi Eugene Dennis reikale Gerh&rt Eišlerio areštavi
mo.

E. Dennis sako, visas skandalas ^yra susijęs su se
kamais dalykais. .Pirmas, — taikos priešai nori pakenkįi 
būsimai Keturių Didžiųjų užsienio ministrų konferenci
jai, kurį atsidarys Maskvoj kovo 10 d. Jie ir pučia bur
bulą apie “rusų šnipus”, kad bloginti santykius tarpe 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos.

Antras, — reakcininkai nori nugązdinti Amerikos 
žmones, sukelti dalį jų prieš komunistus, kad lengviau 
•pravaryti prieš unijas, streikus ir bendrai liaudies lais
ves bilitts? Jie žino, kad komunistai yra griežčiausi apgy
nėjai tų laisvių. •

Trečias, — jie nori išpūsti tą’ dalyką prieš komunis
tus, kad panaudojus jį persekiojimui komunistų ir liau
dies. Istorijoj žinoma, kad Vokietijoj1 hitlerininkai patys 
net Reichstago namus sudegino, kad pąskui suversti kal
tę ant komunistų. Visi žinome, kad ten buvo panaikintos 
visos liaudies organizacijos. Ir Amerikoj reakcininkai 
puola komunistus, bet jie nei kiek nepasigaiįi ir darbo 
unijų. , . ■ - "

i * E. Dennis sako, kad komunistai nešaukė ir nešaukia 
prie “valdžios nuvertimo spėkos pagalba”, kad tai yra 
reakcijos išmislas. ' a--

ABRAHAM LINCOLN
Amerikos liaudis savo lai

sves iškovojo per Amerikos 
Revoliuciją, prieš britų vieš
patavimą. Š i a n dieniniai 
liaudies priešai nei nenori 
to fakto prisiminti. Jie mie
lai užtyli tą, kad ir po šimto 
metų po Amerikos* Revoliu
cijos britai, laike Civil. Ka
ro, siekės užpult liaud. jėgas, 
vadovaujamas L i n colno, 
bet tais laikais Rusija pri
siuntė į New Yorką savo 
karo laivyną pagrūmodama 
Anglijai.

Lai Civilio Karo reakcija 
/ie vien žodžiais, o ir gink
lais norėjo sunaikint Ame
rikos žmonių laisves, bet 
jai tas nepavyko. Abrao
mas Lincolnas apjungę de
mokratiškas jėgas tų laisvių 
apgynimui. Ir štai, karo me
tu, 1864 metais baigėsi pre
zidento terminas, vyko pre
zidento rinkimai. Šalis buvo 
perskelta Civilio Karo 
fronto, |bet ant Tiek sujudo 
liaudis, kad antram termi
nui Lincolnas buvo išrink
tus dar didesniu balsų skai
čiumi, negu pirmam. ’ .

Tai buvo liaudies demo
kratijos laimėjimas prieš 
reakciją.. Pirmojo. Interna
cionalo Taryba, kurios 
priešakyje stovėjo Karolis 
Marksas,- pasiuntė Lincol
nui sekančio turinio pa
sveikinimą, kuris buvo K. 
Markso ranka parašytas:
“Tamsta, ;•*- ■

“Sveikiname Amerikos 
baudi jūsų didele dauguma 
balsą išrinkimo antrajam 
terminui proga.

“Jeigu pirmuose jūsų 
rinkimuose buvo naudotas 
atsargus obalsis, raginąs 
žmones priešintis vergijos

f 

galybei, tai antruose jūsų 
.rinkimuose buvo iškeltas 
triumfališkas kovos šūkis: 
mirtis vergijai.

“Nuo to laiko, kai pra
sidėjo titaniškas Amerikoje 
susirėmimas, Europos dar
bininkai instinktyviai pa
juto, kad žvaigždėta-dry- 
žiuota vėliava atstovauja jų 
klasės likimą. Argi dėl te
ritorijų kontestas, kuris 
atidarė tą baisiąją epopėją, 
neturėjo išspręsti, kam pri
klauso milžiniški Nenaudo-, 
jamos žemes pįotjai: ar jie 
turi būti atiduoti emigran
tui darbininkui ar suprosti- 
tutinti žiauraus vergų už- 
vaizdos bato mindžiojimu? 
• “Kuomet oligarchija,’ su
sidedanti iš 300,000 vergų 
savininkų, pirmu kartu pa
saulio istorijoj išdrįso įra
šyti žodį ‘vergija’ ant gink
luoto . sukilimo vėliavos,

I

roji politinė jėga Šiauriuo
se, prileido vergijai teršti, 
bjaurioti savo respubliką, 
kuomet prieš perkamą ir 
parduodamą be jo žinios 
negrą jie didžiavosi, jog 
aukščiausia baltveidžio dar
bininko teisė yra ta, kad 
jis galįs pats parsiduoti ir 
pasirinkti samdytoją, jie 
negalėjo pasiekti tikrosios 
darbo laisvės arba paremti 
savo europinius brolius pa
starųjų kovoje dėl išsilais
vinimo; bet ši užtvara į 
progresą tapo nušluota rau
donos civilio karo jūros.
• “Europos darbininkai tik
rai jaučia, kad, kaip Ameri
kos Nepriklausomybės Ka
ras atidarė naują.pakilimo 
erą Vidurinei klasei, taip 
Amerikos anti - vergi j inis 
karas padarys darbininku 
klasei. Jie-skaito busimosios 
epochos laimėjimu, kad 
Abraomui Lincolnui, viena 
idėja persiėmusiam darbi
ninkų klasės sūnui, teko va
dovauti kraštą nepaprastoje 
kovoje dėl retežiais sura
kintos rasės išlaisvinimo ir 
pasaulio pertvarkymo.”

Šis įdomus dokumentas 
ir šiuo metu yra JV vyriau
sybės archyvuose. f

Po sveikinimu pasirašė 
visos eilės kraštu darbinin
kų veikėjai, sudarę tuometi
nę Pirmojo Internacionalo 
Centralinę Tarybą.

Lincolnas atsakė į šį laiš
ką 1865 m. sausio 28 d. per 
JV atstovą Anglijoje, Mr. 
Adams. Svarbiausioji Lin- 
colno laiško dalis skamba:

“Jungtinių Valstijų vy
riausybė tūri aiškų supra
timą, kad josios politika 
neigi yra nei gali būti re
akcinė; bet tuo pačiu sykiu 
ji prisilaiko to nusistatymo, 
kurį .priėmė pradžioje: vi-‘ 
sur susilaikyti nuo propa- 
garidizmo ir neteisėto įsiki
šimo. Jinai trokšta lygiu 
teisėtumu traktuoti visas 
valstijas ir visus žmones, ir 
ji remiasi tų pastangų pa
sekmėmis gauti paramos 
namieje ir pagarbą, gerų 
velijimų visame pasaulyje. 
Tautos negyvuoja vien tik 

-sau, bet kelia žmonijos ger
būvį ir laimę broliškai ben
dradarbiaudamos ir gerais 
savo pavyzdžiais.”

Bet reakcija nenurimo. 
Demokratijos priešai suda
rė suokalbį nužudyti prezi
dentą- Lincolną ir jo drau
gus. Jiems pavyko- jšrauti 
Lincolną iš gyvųjų tarpo 
aktoriaus John Wilkes 
Booth’o ranka. Jis mirtinai 
peršovė prezidentą teatre, 
balandžio 14 d., 1865 me
tais, o sekančios dienos ry
tą A. Lincolnas mirė.

Karolis Marksas, varde 
Pirmojo Internacionalo, pri
siuntė sekamo turinio ap
gailestavimo laišką / adre
suotą Andrew Johnsonui, 
po Lincolno mirties, užėmu
siam prezidento vietą:
“Tamsta,

“ ‘Ypatingosios įstaigos’ 
•piktadaris, dėl kurios Pie
tai ėmėsi už ginklo, nepri
leido savo garbintojams 
garbingai susmukti atvira
me lauke. Tą, ką jis pradėjo 
išdavime, turi pabaigti 
šlykščioje negarbėje. Kaip 
Filipo H-rojo karas dėl In
kvizicijos pagimdė Gerardą, 
taip Jeffersono Daviso už 
vergiją vestas karas pagim
dė Boothą.

“Ne mūsų uždavinys čia 
reikšti liūdesio ir didžiau- 
sįo! pasibaisėjimo žodžius, 
kai dviejų;,pasaulių ’ širdis 
raitosi -, banguoja liūdiioj 
emocijoj. Netgi sykopan- 
tai - pataikautojai, metai 
po metų ir diena po dienos 
difbę savo Sisyfuso darbą, 
trokšdami moraliai nužudy
ti Abraomą Lincolną' ir 

kuomet kaip tik tose vieto
se, kur mažiau kaip prieš 
šimtmetį gimė idėja didžio
sios vieningos demokratinės 
respublikos, kurioje buvo 
paskelbta pirmoji Žmogaus 
Teisių Deklaracija ir su
teiktas pirmasis impulsas 
aštuonioliktojo šimtmečio 
europinei revoliucijai; kuo
met tose pačiose vietose 
kontr-revoliucija, sistemati- 
niu rūpestingumu paruošta, 
didžiavosi atmetimu “idėjų, 
pasireiškusių tuomet, kai 
buvo daroma senoji konsti
tucija,” ir skelbė vergiją 
esant “naudinga įstaiga,” iš 
tikrųjų esąs vienintelis “ka
pitalo ir darbo ryšių” di
džiosios problemos išspren
dimas, ir ciniškai paskelbė 
nuosavybę žmoguje “naujo 
pastato kampakmeniu” — 
tuomet Europos darbo žmo
nių klasės tuojau suprato, 
netgi pirmiau negu fanatiš
kas Konfederacijos aukštes-, 
nių klasių ponijos partiza- 
niškumas įspėjo, kad vergi
jos palaikytojų .sukilimas y- 
ra persergėjimo varpu vi
suotinam nuosavybės kry
žiaus karui prieš darbą, ir 
kad darbo žmonėms, žiūrin
tiems į ateitį su viltimi, net
gi jų praeities laimėjimai 
yra pravojuje tame didžia
jame konflikte anapus At- 
lantiko. Trio būdu, jie visur 
ištvermingai kentė trūku
mus, antdėtus ant? jų i med-; 
viinės krizioj entuziastiškai 
priešinosi tiems,'kurie nori 
padaryti pro verginę inter
venciją, ir iš daugumos Eu
ropos vietų aukojo tam ge-, 
rajam tikslui savo kraujo 
kvotą.

“Kuomet darbininkai, tik

didžiąją respubliką, kurią 
jis vadovavo, dabar stovi 
ties šiuo universaliniu žmo
nių jausmų pasireiškimu 
ištikti nuostabos ir lenkty- 
niuojasi, kad paberti ant jo 
atdaro kapo retorinių gėlių. 
Jie pagaliau surado, kad-jis 
buvo vyras, neigi nugalimas 
nepasisekimo nei apsvaigi
namas laimėjimo, ♦ nepalau
žiamai siekiąs savo didžiojo 
siekimo, niekad jo nekom
promituodamas aklu greitu
mu, išlėto brendindamas 
savo žingsnius, niekad ne
žengdamas atgal; nepasi- 
duodąs populiariškojo pa
lankumo vilnims, nenusime
nąs dėl populiariško pulso 
sulėtėjimo; š v 'elnindamas 
griežtus žygius savo malo
niais sielos spinduliais^ iliu
minuodamas pagiežingos

Kas Ką Rašo ir Sako
TAI JUMS 
GRAŽBILYSTĖ!

Brooklyno klerikalų Ame
rika posmuoja:

“Kacapams tarnaujantieji 
lietuvių laikraščiai kiekvieną 
mūsų tautietį plūsta višpkiais 
vardais, o iš savo matuškos 
keiktis ir biaurotis jie šauniai 
išmokę — tuo jau yra pasižy
mėjęs rusiškas snukis, lygiai 
kaip ir maskvinių bernų nas
rai ...”

Kas kuo kvepia, tuo ir ki
tus tepia, byloja žmonių po
sakis. Jau tik paduotojo pu
sė sakinio parodo, kokį 
Amerikos redaktorius turi 
snukį ir iš kokių nasrų kun
kuliuoja šlykšti klerikalinė 
derva!... > 

“JEWISH LIFE.”
New Yorke išeidinėja an

glų kalboje mėnesinis žui> 
nalas, pavadintas “Jewish 
Life,” Jį leidžia, Morning 
Freiheit Association. Iki 
šiol išėjo jau keturi nume
riai, — vėliausias vasario 
mėnesį.

Žurnalas daro gero įspū
džio ir jame ■ vyriausiai 
sprendžiamos žydų, proble
mos.

Šiuo metu pasaulio akys 
yra nukreiptos į Palestiną, 
kur verda kova už to krašto 
laisvę ir nepriklausomybę, 
žurnalas apie tai daug- ra
šo.

Kaip kiekvienoje tautoje, 
taip ir žyduose, aišku, yra 
partijos, yra grupės, nes ir 
ten yra klasės ir’sluogsniai, 
kiekvienas su savo ypatin
gais’interesais.

Klysta tie, kurie .mano, 
būk kiekvienas “žydas stovi 
už žydą.” Žydas kapitalist., 
žydas fašistas yra žydų dar
bininkų toks pat priešas, 
kaip ir lietuviškas fašistas.

Kiekvienas, kuris nori gi
liau susipažinti su Palesti
nos problemomis, , taipgi su 
tuo, kaip demokratinio 
nusiteikimo žydai žiūri į 
Palestiną ir kitus opiuosius 
klausimus, gali surasti Me
džiagos paminėtame žurna
le. Jo kaina $1.50 metams; 
pavienio num. — 15c. egz. 
(Adresas: 35 E. 12th St., 
New York 3, N. Y.)

ŠITAIP JIE NORI 
ŠVIESTI ŽMONES

Mokyklų Superintendentų 
Taryba nutarė pašalinti iš 
mokyklinių bibliotekų apy
saką, pavadintą “Citizen 
Tom paine.”

Skaitytojas, be abejo, ži
no, kas buvo Tom Paine, — 

' tai buvo žymus revoliucio
nierius, * padėjęs Jurgiui 
Washingtonui kovoti britus; 
kovoti už. Amerikos’ nepri
klausomybę.’ Nemažai • šian
dien yra žmonių, kurie sa
ko: Jei ne Tomo Paine’o 
plunksna, — Jurgio Wash- 
ingtono kardas nebūtų atli
kęs to, ką atliko — nebūtų 
nugalėjęs britų.

Tomas Paine buvo ateis

tamsos scenas savo humoro 
šypsena, dirbdamas savo 
kolosališką darbą nuolan
kiai ir paprastai, ne kaip 
dieviškojo pašaukimo valdo
vai lead atlieka mažyčius 
dalykėlius su valstybiška 
bombastika; žodžiu, vienas 
retų žmonių, kuriems pa
vyksta patapti dideliais be 
liovimosi būti gerais. Tokis 
buvo šio didelio ir gero 
žmogaus kuklumas, kad pa
saulis jį surado esant hero
jumi tik tuomet, kai jis kri
to kankiniu.”

Kaip matome, tai Ameri
kos demokratiniai vadai, 
kurdami mūsų šalyje lais
vių ir demokratijos tvarką, 
nesibijojo komunistų,—prie
šingai net palaikė susiraši
nėjimą su Karoliu Marksu, 
mokslinio komunizmo tėvu.

tas, bedievis ir drauge ne
paprastai gabus pamfletis- 
t a s , agitatorius, 
skelbiąs žodį už visiš
ką Amerikos nepriklauso
mybę. Ano meto aristokra
tai, pro-britiški turčiai va
dindavo Tomą Paine “pur
vinu demokratiniu ateistu.”

Ir štai, neseniai jaunas 
Amerikos rašytojas How
ard Fast parašė apie Tomą 
Paine apysaką, kurią užgy- 
rė kiekvienas žymesnis li
teratūros kritikas. Ligi šiol 
šios apysakos pasiskleidė 
apie 1,000,000 kopijų. Ji len-' 
gva skaityti, ji pilna faktų, 
ji gera apysaka, dėl to ją 
žmonės perka ir skaito.

.Bet va, New Yorko švie
sėjai nutaria, būk#toji apy
saka esanti pavojinga, — 
girdi, ji perdaug “ružava”! 
Dėl to, esą, ji reikianti pa
šalinti iš mokyklų bibliote
kų, kad vaikai jos negalėtų 
skaityti.

Tai bloga! Tai sarmata 
Amerikai!

Kiekvienas pilietis, prie
šingas tokiam švietėjų žy
giui, turėtų pareikšti savo 
protestą ir jį pasiųsti 
Board of Education (Švieti
mo Tarybai) New Yorke.

SAKO, TURI 
375,000 NARIŲ

International Ladies’ Gar
ment Workers’ Unijos orga
nas “Justice” skelbia, kad 
toji unija šiuo metu turi 
375,000 narių. Tai didelis 
skaičius, kuriame priklauso 
nemažai ir lietuvių rūbsiu- 
vių. ,

Šios unijos nariai, kaip ži
nia, siuva moteriškus rū
bus.

O vis dėl to atrodo keis
ta, kad šiandien Amerikoje 
rūbsiuviai yra pasidalinę į 
paskiras unijas. Argi nebū
tų gražu, jei visi rūbsiuviai 
priklausytų vienai unijai? 
Sakysime, kailiasiuviai, vy
riškų rūbų siuvėjai, mote
riškų rūbų siuvėjai, skrybė
lių sįuvėjai ar velėjai, kurie 
šiuo metu palaiko paskiras 
unijas, susivieniję į vieną, 
nudarytų milžinišką pajėgą.

Deja, taip nėra.

INGIAI SUDVEJOJO APIE 
JARO STOVI PALESTINAI

Jeruzalė. — Aukštasis an
glų komįsionierius Palesti
nai, gen. Cunningham sakė 
Žydų Agentijos atstovam, 
kad 'Anglija, turbūt, neįves 
karo stovio tame krašte, 
kaip kad grąsino pirm .ke
leto dienų. Tada anglai rei- 
įkalavo, kad. žydai veiktų iš
vien su jais prieš Irgun 
Zvai Leumi žydus teroris
tus, jeigu jie nenori karo 
stovio. Žydai atsisakė būti 
šnipais prieš savo tautie
čius. . -
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PHILADELPHIA, PA *

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

M*

Kol kas Laisvės adminis-gės pastaraisiais* keliais
• - 11 [’-'metais daug darbo ir lėšųf.;:

Laisvė—^Liberty, Lithuanian

Darbo žmogus yra laimingas tada, lea* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote* jai naujų narių?

Tarybų Sąjungoje Stengiasi 
Nugalėti'Gimdymo Skausmą

Ar S ūrėsime Tų Puikiųjų 
Rankdarbių Bazare?

Medikališkas mokslas jau Tuo būdu atsiekta virš S 
ilgas laikas ieško būdų pa- beskausmių gimdymų t 
lengvinti moterims skaus- pe išbandomųjų, 
mus laike gimdymo, tad Vitamino įleidę vos 
yra buvę pasiūlyta dange- pradėjus organizmams \ 
lis būdų. Vartota migdytai kti. Tam išbandyta trej
ir narkotikai, kurie, tačiau, būdai: leisti į venas, į mus- 
ne kartą neigiamai atsilie- kutus ir duoti i burną, 
pia paskiau, o kiti būdai, Leidžiamasis į venas vei-į 
nors nežalingi, menkai vei- kęs greičiausia, bet neilgai,: 
kia gimdymo metu. tad tą būda daktarai atme-i

Tarybiniai mokslininkai, tę. Dabar leidžią 60 mg. į, 
kaip tatai aprašo rusų ko- muskulus, o jeigu skausmas! 
respondentas, bandę naujo- pasikartoja, leidžia mažės-' 
višką priėjimą prie (dalyko, nę dozę vėl i smukulus ar 
jie pradėję tyrinėti skaus- duodą į burną kas pusva- 
mo priežastis ir pasekmes, landis.,

Skausmas, sako jie, riša-

tracija iš moterų rankdar
bių turi tiktai dvi “višty-

1 tęs,” vienos geros mamytės 
5 dovaną, taikomas karštiems 
I puodams kilnoti. Gi iki ba- 
zaro beliko mažiau mėnesio 
laiko—įvyks kovo (March) 
7, 8 ir 9-tą.

Dienraščio Laisves baza- 
rus visuomet daugiaspal
viai puošdavo puikūs rank- bins mūsų bazarą savo ver 
darbiai ir duodavo daug tingais gaminiais, 
naudos. Tiesa, mūsų drau- Prašome! Lauksime.

padėjo siūdamos, megsda- 
mos Lietuvos žmonėms. Tie
sa, kad darbo medžiagos viŠ 
dar tebėra labai brangios, o 
taip pat ir daugelis mūsų 
draugių dar tebedirba ša- 
pose ištisas savaites. Vie
nok tikimės, kad prie gero 
pasiryžimo jos ir vėl pada-

Skausmas, sako jie, riša- , Palengvėjimas jaučiamas; 
si su įvairiomis pakaitomis bėgiu 10-15 minučių po pir-1 
organizme. Tūlos iš tų pa- mo „įleidimo. Arti pusės 
kaitų yra tiesioginė pasek- bandomųjų, ,40 nuošimčių, 
mė skausiųo, o kitos pakai- skausmai palengvėję visam 
tos yra dalimi mechanizmo, gimdymo procesui, 51.2 
kuris tą skausmą sukelia, nuošimčiai juto ilgoką pa- 
Jeigu, sako jie, mes galėtu- lengvinimą. Kjtos 3.2 nuo- 
me surasti kilmę tūlų iš tų šimčiai bandomųjų paleng- 
pakaitų ir jas prašalinti, vėjimą juto tiktai visai 
tas duotų mums pagrindą; trumpą laiką, o 5.6 nuošim- 
padaryti gimdymą beskaus- čiuose bandomųjų visAi ne
ini u, ar bent mažiau skaus- pagelbėjo, 
mingu be vartojimo vaistų Prieita išvados, 
ar narkotikų. , delei didžiumai gimdyvių

Tarybų Sąjungos moksli- tas būdas pagelbėjo paleng- 
kad tolimes- vinti ar net prašalinti skau

smus. Menama, kad tai yra

New Yorko projektų gyventojai pikietuoja majoro William O’Dwyer raštinę 
protestui prieš išmetimą iš namu gyventojų, kurių Įplaukoj jau siekia virš nu
statyto projektų gyventojajns maksimumo. Vieno iškaba sako: “Iš lapės olos į 
parka.” Nežiūrint, kad jų įplaukos biski nadidėjo, nebuvimas^ namų neleidžia 
jiems gauti kitą butą.

T

Dainininke Menkeliūniute Rašo iš Italijos
Amerikos lietuviu koloni

jose plačiai pažįstamoji 
Konstancija Menkeliūniūtė, 

kad di- išgyveno karo
audras ir gyvenanti neblo
gai, atsižvelgiant į pokari- 

ines gyvenimo sąlygas. Ta
čiau labai pasiilgusi ameri- 

būdaš visiškai nežalingas, 
ir kūdikio sveika-j 
labai retuose nuo-i 
trumpam 

susibėgęs į

ninkai įmano
n is ty/inėjimas vitaminų 
veikn^es gimdyvėms gali 
duoti teigiamas pasekmes. 
Jau AiTo seno pripažinta, 
kad vitaminai turi, svarbų 
vaidmenį visu,- nėštumo, kraujas 
gimdymo ir
mi valgydinimo laiku. Toje skhstęs. Jeigu kui tui ima. Sveikinu jus visus su Nau- 
tai hnkmeje pasirinko tyri- blogumų bandant pagelbėti; jaig Met< linkėdama 
net) gimdymų ir su juo su- gimdyvėms tuo budu, tai vi įro h. d 
ristu mokslų centralims m- esama nuo per dideliu do- •> , .. .
stitutas (Central InstituteI^ių, didesnių, negu vartoja! 
of Obstetrics and Gynecolo-i bandymuose tarybiniai! 
gy of the USSR). ! mokslininkai.

Institutas atradęs, kadį Tačiau pagalba nuo skau
tui! skausmai yra gretimi ’smo buvusi ne vienintelė 
su stoka vitamino BĮ. Jie j gera ypatybė. Tuo būdu pa- 
pasistatė klausimą, ar ta; vykę ir . paskubinti visą 
stoka pasidarė nuo skaus 
mo, ar ta stoka buvo skaus-'laikas sutrumpinta pusiau, 
mo priežastimi. Mokslinin- Mokslininkai netikrina, 
kai linkę manyti, kad būna kad tas jų bandymas būtų i būčiau pasimačius.
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kiečių draugų. Jinai rašo 
Laisvei, o per ją ir visiems 

; laisviečiams:
I

laikui ; Sausio 16,1947.
odos Malonūs Mano Draugai .

’ kūdikio kruti- paviršių, bet greit vėl išsi-i Laisviečiai
• « •<« • *1 • i T • 1 . •

motinos 
tai. Tik 
tikiuose

ne

Jau ilgas laikas prabė- 
1 go, kaip su jumis nesusira
šau, o dar man atrodo ilges
nis, kaip jūsų ' visų nema
čiau. Tas baisus karas bu
vo ♦mane atskyręs nuo jūsų. 
Jeigu ne tas karas, tai jau 
būčiau keliatą kartų aplan
kius Ameriką ir su visais 

__________________________________Kiek 
priežastimi, tad jie bandė galutinas žodis pagelbėjimo! dau^ puikių prisiminimų 
pagal tą išvadą gydyti kai gimdyvėms srityje. Tačiau, | aš turiu apie jus visus, 
kurias ligas su vitaminu'sako jie, mes jau turime:Kaip aš sau dabar apsvars- 
Bl. i teisę sakyti, kad mes a|ra-!

Pradėjus tyrinėjimą vis1 dome galą siūlo, vedančio į| 
daugiau randasi davinių,!sėkmingą būdą pagreitinti! 
kad teikimas sistemai to vi-. gimdymo procesą ir numa- 
tamino linkęs prašalinti arįžinti motinoms skausmus, 
bent numažinti skausmą.! T~7~7~7 ....
sovietų Medikaiiškų Moks-kremtas Seimininkių 
lų Akademijos mokslinin- n .• •
kas I. G. Rufanov dabar I busipratimyi 
studijuojąs vitamino BĮ -------*
veikmę operacijose. 1 ;

Pastebėta, kad šlapume ■ vaitę staiga buvo pakeltos 
gimdyvių, kurių 
buvo ; 
nu,' randasi libai mažai vi- Buvo sakoma, būk_ sviesto 
tamino BĮ. Tas sukėlė min- produkcija sumažėjo. Ta- 
tį, kac} kūno pareikalavi- čiau šeimininkių tuomi ne- 
mas to vitamino padidėjus apgavo — niekas 
gimdymo eigoje. Profeso- sugrobti paskutinį

tą ! vykę ir . paskubinti 
irocesą: vidutiniai imant

i apie jus visus. 
Kaip aš,sau dabar apsvars
tau, tai jūs visi buvote la
bai geri man ir dabar, bū
dama toli nuo jūsų, dar 
daugiau tą viską įvertinu.

Brangūs draugai, aš tiek 
daug turėčiau ko pasakyti, 
bet nei pati nežinau, kas 
būtų jums interesingiau — 
ar įvykiai žiaurūs iš fašistų 
pusės, kuriuos aš mačiau, 

New Yorke praeitą sa-1 kuriuose abelnai mes pergy-

Amerikoje — dar, nesu tik
ra, bet jau taip sau planuo
ju. Jeigu atvažiuočiau, tai 
turėčiau daug, daug ko 
jums pasakyti. Manau, kad 
galėtumėt surengti marš
rutą ne tik dainavimo, bet 
ir prakalbų. Labai įvairų 
gyvenimą šiais praeitais 
laikais pergyvenau ir ma
no už darbininkus idėjos 
dar daugiau sustiprėjo.

Mes ypatiškai gyvename 
neblogiausiai, mano vyras 
uždirba labai gerą algą ir 
pinigų turint šiaip taip su
sirandam sau reikalingų 
dalykų nusipirkti, bet šiaip 
abelnai labai nenormalus 
gyvenimas. Žmonės neri-

ikiant kur nuvežti, niekad 
ir pasi- atsisako.
tai jos i šį sykį mus veik visas 
sudėju-įvežė su mašinomis R. Merkis,

: Tureikienės žentas (atleiski, 
didžiu-' užmiršau pavardę) ir F. Wa

in gerą į 1 antis.
Kovai-; Kliubo parengimo komisija 
k susi-’taipgi atlaikė pasitarimą. Pra- 

tai moga įvyks kovo 8 d., subato- 
Tarptautinės 

geriau- Moterų Dienos. Buę koncertas 
ir šokiai, 414 GYeen St., Phi-

Kastancija Menkeliūniutč

dus. Esu labai geroje svei
katoje ir viskas gerai seka- niauja, visokius maištus kė
ši dainavime. k pia, visi laukiam kokios tai
• Esu labai pasilgusi visų i permainos.
amerikiečių draugų. Ma
nau, kad gal šį ateinantį 
rudenį galėsiu apsilankyti

Su geriausiais linkėjimais, 
Jūsų draugė
K. Menkeliūniutč.

Tarybij Sąjungos Jau- į Mūs?? Vaiky ir Anūku 
uimo Laukia Darbai i Žaislai

I

. ■ . ---- 7“ . I —Laimingas jaunimas .ten, j žaisliukų dabar .galima gau- 
, ko jis atsieks ti kur kas daugiau visokių, ne- 

moksle, 'kad jo laukia šie- ,buvo karo laiku- Vaikai 
kiamasis užsiėmimas išėjus nauJ’oves visuomet myli, o 
iš mokyklos ' ' jmūms malonu jas įteikti. Kam

J ’ | nebūtų džiugu- matyti vaikus
į Tarybų Sąjungos spauda! linksmus.
j skelbia, kad ten pati. Aukš-į rračiau renkant žaisliukus, 
I tojo Švietimo ^Ministeįija jąew Yorko Saugumo Taryba 
svarstė baigiančiam moks- pataria, reikia atsižvelgti

kur jis žino 
moksle,

terų Kliubas vis ką nors vei 
kia. Jeigu jau tarpais 
taiko liuosesnio laiko, 
nesėdi namie rankas 
sios.

Pasitaikius progai, 
ma susitarė, kad rei! 
kliubįetę draugę B. 
chuk atlankyti. Jinai til 
kraustė i nuosava narna 
kliubietės sumanė padaryti jai' je, atžymėjimui 
surprizą ir palinkėt’. 
sios laimės jų savam name gy
venti ir veikti ant toliau mūsų ’ la. Tikintai jau yra platinami 
kliube ir visose darbininkiško
se organizacijose 
pirmiau veikė. Draugės susidė
jo po $1, o gal katra ir < 
giau, nupirkom “tea table 
organizuotai nuvežėm vasario i 
1-mos ^vakarą. Bet labai juo- vė Waitiekaitiene 1 sveterį, M. 
kingai išėjo — neradom na- Rainienė 1 sv., U. šapranaus- 
mie. Tuojau visos prie t-Jefo-j 2 sv. P. Walant.
nu i svetaines, kur tik žinoda-! ------------------

: Kalbant Apie Madas
kada sužinojo, kad svečiai i ---------
laukia jų lauke ant “purČių.” Kainos vis dar tebėra aukš- 
Suėjom į vidų, apžiūrėjom juntos darbininkei ir jos šeimai 
pirkinį - namą ir pavclinom ' būtiniausių drabužių. Nesvie- 
daug laimės ir geros sveikatos 
jiems — Barbutei ir Šamui 
Kovalčiuk, taipgi,, kad ir atei
tyje darbuotųsi mūsų darbi
ninkiškame j u d ė j i m e.

Samas labai gražiai paačia- 
vo už mūsų tokį draugiškumą. 
Sako, aš esu rusas, tačiau jūs 
manęs nei mano draugės neat
skiriate, bet dar tai]) garbin
gai atlankote.

j Mūsų kliube susitverus mez
gimo komitetui, draugė B. Ko
valčiuk visą laiką buvo komi
tete, darbavosi vilnų išdalini
me ir

at- -

Meldžiu visus įsitėmyti, iš 
kaip i anksto rengtis į tą pramogą.

Vėliau bus daugiau garsinta 
Jau- i dienraštyje Laisvėje ir turėsi- 

irjmc plakatus.
Vėliausius mezginius prida-

tiškai brangūs tebėra ir vaikų 
drabužėliai, nors gamintojai 
atvirai jau skundžiasi spaudo
je, kad nebegali išparduoti, 
turėsią nuleisti kainas.

Užversta turgus ir moterų 
drabužiais, kurių jos negali iš
pirkti dėl brangumo kainų. 
Senus pėrsiuva, perdažo, šiuo 
tuo apdabina naujai ir dėvi.

Kad pasaldinti aukštas kai
nas, kaip kad pasaldinamos 
karčių vaistų piliulės, daug 
kas naujo pridedama, kad tu
rinčioji senų gerų drabužių

Įrengus šu
M ai uav voi vinių i.nianui- > * ~------ 'T o ~

ir mezginių surinkime ir nebesijaustum apsi 
pati yra daug aukavusi, taip- lyg mados, bėgtum naujų pirk- 
gi jos draugas Sam yra nu- ti iš paskutinio dolerio ar kad
mezgęs 2 sveterius dėl LPTK 
ir daug mums patarnavęs rei-

venom; 'arba apie dabarti
nius fašistus pabėgėlius iš 
Lietuvos, kurie dabar čio
nai randasi. Čia taipgi ran
dasi ir didelė grupė lietu
vių kunigų ir jie gauna la- 

nebėgo bai didelę pagalbą iš lietu- 
kaip vių amerikiečių. Gauna la- 

rius R. Shub iš to darė išva- buvo pageidauta. Šeiminin-j bai daug pinig’ų, diabuziųii 
dą kad gimdos muskulų kės neužmirš pakėlimo kai-! maisto. Atrodo, kad katali- 
veikmė, o gal ir bendras RŲ- _ 
nei’vų sistemos sujaudini- Praėjo diena, praėjo ki- 
mas pareikalauja daugiau Į.ta po paskelbimo. Atėjo tre- 
J . ’C * rx t» z^4- t r-i riTri^dJ'nnto vitamino.

Tuomet kilo klausimas— 
ar trūkumo vitamino BĮ 
vaidmuo svarbus, Jeigu ne

.ų, kurių dijetoje' sviesto kainos net dešim- 
pakankamai vitami-Tuku ir daugiau svarui.

sviestas 
turguje 

Paskelbė,

md. Esą, “perdaug vienu 
kartu pakelėm.” Kitą kart, 
turbūt, kels po centą, kad

naikinti ar numažinti skau
smus.

Pirmieji bandymai, pra-

gimdyvėms skausmo? į misketvirto cento. Ir pirmu 
. atvirai pasakyta 

organizmams vitamino BĮ spaudoje, j kad nepirkimas 
laike gimdymo galėtų* pa-,lA1V() priežastimi nupigini-

čia ir ketvirtą, o 
stovi, pusbačkiai 
beveik neliesti?

J kad sviestas vėl nupigina- 
sukelime, tai bent padidini-'m as atgal vienu kartu net 
me t 
Jeigu taip, tuomet teikimas kartu *

ovcvxoix, jinjivo pataria, reikia atsižvelgti ne
lūs jaunimui darbo reikalus vien į tai, kaip patiks vaikams, 
ir viskas sutvarkyta taip, į bet ir į jų praktiškumą vai- 
kad kiekvienam jau paskir-ikams saugumo atžvilgiu. Tai 
ta darbas - pirm ’ baigimo!dėl to atsakomingų krautuvių 
mokslo. Reiškia, gavimas 
mokslo baigos diplomo, bus 
pasu į pasirinktą darbą.

Be abejo, laimingi ir tė
vai. Jų rūpestis vaikų atei
timi pasibaigia su išleidimu 
mokslo, kurio siekimęsi

žaislų skyriuose pirkėjų net 
klausia, kiek vaikai amžiaus.

Perkant mažiukams vai
kams žaisliukus reikia žiūrėti* 
kad jie nebūtų permaži, kad 
pegalėtų praryti. Jie neturi 
būti aštrūs. Turi • būti nenuo
dingai dažyti ar maliavdti,

Pasisekimas Valgių 
Gaminime

val-
pa-

ir ant skolos. Buvusios gana 
pastovios iy praktiškos (jeigu 
neskaityti per trumpų sijonų), 
karo laiku mados, bandoma 
nusendinti. •

Kurios išgalite, kurioms jau 
reikalinga, linkėtina rūpestin
gai pasirinkti ir laimingai dė
vėti naujas. Jeigu pasirinkta? 
pagal -savo reikalą ir figūrą,

kai renka ir jiems siunčia 
aukas.

Būtų gerai, kad aš galė
čiau su kuo nors iš jūsų su
sirašinėti. Dabar turiu bis- 
kelį daugiau laiko, galėčiau 
kai ką parašyti. Jau seniau 
norėjau Jums parašyti, bet 
po to baisaus karo jokiu bū
du negalime ateiti į normalį 
gyvenimą, tokiu būdu bu
vau labai užimta su mūsų 
ypatišku gyvenimu. Prie to, 
visada studijuoju muziką-' 
dainavimą, retkarčiais dai
nuoju koncertuos. Dabar 
rengiuosi padaryti rekor-

I . . ’ . , „ T) I . Ulllgdl Ucl/.J'Ll ai Uldl I<1 » VV1,

taipgi vyriausybe pagelbsti. kad Sulpdamas neapsirttiody- 
Senukui tėvui kiūtinant į tų. 
darbą nekremta galvos rū
pestis, ką veiks sūnus, ku
ris keliūsdešimtąjį kartą iš
ėjo darbo ieškoti, jeigu dar 
bus negavęs darbo ir sugrįš 
namo nusiminęs.

Baigiančio1 aukštus mok
slus jaunimo Tarybų Są
jungoje- šiemet būsią 50 
nuošimčių daugiau negu 
buvo pernai, šimtas, tūks
tančių baigsią abelno aukš
tojo mokslo įstaigas. Kiti 
20.0,000 ; baigsią > technikos 
mokyklas.
. ūįį ■

Dar reikia vengti smar
kiai degančių.. Visokį kimšti 
gyvuliukai ir lėlės geriau ima- 
liavotomis ar išsiūtomis. Aki
mis, 
ryti.

kad negalėtų išlupę pr.

Aukle.

mėnesio 1-mą prasi- 
Lietuvių Literatūros 

Draugijos kampanija gauti 
naujų narių. Odai yra visų 
apšvietą mylinčiųjų parei
ga į draugiją įstoti, jau 
įstojusių pareiga prikalbin
ti savo draugus.

ŠIO

Ekspertiškai sudarytieji 
giams gaminti receptai, 
prastai, būna taip surašyti, | naujas rūbąs teikia kiekvie- 
kaip kad jie turi būti iš eilės į nam pasitenkinimo. Bet‘ tik 
dedami. Ir tam yra priežas-! pagal savo reikalą ir figūrą, 
tys. Tankiai būna dabai rimtos | Veik visuomet ir visur ge,riau 
priežastys, kurias ekspertas! nedadėti, negu perdėti. Tas 
smulkiai neaiškina gal nenore-1 dar svarbiau ^drabužiuose, 
damas recepto ištęsti, gal i/u-! Gražus neperdėtas drabužis 
manydamas, kad pamatinę 1 niekad neišeina iš mados nei 
maisto gamybos žinybą turin- j nubosta, 
tieji asmenys 
nenorėdamas 
savo sekreto.

Pavyzdžiui, 
niškus su rūgščiais vaisiai vi-! 
suomet reikia pilti rūgštį į pie
ną, nuolat maišant, o ne pie
ną į rūgštį. Atvirkščiai pylus, 
sutrauks. Taip pat sutraukia 
kiaušinio baltymą. Pieną su
trauks pilant į labai karštą 
kavą, bet nesutrauks pilant 
kavą į pieną. (

Panašią veikmę tų.’’i sudaro
mos kitų produktų" kombinaci
jos. Tai dėl to svarbu yra įši- 
tėmyti ir sekti paduotąją kom- 
binuotės eigą. N. G.
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supras, o gal ’iri Sijonai šieme^ ilgesni. Apy- 
visiškai išduoti ! diktėms, trumputėms ir netu

rinčioms parodai blauzdų —' 
lainjė. Su tais virš kelių sijo
nais gal tik viena is šimto at
rodė gražiai, o visoms kitoms 
nebuvo gražumo nei patogu
mo. Tačiau labai aukštom ne
reikėtų skubintis daug ilginti.

Išilgai juostuoti, ilgi, siauri . 
drabužiai ilgina figūrą. Skor-;-’ 
sai juostuoti, apkabinėti ku- 
kardomis, išpūstąis kišeninis, ■ 
labai įspaustu liemeniu trum- 
pina figūrą. Visuomet pirma X 
apgalvokime savo reikalus ir 
figūrą, o paskiau eikime pirk-- i 
tis drabužių. Ir niekuomet ne
permokėkime. Siuvėja.

gaminant pie-
J

O
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1-8-47 FRANK KRUK -
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) ' ★ * *

^ssParaše Petras Cvirka— ,
(Tąsa)

Arklys jo tvarte buvo gelsvom avižėlėm 
šeriamas, dailiai šukuojamas. Paklausk 
ko nori Kruopių apylinkėje, — nieks to
kių arklių neturėjo.

Gerai, Frankas sutiko pažiūrėt lenk
tynių. Pažiūrės į mielus arklius, kurių 

- tikrai pasiilgo. Bet tu, Bobbi, saugokis, 
kad tai nebūtų gražios kompanijos galas.

Pavažiavę traukiniu, kaip buvo nuro
dyta plakatuose' ir laikraščiuose, abu 
draugai išlipo už dvidešimts mylių nuo 
Naujorko, prie vandenyno krašto, į ark
lių lenktynių stadijonus, gražų, šiltą sek
madienį, vasarnamių miestuose.

Tiek žmonių, tiek skrybėlių—Frankas 
kaip gyvas nebuvo matęs. Aukštai estra
doje sėdinti publika žvilgino prieš saulę 
laikrodžius, kurie degė kaip mažos liep
snelės. Startas turėjo prasidėti. Bobbi 
akimirka apibėgo arklides, prasigrūdo 
pro eilių eiles, vesdamasis už rankovės 
Franką. Tasai turėjo nulenkti galvą, — 
arkliai buvo dieviški, ypatingai gryna
kraujai prerijų, arkliai, kurių plaukas ir 
akys žvilgėjo laukiniu pasiutimu. Už to
kius arklius galima buvo statyti. Čia 
vaikščiojo žokėjai, paruošdami savo my
limus gyvulius atakai ir su pasididžiavi
mu, su šalta neapykanta saugoją juos 
nuo gašlių žiūrovų akių. Bobbi nepakako 
pažvelgt į arklį pro arklidžių, duris, jis 
stengėsi pralįst, dirstelt į andio dantis, 
delno pliaukštelėjimu išbandyt jo judru
mą. Žokėjai varu turėjo mesti Bobbi, ir 
Frankas ne be reikalo sielojosi.

Stadijonas sujudėjo. Pavilfjono bokš
te išstatė pirmą užjojimo devyniukę. 
Epaminondas, Nervus - Rerum, Džek 
Kišbeč, Stellat... ir kiti. Tai arklių var
dai. Bet nemažiau buvo svarbu ir raite
liai. Bobbi mušėsi į krūtinę, kad galima 
dėti tik už Epaminondą ir StelĮatą. Tai 
du labiausiai išgarsėję jauni arkliai. 
Frankas perdaug nesuprato, bet ir nesi
rūpino. Tegul užjoja pirmą kartą, tegul 
pabando Bobbi.

Kompanijonas pirko bilietą ir užsilipo 
į patį aukščiausią centralinės jojimo aik
štės stogą. Ko čia nebuvo, — bučernin- 
kai, vežikai, biznieriai, kaminkrėčiai, 
neseniai dar išlindę iš krosnies, saliūni- 
ninkai, pastoriai su savo žmonomis, t u r-' 
tingi pramonės magnatai, kelneriai. Ne
grai, italai, ispanai, kiniečiai. Bet nie
kas nesidairė ir nesistengė uostyt viens 
kito. Pluoštais griebė bilietus tie, kurie 
pasitikėjo savimi ir savo atsargos kapi
talais. Pie vieną bilietėlį, stipriai su
spaudę rankose, meišė smulkioji lenkty
nių publika, kuri sulaikiusi širdies plas
tą skaitė kiekvieno išrinktojo arklio žin
gsnį ir svyruodami visu kūnu, maska
tuodami kojomis, kraipydami žabtus, vi
sa savo esybe varė favoritus prie perga
les. Kiekvieno įsitikinimu—jo arklys turė
jo laimėti,, ir jie čia atėjo nuodugniai iš- 
krapštę kiekvieno arklio gyvenimą ir 
žygius. Daugelis stebėjo jų laimėjimus 
visame, Amerikos kontinente, visuose hi
podromuose. Kirst galima buvo ranką, 
kad pusė iš penkiasdešimts tūkstančių 
lošiančiųjų nežinojo teisingai nė vienos 

r* istorijos datos, būtų klydę prie kiekvie- 
• nos Europos sostinės, bet toji garbingoji 

hipodromų minią teisingiausiai, smul
kiausiai būtų nupasakojusi kiekvieno žy
maus arklio karjeros kelią, jo veislę, jo 
metus. Jeigu būtų reikalinga išlošimo ir 

| sporto smaguriavimo šansams padidinti, 
kiekvienus būtų suskaitęs arklio uo

degoje plaukus*
' Bobbi apsišarvavo vieta ir bilietais. 

Frenkas norėjo matyti, kaip jo draugas 
ištraukia laimikį. Pirmas užjojimas pra
sidėjo. Žiūrovai viens kitam lipo ant 
sprando, stūmėsi į priešakį pro tvarkda
rių grandinę; binoklių stiklai šaudė prie 

‘ žemės prigulusius arklius, kurie jau spė
jo be kurios nors žymesnės persvaros pa
siekti aikštės pasisukimą. Bus matyt tik 
žokėjų galtos nugaros ir tamsus smar
kiai tolstąs arklių pilkas debesiukas. Mi
nioje pradėjo šaukti: — Epaminondas! 
Epaminondas! -

Bobbi statė už šitą arklį. Jis paleido 
Franko rankovę, nutvėrė iš viepo jankio 
žiūronus ir greitai prisispaudė juos ..prie 
akių. Jankis atsikvošėjęs puolė prie Bob
bi, bet tasai pašoko kelis žingsnius į už- 

. pakalu .Dar valandėlę, dar! Jjs alkūnė-

1

Jonas Liaudanskas
Rašo Simonas Janulis. ,

>

mis ir nugara gynėsi nuo žiūronų savi
ninko.
. — Epaminondas pirmas! Epaminon
das!—šaukė jis kabindamas jankiui žiū
ronus ant kaklo. Dabar jie buvo jam ne
bereikalingi. x

— Epaminondas ima laidotuvių šuolį. 
Galas! — šaukė kažkas greta.

— Meluoji! — kibo į jį arklio gerbė
jas. — Jis bėga pirmas. Frankai, po vel
nių, žiūrėk, kas,darosi!

vo vietų karštuoliai, sėdo, vėl stojo. Prie 
starto galo, Bobbi iš džiaugsmo šokda
mas nutverė kažkokio mėsininko skver
no atlapą ir jį taip patempė, kad šis nu
virto nuo estrados" laiptų su’visų būriu 
įsikarščiavusiu ir šaukusiu.

Kas tikėjosi! — širmas arklys, Epa
minondas, grynakraujis risakas visą lai-

nių atsilikęs jo konkurentas*, beras Stel
btas, kurio vardas dabar buvo ištartas 
tūkstančių griausmu, visai prieš finišą 
ištiesė galvą,' išsilygino su širmiu, dar 
pora sekundžių ir tokiu pat sulaikytu 
žingsniu be didelio žokėjaus raginimo ir 
pastangų laimėjo pirmą vietą. Epami- 
nondas pasiekė tik trečiuoju savo kelio-

—Raitelis kaltas; Mister, čia apga
vystė ! Aš žinau tą arklį geriau kaip savo 
žmoną... Ak, ką jūs kalbat, misis, ką jūs 
man sakot, toks arklys!

— Kertu ranką, misteri, aš šitam ai
riui išlupsiu dantis... Su jo blogu jojimu 
aš prakišau šimtą dolerių. Šimtą dole
rių !—

— Mister, gal galėtumėt paskolint de
šimtuką grįžti tramvajumi... Jums lai
mė, jūs išlošėt, aš jums tatai sakiau, ar 
atsimenate... Matote, aš su juoda skry
bėle ten stovėjau ir jums sakiau, kad 
Stellat — jūsų laimės arklys. Iš profesi
jos, taip sakant, aš čia arklių pranašas...

— Šiur! įdomi profesija.. Imkite de
šimtuką ir smukite, nes pašauksiu polis
meną. Tamsta manai, kad aš 'nejutau, 
kaip kišai ranką į mano kišenę. Marš!

Bobbi krimto lūpą. Frankas, — ko 
jam verkti!. Jis dairėsi ir klausėsi žmo
nių marmalynės. Didelis daiktas, kad 
Bobbi pralošė penkis dolerius. Tegul ne
pasikliauja perdaug arkliais. Žinok, 
Bobbi, — niekuomet negalima tikėtis iš
lošti tuo arkliu, kuris iš karto paima vi
są savo greitį. Prieš finišą tokie visuomet 
krinta. Atsimink visuomet priežodį: lė
čiau važiuosi — toliau nukeliausi.

Kai kurie, jankiai iš kasos gavę bank
notų pluoštus verkė iš džiaugsmo apsika
binę su savo žmonomis. Buw/ iš jų dau
gelis tiek duosnių, kad išlošę šimtinę me
tė čia pat visokiems valkatoms po de
šimtoką. O vienas plikis, matyt, saliūni- 
ninkas ar biržos makleris, su nukarusia 
raudona, it varpas, nosimi, atsistojęs sa
kė prakalbą, _ girdamas ArYierikos val
džią ir bėre savo.pranašavimus, koks ar
klys gali išlošt sekančiame užjojime.

Signalas. Dvylika naujų arklių iššoko 
į starto aikštę. Bobbi grįžo su naujais bi
lietais. Antras užjojimas.

— Mister, garantuoju, jeigu'šią va
landėlę šventas Jurgis raitelis nusileistų 
iš dangaus į žemę, jis kirstų* tik už Os- 
segorą. Arklys — nežinąs pergalių... ar
klys iš garsių senatoriaus Hopkinso ar
klidžių. Kraujas ir pienas. Norite — 
kertam ranką! Iš tūkstančio 'dolerių...

— Džyzus Krais! — tarė Bobbi, — 
kad nors pusę iš tos sumos aš laimė
čiau!

Visų galvos lyg paralyžiaus laužomos 
atsigręžė į šoną, prieš saulę.

Bobbi statė už Ossegorą, iš senato
riaus Hopkinso <frklidžių, ir pralaimėjo. 
Dar tokios bjaurios dienos jo gyvenime 
niekuomet nebuvo. Jis krimtosi/ siuto. 
Dar buvo visą eilė užjojimų. Keturias 
partijas jis nieko nestatė ir tik ant savo 
marškinių rankovės pažymėjo.spėjamuo
sius arklių numerius. Jie laimėjo. Pasiu
timas! Arkliai laimėjo, kai jis už juos 
nestatė nė vieno cento. Fyankąi, tu,drųs- 
kos stulpe, šykštuoli/ pažiūrėk, jeigu jis 
būtų statęs už spėjamus numerius, — 
būtų buvusi -tikrai apskrita suma!

(B,us daugiau)

(Pabaiga)

Liaudanskas gyveno, Le
wistone, aš apie Chicagą. 
1922 metais aš aplankiau jį 
Lewistone, netik jį, bet ir 
daugiau ten buvo mano 
draugų katorgininkų— vie
nas iš jų ir dabar ten yra/ 
ypač man artimas latvis, 
Petras Berzinis, — jau ne 
latvis, o sulietuvėjęs ir “sųr 
kupiškėjęs” — net ir sekre-. 
torium buvo lietuvių1 drau
gijoje.

1925 metais^ Jonas Liau
danskas parvažiuoja į Lie
tuvą ir mano ten apsigy
venti. Jis buvo tik vienas 
sūnus ir turėjo ūkį iš 2D 
dešimtinių ir neprastus pa
status. Aš tuo sykiu jau gy
venau Philadelphijoje... Su-

būna 
per 
Pa., 
šip-

į Philadelphią ir ilgai 
be darbo. Ant galo 
draugus iš Chester, 
gauna darbą Chester 
jardy. Iš Phila. aš išvažiuo
ju į Bostoną, o po to į Ka
liforniją. Grįžtu 1929 m. 
atgal į Philadelphią ir apsi
gyvenu taip pat Chesteryj. 
Ir vėl gyvename kartu.

Užeina bedarbės, atlei
džia jį iš darbo. Jis nutaria 
Vėlei važiuoti į Lietuvą, jau 
galutinai. Darbų nėra —jau 
sensta, ant ūkio kaip nors 
pragyvens. Chesterio LLD 
kuopa surengia jam išleis
tuves ir atsisveikiname, gal 
jau paskutinį kartą..?

Eina laikas — gaunu laiš
kus nuo jo — jis rašo: man 
trošku ten gyventi, neišlai
kysiu. -Kupišky, rašo, kur 
rusų caro viešpatavimo lai
kais, ant lietuvių buvo tik 
vienas uredninkas, o kai lie
tuvis Smetona pradėjo val
dyti savus lietuvius, tai

Ateina žinios iš Lietuvos, 
kad „man gerai pažįstamas 
mano kaimynas,, Antanas 
Smetona, pasiremiant 'ka
riuomene ir kunigais, už
grobė valdžią ir niekeno ne-į Kupiškyj jau 30 sargybinių, 
rinktas pasiskelbė Lietuvos 
“prezidentu.” Tuojaus į pa
baigą gruodžio 1926 m. gir
dime, Smetona jau “prezi
dentiškai” sušaudė 4 komu
nistus. Tuč-tuojau gaunu 
laišką nuo Jono Liaudans- 
ko, kad jis grįžta atgal į 
Ameriką, pas mane į Phila- 
delphią. Sulaukiau — atva
žiavo.

Kada jis atvažiavo, jam 
tuojaus per Laisvę buvo su
rengtas maršrutas su pra
kalbomis po visą Ameriką i- 
ki Chicagos ir net už Chi- 
cagos, kur jis gerai pasi
darbavo, aiškindamas nuo
tykius užgrobimo valdžios, 
ypač apie neapribotą galią 
kunigų ir jų apsiėjimą su 
valstiečiais.

Po maršruto jis sugrįžta

visuomet su šautuvais; ant
stolis su apie tiek savo po- 
licistų; tai tik uniformuoti, 
o kiek valdžios apmokamų 
šnipų! žodžio ištarti nega
li/ neapsidairęs. Trošku 
jam tenai,,. Gerai, sako, kad 
aš dar iki šiolei Amerikos 
pilietis, o jei ne, tai būčiau 
ant Smetonos burdo.

1932 m., aš, audrų blaš
komas, atsidūriau Bostone. 
Parašau jam laišką. Gaunu 
atsakymą, kad jis grįžta į 
Ameriką ir atvažiuoja pas 
mane į Bostoną. Sulaukiau. 
Sutikau ant stoties su au
tomobiliu ir parsivežiau, 
kur aš gyvenu.-

Pabuvo nekurį laiką. 
Darbų niekur nėra ir aš 
pats be darbo. Draugai pa
ėmė jį į Montello. Ten jis

I Cleveland, Ohio
White Motor Lokalo 

32 Rinkiniai.
Šiame unijos lokale yra susi

dariusi mažytė klika, kuriai 
vadovauja Patrick O’Malley ir 
kuri nori paimti pilną Ickalo 
kontrolę. Iš jos veiklos aiškiai 
matosi, kad užgrobimas Lokalo 
32 vadovybės jiems bus tiktai 

i pirmas žygis linkui užgrobimo 
Pernai gaunimuo jo žmo- vadovybės .visam Autompbilis- 

nos laišką, kur sako, kad tų Unijos distrikte.
Jonas serga be vilties pa
sveikti ir jis žino, kad jis 
greitai mirs ir jo troški
mas yra, kad aš atvažiuo- 
čiaus ant jo laidotuvių. Aš 
tuojaus atsakiau, kad aš 
noriu dar gyvą pamatyti ir 
pasiliuosavęs iš darbo, nu
važiavau.

Jis nekalba apie savo li
gą, o kalba apie darbinin
kų judėjimą, ypač jam įstri
gę buvo Artglijos darbiečiai 
— “socialistai” — jis nega
lįs sau persistatyti, kaip tai 
darbiečiai, rankpelnių at
stovai, būtų bjauresni už 
lordų turtuolių atstovą 
Churchillą ir negali jo nu
traukti nuo tos temos. Tai 
buvo liepos pabaigoje, 1946 
m. 20 lapkričio tų pačių 
metų gavąu telegramą, kad 
Jonas jau užmerkė akis am
žinai. Pribuvau ant jo šer
menų ir atsisveikinau amži
nai ant kapinių. **

Ilsėkis, Jonai, o tavo dar
bai darbininkų labui gyvuos 
su mumis iki sulauksime ga
lutiną pergalę. Mūsų, 1905 
m. revoliuc. karta dar už 
keleto metų bus tik istori
joje, jei istorikai ras reika
lingu aprašyti. Gaila, kad, 
matomai, nepaliks nei vieno 
iš tos gadynės, kuris paly
dėtų mane į amžinastį.

šį tą gauna padirbėti. Pa- 
galiaus, grįžta į savo Lewis^ 
toną. Ten gauna darbą, jei 
ne jis, tai jo moteris, ir gy
vena ir veikia.

darbininkai 
kad O’Mal- 
lokalo kon-

Motor dar-

Tos grupės laimėjimas, aiš
ku, /bįitų # labai kenksmingas 
White Motor kompanijos dar
bininkams. Todėl 
neprivalo daleisti, 
ley klika pasiimtų 
trolę.

Susipratę White
bininkai stato kandidatais ir 
remia sekamus lokąįo narius:

William Dioter, prezidentu; 
Frank Bagi, vice-prez.; Frank 
Kliskey, protokolų sekreto
rium; Chester Zecchini, iždinin
ku; Robert Harrison, maršal
ka; Watkins, Jubach, Connelly, 
ir Papper pildomosios tary
bos nariais.

Visi šie nariai yra išbandyti, 
ištikimi; geri unijistai. Būdami 
viršininkais, jie darbuosis dėl 
visų White Motor darbininkų, 
b ne dėl kurios nors klikos ar
ba grupės. Jie puikiai supran
ta automobilių pramones* dar
bininkų problemas.

Tuo būdu visų White Motor 
darbininkų pareiga balsuoti už 
šiuos kandidatus. Darbininkas.
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KALENDORIUS. 1941 METAMS
Svarbus šaltinis mokslinių raštų ir visokių 

informacijų. Taipgi gausiai 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
I

Kaina 50c.
Tą svarbų kurinį galite gauti dienraščio Lais

vės knygyne. Laisve duos 20% nuolaidos platin
tojams, kurie ims po 5 egzempliorius ar dau
giau.

Užsakymus prašome siųsti:

Laisvės Administracija
427 Lorimer St., * Brooklyn 6, N. Y.

MM
T

BIZNIERIAI, SKELBKITRS 
LAISVĖJ

TEIS KESSELRINGĄ
Roma. — Karinis anglų 

teismas tardys Albertą Kes- 
selringą, buvusį nazių ko- 
mandierių Italijoj. Kessel- 
r.ingas kaltinamas už šimtų 
civilių italų nužudymą.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį. .

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

Tcl. SOuth 8-5589.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiaib
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tcl. ST. 2-8342

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y.

IWWWWWWW1M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

0

■i _________ ._____ ______ ________ ________'M *5$ v‘

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 ML Vernon St.
PHILADELPHIA,PA.

' ’ . I’ »

Telefonus Poplar. $110

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS .

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti Jr pasišokti, užeina 
pas “Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. * 
Geriausias Alus Brooklyne

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai riuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

'W■
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Sis

pora
gra

Hartford, Conn

JONAS LAZAUSKAS

PRANEŠIMAI

vie

jums

Literatūros Draugija siuom

426 LAFAYETTE STR

“Gadynes 
būt nepa-

HITLERIO ŠULAS FRITZ 
THYSSEN PAL1UOSUOTAS

LAIDOTUVlp 

DIREKTORIUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Newark, N. J.
Tol. ZMLArKet 2-5172

Matthew A. 
BUYAUSKAS

šios 
oras 
katai 
laiku

HELP WANTED
REIKALINGOS MOTERYS

Bucharest, Rumunija. — 
Sudužus traukiniui, užmuš 
4a 20 žmonių.

HELP WANTED 
rfjkalingos MOTERYS

Švedijoj streikuoja 22,000 
metalo darbininkų.

dalyvauti, gali 
prieš
būna paruošta

• poetas 
baugina 

Sibiru, 
mažiaus] 

siunčia žmones į

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

išrinkti delegatą j būsimą

už šiuos me- 
gauti knygą 

Gavome svar- 
iš kurių turė- 
— F. Rašt.

London.— čia pabrangin 
tas 1 iki pusantro cento va 
žinejimas požeminiais ge
ležinkeliais ir auto-busais.

Trenton, N. J. — Valdi
niai žemdirbystes specialis
tai New Jersey užginčija, 
kad šioj valstijoj esą dau
giau ir piktesnių uodų, ne- 
gį kitose valstijose.

Pranešama, jog preziden
tas prašys kongresą pratę
sti įstatymą del verstino 
ržkrutavinio į armiją ir lai
vyną.

Munich, Vokietija. — Ka
rinė amerikonų vyriausybe 
paleido Fritzą Thysseną, di
dįjį pirmkarinį Vokietijos 
fabrikantą. Thysseno kapi
talas labai daug padėjo Hit
leriui užgrobt Vokietijos 
valdžią. Bet po kelių metų 
paskui jis susipyko su Hit
leriu ir pabėgo į Šveicariją. 
Amerikonai iki šiol laikė 
kalėjime Thysseną kaip ga
limą liudytoją prieš kitus 
nacius fabrikantus.

ir 'Stono Avė. 
Broadway Line

Siame nu
galėsime aptarti ir 

siuntimo klausimą, 
kvietimas atsiųsti 

ir į Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavi- 

Reikalingas narių sprendi- 
tais klausimais. Dalyvau- 
susirinkime!

Sekretorius S. J.

Majoras* O’Dwyer Sako, 
, Neužteks ir 10 centų 

“Ferų”
New Yorko miesto majo

ras O’Dwyer sakė, jeigu 
važinėjimas gatvekariais ir 
požeminiais geležinkeliais 
bus pakeltas iki 10 centų, to 
dar nežteksią miesto finan
sams atitaisyt.

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS Mūsų nelaimingas 

Juozas Tysliava vis 
Amerikos lietuvius si 
Girdi, 'bolševikai už 
prasikaltimą
Sibirą. Matyt, poetas mažai te
nusimano apie Sibirą, gal būt 
mažiau už paprastas davatkė
les. Nes jeigu žinotų Sibiro is
toriją, tai nebaugintų nelai
mingų moterėlių. Tegul atver
čia teisybės lapą ir pažiūri į 
Amerikos turčių klasę, kaip 
mūsų turčiai trokšta, žiūrėdami 
į Sibirą, jiems net ašaros byra 
iš gailesčio, kad jie negali pri
eiti prie Sibiro turtų. Jeigu 
šiandien bolševikai jiems pasa
kytų “eikite ir naudokite tuos 
turtus saviems reikalams,” tąi 
jie galvatrūkčiais lėktų į Sibi
rą*? žinių. Rinkėjas.

Patyrusi mergina ar jauna moteriukė atliki
mui atMlno namų darbo. 2 suaugę ir 2 vaikai. 
Atskiras kambarys ir atskira maudynė. Turi 

nakvoti ant vietos. Aukšta alga.
MRS. MAYER, 2203 E. 29th St., B’KLYN. 
Važiuokite Brighton Line iki Avė. U Stoties, 
nuo čia Avė. U busu iki K. 28th Street.

(86)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs > iki paskutiniam 

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

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS ♦
Perbūdavo j a pianus iš di

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

L. 1. PIANO TUNING & i 
REPAIRING CO. .j 

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

VYRAI
MAISTO PAKUOTOJAT 

SYRUP VIRĖJAI 
90c J VALANDĄ PRADŽIAI

Adolf J. Main^er 
Inc.

7-37 37th Ave., Long Inland City 
(Artr Vernon Blvd.)

Patyrę dirbti 
koutų

jau- 
duo- 
Cho- 

Ldšimas 
jau prabėgo virš

Tru - Ember Fuel Co., Inc
496 Grand Street s Brooklyn, J

Telefonas EVergreen 7-1661

Dabartiniu laiku aš jau 
čiuosi, kad,-turbūt, reikės 
ti pajieškojimą, kur dingo 
ro Veikalo komisija 
jau įvyko 
trys savaitės laiko, o spaudoje 
vis nesimato nė mažiausio at- 
žymėjimo, kaip tas veikalas 
įvyko ir kaip pasisekė. Ko ko
misija laukia, tai aš negaliu 
-suprasti. Tokis darbas jiems 
priklauso ir jie turėtų pasirū
pinti atlikti be tokio didelio už
traukimo-ir atidėliojimo.

v . Reporteris.

nužudytų
pavienių

yra arba
kopijos iš
grupės ir

apipuvę, Beleckio žodžiais kalbant,
tokioj pačioj pade

Draugi jo's Suvažiavimas įvyks 
pabaigoj kovo mėn 
tinge jau 
delegatų 
Be to, yra 
delegatus 
Amerikos 
mą. 
m as 
kite

REIKIA SIUVĖJO
Dirbti prie vyriškų koutų. Turi būti galintys 

padaryti visą koutą. 
SILVER PANTS CO.

1304—39th Street, BROOKLYN. 
GEDNEY 5-3409.

Miami, Florida
Miamės Lietuvių Kniubo ati

taisymas klaidos. Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas 
įvyks ne vasario 19 d., bet va
sario 18 d. Toj pačioj vietoj ir 
tuo pačiu laiku.

Rašt. Juozas Ratkuš.

laiku turi prieš save pasibrie’ 
žūsi labaj. platų veikimą. Vasa
rio 16 d. ruošia bankietą, pa
gerbimui Laisvės vajininkų 
kurie gražiai pasidarbavo lai
ke Laisvės vajaus. Tokis ban- 
kietas atneš du naudingus daly
kus: Pagerbs vajinihkus ir su
kels kuopai labai reikalingi/ fi
nansų.

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

ALDLD Kuopoj.
Literatūros Draugijos 20 

kuopos mitingas įvyks vasario 
14 d. Nauja Draugijos išleista 
knyga “Prisikėlusi Lietuva” 
bus įteikta nariams, kurie ateis 
į mitingą. M. Bekerienė žadėjo 
pasirūpinti ir vakarienės su
ruošimu. Taigi, kurie nariai no
rės vakarienėje 
ateiti anksčiau, 
nes vakarienė 
nuo 6 vai.

. Nariai, kurie

N. S. PITTSBURGH, PA.
LLD 87 kp. susirinkimas Jvyks 

vasario 16 d., 8 v. v. LDS 160 kp. 
Name, 1320 Medley St. Nariai daly
vaukime, turime svarbių reikalų ap
tarti. Bus rinkimas delegatų j LLD 
suvažiavimą, kuris jvyks Kovo rųė-' 
nesį, 29 d., Brooklyne. Atsiveskite 
naujų narių prisirašyti prie kuopos. 
Taipgi galėsite pasiimti knygą už 
1946 m., “Prisikėlusi Lietuva.’’ — H. 
Kairienė, sekr. (36-37

Įžanga buvo 60 centų. '
Publikos buvo- pilna svetainė. 

Aukų nerinko, tik prašė, kąd 
“einant PŲo duris duotų”-pagal 
išgalę komiteto nariams. Kiek 
mačiau — nė vienas nieko nie
kam nedavė.

Ant galo turiu pastebėt, kad 
tas surengimas buvo'nei Lietu
vos žmonėms, nei pabėgėliams 
Vokietijoj ir kitur, bet ghlbčt 
tuos, kurie jau atbėgo į Suv. 
Valstijas.

Prie to, įsivaizdink gerai, 
kad tą parengimą rengė (ir, 
be abejo, daugiau parengimų 
rengs y “Bendras Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondas.”

čia aiškiai pasakyta, kad jie 
šelps iš to fondo tik Amerikos 
lietuvius. Geriau sakant, visus 
atbėgėlius čia pat.

Kita organizacija, tai yra 
Laisvės Choras šiuom. kartu 
yra priverstas veikti visu smar
kumu, nori ar nenori, jau ant 
rankų turi du pakvietimus, kur 
turės nuvažiuoti ir perstatyti 
veikalą “Mikšių Svajonė.” Vie
nas pakvietimas gautas iš Wa- 
terburio dėl vasario 23 d., o 
antras iš Worcesterio, Mass., 
dėl kovo 16 d. Pakviptimai pri
imti ir choras ruošiasi į didelę 
kelionę, .kartu ir į didelį darbą. 
Worcestery ^choras turės išpil
dyti visą programą. Deltogi 
dabartiniu , laiku - choras jau 
griebėsi naujų dainų mokintis. 
Jauni ir seni turime sukrusti 
ir tam gerai pasiruošti, kad ki
tur nukeliavę galėtumėme 
žiai pasirodyti.

PAJIEŠKOJIMA1
PAJ IEŠKOJIMAI

Petronė Okintienė, pajieško Pet
ro Mot ijošaičio. Girdėjau, kad gyve
na Chicago, III. /Iš Lietuvos paeina 
nuo Užpiaunių kaimo, Rublelių 
valse., šakių apskr. Prašau atsi
šaukti, arba kas žinote kur jis gy
vena, malonėkite pranešti, būsiu 
dėkinga. Petronė Okintienė, 234 
Ames St., Brockton 14, Mass.

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas jvyks 

vasario 12 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Draugai, malonėkite dalyvauti, 
pasimokčkite duokles 
t us. Taipgi galėsite 
“Prisikėlusi Lietuva.“ 
bių laiškų iš Centro, 
sime aptarti reikalus.

(35-36)

Marijos Melnikaites Kliu- 
bo susirinkimas įvyks vasario 
13 d., 356 piinton St. Pradžia 
8 vai. vakare. Narės-nariai, 
dalyvaukite, yra svarbių daly
kų apdiskusuoti.

Kliubo^ Prot.
Sekr., J. K. N.

šis - Tas iš šios Apylinkės.
LLD 136 kuopos vasario 2 

d. atsibuvusiam susirinkime, 
padaryta keletas gerų tarimų. 
Kaip antai: išrinkti delegatai į 
LLD visuotiną suvažiavimą, iš
rinkti delegatai į Demokratinių 
Lietuvių Trečiąjį suvažiavi
mą; nutarta sušaukti sekantį 
susirinkimą viena valanda pir
miau negu paprastai, dėl to, 
kad būtų laiko perskaityti pa
skaitą apie pirmą spausdintą 
lietuvišką knygą 400 metų at- 

Jr nutarta surengti vaka- 
dėl LLD finansų sukėlimo, 
bus pradžia kvotos sukėli- 
kaip 2 apskrities konferen- 

buvo nutarta. Viršminė-

REIKIA OPERATORIŲ
«Viena Adata Siuvama Mašina, prie

KORESTŲ DARBO; NUOLATINIS DARBAS; GEBA ALGA;
H LINKSMA APLINKUMA.

La Resista Corset Co.
805 RAILROAD AVE. (Arti Myrtle Ave.) BRIDGEPORT, CONN.

(42)

spausdint. : :
Radio garsinimas tai reiškia 

tiek, kiek po valgymo gero 
kumpio stiklas arbatos. (Radio 
Kliubo susirinkimai buvo gar
sinami, 
miegojau 
Radio negirdėjau ir 
muose nedalyvavau, 
daugybe yra.)

Taip buvo ir su 
žaizdom.” Jei lošėjai 
sakę ypatiškai, tai būčiau ne
žinojęs.

Prie to viso, per radio gar
sinant štai kaip pasitaiko. Gar
sina vienos draugijos parengi
mą, o kitos — susirinkimą. 
Klausytojas nepagriebia taip 
greit dienos arba valandos. Na, 
taip ir pasilieka nežinystėje, 
neaiškume.

Scenų permainymo laike Dr. 
Palevičius kalbėjo LDS reika
lu, nurodydamas LDS tvirtu
mą ir atsakomingumą ir kviete 
prisirašyt; • ’ypatingai jaunus 
žmones.

Po lošimui buvo šokiai.
Publikos buvo tarpe 250 ir 

270. Spartakas.

žiupsnelis Naujienų iš Mūsų 
Miesto.

žiemos labai nepastovus 
labai kenkia žmonių svei- 

Pas mumis dabartiniu 
labai tankiai suserga 
žmonių įvairios rūšies 

šalčiais, iš kurių išsivysto ir 
kitokios dar daujf pavojinges
nės ligos, negu tik paprastas 
“šaltis. Daugeliui tokie susir
gimai labai brangiai kainuoja, 
tikrinus pasakius; ištuština 
darbininkui žmogui kišenius la
bai greitai. Tuom pačiu sykiu 
daktarams tai jau tikra šiena
pjūtė. Už vieną aplankymą li
gonių namuose ima po 4 ir po 5 
dolerius nuo “vizito.” O jau 
kuriam tenka atsigulti į ligo
ninę ir tenais pabūti kelias sa
vaites, tas tai jau tikrai užgau
na ir suėda visą žmogaus tau
pymą, kurį darbininkas (be
veik kiekvienas) stengės pasi
laikyti dėl “lytingos dienos.”

Dabartiniu laiku pas mumis 
buvo susirgę bent keli jaunuo
liai. Jonas Kishkiūnas staiga 
susirgo ir tuojau buvo nuvež
tas į Hartfordo ligoninę ir ant 
greitųjų jam buvo padaryta 
operacija 'ant aklosios .žarnos. 
Dabar Jonas jau parvažiavo 
ir gydosi namieji. Teko aplan
kyti man Joną ir daug pasikal
bėti apie Laisvės Choro veiki
mą. Jonas yra choro narys jau 
per kelis metus.

Antra, tai jaunuolė Kazimie
ra Brazauskaitė 'buvo* dikčiai 
susirgus tonsilių pasikėlimu. 
Nors šioji draugė ir nėra Lais
vės Chord nare, bet jau kelintu 
kartu padeda chorui suvaidinti 
veikalus ir šį metą turi didelę 
rolę veikale “Mikšių Svajonė.” 
Aš vėlinu jums abiems greitai 
ir gerai pasveikti.

Draugė O. šilkienė, /rgi 
na iš lošėjų aukščiaus minėta
me veikale, taipogi serga jau 
kelinta savaitė. Vėlinu, kad 
draugė galėtų laiku pasitaisyti 
savo sveikatą, ‘nes choras, turi 
jau net du pakvietimus suvai
dinti tą veikalą. Malonu žinoti 
ir matyti, kad mūsų geras 
draugas K. Vilkas jau sugrįžo 
namo iš Bostono po didelės ir 
sunkios operacijos. Smagu ma
tyti, kad draugas jau taiso sa
vo sveikatą. Geriausio 
pasisekimo tą atsiekti.

Aukavusių J. K. Navalinskie- 
nes Vąrdu Dėl M. Melnikaites 

Kliubo Vardai
Po 50c: L Luzinas, J. Vai

cekauskas, V. Kaminskienė, 
M. Bekerienė

Iš LPTK likusio iždo 57c.
A. -Žemaitienė 50c, taipgi ji 

atpirko likučių už 50c.
Aukavo po 25c: A. Tvarijo- 

nienė ir A. Maldaikienė.
Smulkiais 3c. Viso yra $4.3.0.
Varde Marijos Melnikaites 

Kliubo tariu ačiū jums, drau
gės ir draugai.

J. K. Navalinskiene.

dar nepasimo- 
kėjote duoklių už šiuos metus 
prašome, nevilkinant pasimokė-

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 16 d., 11 vai. ryto, 3014 
Yemans. Nariai dalyvaukite, nes tu
rėsime
Lietuvių Literatūros Draugijos Na. 
cionalj suvažiavimų, New Yorke. 
Taipgi turime knygas, galėsite pa
siimti. Atsiveskite ir naujų narių. — 
Sekr. (36-37)

Vieną sykį gardžiai 
o antrą sykį dirbau, 

susirinki- 
Taio su

Belecko “įdomūs Lietuviški 
Paveikslai.”

Penktadienio vakare, sausio 
31 d., Hispanos Unidos svetai
nėje, Vytautas Beleckas, bėg
lys, atsidūręs Suv. Valst., rodė 
judamus paveikslus, kuriuos 
rengė Bendro Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondo 76-tas Sky
rius.

Pirmas judis buvo “Lithua
nia” amerikonų kalboje, kurį, 
sako, rodęs “Washingtone kon
greso ir senato nariams,” ku
rie, Grigaičio žodžiais sakant, 
“yra suklaidinti ir nežino nie
ko apie Lietuvą.”

Minima filmą parodo Lietu
vos dvarininkų gyvenimą ir 
valstybinius Kaune namus, 
ežerus, starkų lizdus ir jauni
mą šokant. Nieko įdomaus toje 
filmoje.

Antras judis rodė “bolševi
kų - komunistų terorą.” šioje 
filmoje vaizdus rodė, kaip ru
sai “okupavę Lietuvą žudė Lie
tuvos žmones.” Šitame vaizde 
buvo daugiau niekas kitas, kaip 
tik melas ir suplanuotas šmei
žimas Sovietų Rusijos.

Paveikslas rodo 
grupes ir porą kitą 
negyvėlių. Ta filmą 
imta Vokietijoj arba 
kitų filmų, nes kaip 
pavieniai atrodė jau 
lavonai 
tyje, ką esame matę Amerikos 
judžiuose apie Hitlerio koncen-

REKORDAI 
“Visokių Rūsių”

■ Artificialės Gėlės 
Pasveikinimų-Kortelės

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra“ 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50 i 
a Pas

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

SIUVĖJAI
prie moterižkų aukotos rūšies 

ir siūtų. GERA ^LGA. NUOLATINIS 
DARBAS. S.. CASOLA BROS.
18 E. 55TH STREET, N. Y. C.

•• “Gadynės žaizdos”
Sekmadienį, vasario 2-rą d., 

Lietuvių svetainėj (dabar His
panos Unidos) buvo perstatyta 
scenoje keturių veiksmų veika
las “Gadynės žaizdos.”

Minimą teatrą' rengė 
progresyvių organizacijų 
daugi veikalas nekoks, tai ne
minėsiu tų org. vardų). Lošė 
vietos menininkų grupė.

Lošėjai buvo suimti, galima 
sakyt, geri. Lošėjų negalima 
bombarduot, žinant, kad jie ne
turėjo pratimų - praktikų. Tas 
irgi yra jų pačių kaltybė, o ne 
mhno.
. Veikalą sulošt, tai reikia mo
kytis, daryt pratimai - bandy
mai pirm lipant ant scenos prieš 
publiką.

Tai tiek apie lošėjus.
Apie patį veikalą “G. Ž.” ne

noriu nieko sakyt, ką jis vaiz
duoja. Nors yra parašytas Bi 
Vargšo, vienok šiame amžiuje 
statyt scenon “Gadynės Žaiz
das” netinka. 20 metų atgal ar
ba daugiau, kai žmonės buvo 
ne tiek pažengę pirmyn', tai gal 
ir buvo gerai. Dabar gi jis tin
ka scenon tiek, kiek pirmas 
fordukas ant dabartinių kelių 
su naujais Linkolnais ir Frai- 
zeriais.

Draugijos, kurios kalbamą 
veikalą statė scenon,. labai apsi
riko. Nei moralio, nei materia- 
lio pelno nebuvo.

Kodėl taip apsileista? Nepai
sant, kas yra rengiama, reikia 
garsint. Gi dabar sykį pasakė 
per radio bangas ir viskas. Jei 
nori sutraukt publiką, reikia 
kalbėt per spaudą, lapelius at-

tracijos kempėse nužudytus vi
sokių tautų žmones.

Reikia žinot, kad jei tušai 
būtų žudę, tai argi jie būtų lei
dę Beleckui ar kam kitam ne 
tik žiūrėt, bet dar ir paveikslą 
nuimt? Daug smarkesni ir 
daugiau žinanti vyrai už Be
lecką norėjo nuimt paveikslus, 
kai Sovietų valdžia sušaudė 
trockistinius kriminalistus, bet 
ar jie galėjo tą padaryti? Ne!

Todėl ta filmą “Kodėl - Mes. 
Bėgome?” yra niekas kitas, kai 
tik Belecko išmislas.

Trečias judis vaizduoja bėg
lių gyvenimą Vokietijoj, “Be 
Tėvyriės — Ištrėmime 
judis rodo, kaip pabėgėliai sto
vi eilėse, belaukianti maisto; 
parodo, kaip jie vaikšto, kaip 
guli ant žemės, ir parodo, kaip 
jaunimas šoka ir armoškos 
grajina.

Per-visas filmas buvo politi
nė kalba, atkreipta prieš Sovie
tų Rusiją, o ne aiškinimas tų 
paveikslų reikšmės.

Ketvirtą filmą rodė “Ten, 
Kur. Nemunas Banguoja.” Čia 
ritėsi karvių, arklių, šienpiu- 
’ ių, dobilpiūvių, merginų ri
šant avižas arba statant šieno 
kupetas. O jau tų sterkų, tai 
matėsi daugiausia.

Šią filmą rodė ant pat galo, 
kad 

publika eitų namo su lietu vis
li jausmu’-’ ir kad “prisidėtų 
abėgėlių gelbėjimui.”

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro repeticijos įvyks 

vasario 12 d., 155 Hungerford St. 
Pradžia 8 v. v. Todėl nariai dalyvau
kite, nes Choras rengiasi prie 20 m. 
Jubiliejinio koncerto, tad mylintie
ji dailę, dalyvaukite, vietos yra vi
siems, nesvarbu kokios pakraipos. 
Beje, Laisvės Choras užkviestas da
lyvauti kovo 9 d., Waterbury, o kovo 
16 d. Worecstcryjc. Visi nariai būti
nai dalyvaukite. — F. J. Repšys.

mo 
ei joj 
tas vakarėlis įvyks šeštadienio 
vakare, vasario 15 d., 15-17 
Ann St., Harrison, N. J. •

Nereikia nei , kalbėti apie 
svarbą šio pąrengimėlio, — vi
si žinote, todėl tos dienos va
karą visi turėkite atmintyj. r

Taip pat reikia pasakyti, 
kad mūsų kuopa su narinių 
duoklių užsimokėjimu neblogai 
stovi, nes jau 30 narių užsimo
kėjo. Dar apie 23 nariai nėra 
mokėję, bet gal jie ateis į se
kantį susirinkimą ir užsimo
kės; arba kuopos valdyba juos 
turi matyti ir su jais pasikal
bėti. V. W. Zelin.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-čį 
rikoniškais. Rei-|| MM
kalui esant ir||> J Mil
padidinu toki o /' - 
dydžio, kokio pa-Y " 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn;

Tel. GLenmore 5-6191,

“World Report” rašo vasario 
11 d., kad Sovietai geležinke
lio vagonus, lokomotyvus, au
tomobilius pradės gaminti iš 
duraluminum ir alloy plieno.

. _ Buvo padaryti išbandymai ir 
mitingą, I parodė, kad iš to metalo paga

minti karai yra 40 nuoš. leng
vesnį ir sutaupo 60 nuoš. elek
tros per valandą. ^Dar tokių au
tomobilių nėra ant pasaulio. 
Kitos šalys, girdi, tokios me
džiagos neturi, arba turi visiš
kai mažai ir čėdina dėl lėktuvų.

Joseph Garszva
; i

F.W.Shalins
(Shalinskas)

i Undertaker & Embalmer:
.!; Manager
Į; JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

231 Bedford Avenue

!; Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVcrgreen 8-9770

Koplyčias su 
visose
Tcl \

U50
teikiam nemokamai 
dalyse^gtiiesto.
rirginia7t4499

............... s=P

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Į Valgių ir Gėrimų Įstaigos

į CHARLES VIGŪNAS 
N 284 Scholes Street
H Brooklyn, N. Y.
H Telephone EVergreen 4-8573

: ' WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

H ANTHONY ROGERS 
n (Raudžius)
H 328 Union Avenue
1 Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8001 1e i n



Laisvė-—Liberty i Trečiadienis, Vasario 12, 1947 -»

iSf

NewWto^iėž^a nfoi
Svarbus Pranešimas BANKAI IR STAMBIU NAMU SAV1NIN

Sveikata Pirmoje Vieloje
Tą visada kiekvienas žmo

gus turi turėti mintyje.
Sekantį sekmadienį. l(jį d. 

vasario, 2-rą vai. po pietų, yra 
rengiamos Sveikatos Kultūros 
Draugijos visiem.^ labai svar
biu sveikatos klausimu prakal
bos.

Kalbės labai pagarsėjęs na
tūraliu būdu gydymo srityje 
dr. R. Andersonas. Jis per 
daug metų vien tik natūraliu 
būdu tūkstančius įvairiomis li
gomis sergančių žmonių yra 
pagydęs.

Prakalbų vieta — Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., Brook-

• ' £
Taigi, broliai ir sesutes lie

tuviai, jeigu norite būti sveiki, 
ateikite į šias prakalbas, nes 
išgirsite daug svarbių žinių 
apie sveikatą.

Gaukite Naują Knygą 
Prisikėlusi Lietuva

Lietuviii Literatūros Draugi
jos pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 13 d., 8 vai. va
karo, Laisvės svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Nariai, ateikite, gausite nau
ją knygą Prisikėlusi Lietuva. 
Knyga nėra nariams siunčia
ma į namus. Tik žurnalas švie
sa siunčiamas į namus.

Dabar po visą Ameriką ei
na talka už gavimą naujų na
rių į LLD. Bet mes, brookly- 
niečiai, turėtume savo pirmą 
kuopą turėti skaitlingiausią 
nariais visoje Amerikoje. Tai
gi, atsiveskite po naują 
kantą į šį susirinkimą.

Organizatorius G.

BANDĖ PAGYVENTI, 
KAIP AMERIKOJE

apli-

K.

at-

Buvęs Maiuras Pasisa- S™",” C”“"

KAI STIPRIAI MOBILIZUOTI PRIEŠ 
PENKIŲ CENTU FERĄ

Pirmoji viešojo svarstymo Tinijų ir kitų organizacijų na- 
subway fėro diena parode, i riai, jeigu posėdžiai būtų kur 
kad bankų ir stambiųjų real' nors armorėj, kaip to reikala- 
estate savininkai stipriai mo- vo komunistai miesto tarybos 
bilizuoti prieš 5 centų fėrą. j nariai ir ka'i kurios kitos or- 
Užtektų masinėms organizaci
joms ir atskiriems piliečiams 
biskį apsileisti ir finahsioriai 
nusvertų fėro klausimą savo 
pusėn.

Jokia* organizacija, kuri *yra 
jų arba jiems prieinama, jo
kia viršenybė, kuri tarnauja 
jų reikalams, nepaliko nemo
bilizuota.

Negalime Pasigirti
Iš darbininkų ir liaudies pu

sės atstovybė svarstyme foro 
i sudaro didelę didžiumą, ta
čiau tik už vis veikliausios, są- 

; moningiausios veikliai daly- 
i vau ja. Tūkstančių kitų vietos 
draugijų atstovų čia nesiran
da gynėjuose bitinių narių rei- 

jkalų.
Kitais žodžiais, masės va- 

, žinotojų, kurie mažiausia iš
gali mokėti $30. $60 ir iki šim- 

•to su virš ekstra per metus už 
važiuotę, nėra pakankamai at
stovautos, nors 
tos masės yra 
limui fėro.

visi žino, kad 
priešingos kė- j

Šalti už DurųMasėms Tenka
Aišku, daugeriopai daugiau 

būtų suėję atskiri piliečiai, 
čia posėdžiuose atstovaujamų

Larry G. Hali, 23 metų, 
vykęs iš San Marino, Calif., Į 
New Yorką, turbūt pamanė 
jau esąs Amerikoje (tokioje, . 
kokią filmos rodo). Jis apsi
gyveno viešbutyj Park Central 
,ir per savaitę už* butą, valgį 
ir gėrimus prasiskolinęs $300. 
Teisėjas parėkavo, kad pras
čiokui puikiai gyventi yra kri- 
minalystė,’ tad pasiuntė 
už tai atidirbti 40 dienų 
jime.

MIRĖ

Hali 
kalė-

ganizacijos. City Hali perma- 
ža masiniai sutilpti, o stovėti 
20 laipsnių šaltyje atvirame 
ore ne visi išdrįsta ar išgali. 
Tad stebėtojų prie City Hali 
parke skaičius buvo nepasto
vus — būriais ateina, būriais 
nueina. Tačiau nuolat stovi
niavo kelių šimtų, o gal ir 
tūkstantinis būrys.

Penkių centų fėro gynėjai 
j įspėja, kad penkcentiniai ne- 
! pakankamai skaitlingi, atsi- 
! žvelgiant į svarbumą svarsto
mo klausimo. Norų išlaikyti 5 
centų fėrą neužtenka. Reikia 
tai parodyti svietui agresyviu 
veikimu. Reikėjo skaitlingiau 
atvykti į City Hali, nežiūrint 
šalčio ir nepatogumų.

Majoras Kalbės per Radiją
Svarstymo buvo tikėtasi dar 

per visą dieną antradienį. 
Pirmadienį tik kelioms orga
nizacijoms buvo proga pasi
reikšti, daugybė kitų tebelau
kė progos. -

Baugus Pasivažinėjimas
Penkios moterys Brooklyne 

pasišąukė taksiką ir važiuoja 
džiaugdamosios, kad greit pri
sišaukė. Staiga ant mašinos 
pastolio atsirado policistas su 
revolveriu rangoje ir įsako 
mašiną leisti taip greit, kaip 
greit ji gali. Na ir pasivažinė
jo. Vijosi vogtą mašiną. Bu
vo ir šaudymų. Moterų laimei, 
nebuvo atsišaudymo.

Bėgusį 
Sheehan 
Wallach 
sugavo.

kė už 5c Fėrą; Kiti 
Pasisakiusieji

FioroHo 11. LaGuardia, bu
vęs New Yorko miesto mujo- 

va-

mašinoje Walter 
pol icistas Samuel 
pasiyija, pašovė ir

New Yorko miesto magis
tratų teismai praeitais metais 
turėję 840,427 bylas, 260,860 
daugiau, negu 1945 metais. 
Baudomis surinkta $4,201,- 
586.91. Užpernai buvo surink
ta $2,405,576.09.

NargėJai Turėjo Liūdną 
Metu Pradžią

s prieš • 
masių 

įninga veikla turės daug 
ikos ir į jį ir į visus kitus, ku- 
jriems teks fėro klausimas ga
lutinai spręsti. Vieningas ma
išinis 'važiuotojų išstojimas ne- 
; paliks abejonėms vietos, sako 
komitetas.

Vieši posėdžiai prasidėjo 
sausio 10-tą, ♦ City Hali, New 
Yorke.

Mrs. George Kavanagh ,pa- 
vic-j gyvenusi ponia, vistiek dasiga- 
Įta- j vo su 'paveikslu į spaudą, 

tru kart nuėjus į operą, 
metus antrą branzalietą. 
kartą jos brangumynų
draudų firma sumokėjo radė
jui $500. Aną kart buvo išmo
kėję $250. Paprastuose nuoti-, 
kiuose reporteriai užsižiopso 
į jaunas gražuoles, vyresnes 
palieka be atydos.

An-
pa-

ap-

fėro.

ragino

Automobiliai New Yorko 
valstijoje per 11 mėnesių 1916 
metų užmušė 1,800 asmenų, 
sužeidė 69,201.

Cyril Farrell. New Yorko 
gaisragesys. užsimušė susidū
rus jo mašinai su kita prie 
Ronkonkoma, L. 1.

ras, pareiškė, jog miesto 
ži notes linijų f eras turėtų 
silikti 5 centai ir toliau.

Am e ri c an Fe d erat i o r.
Musicians Lokalo 802-ro,. 
domasis komitetas vienbalsiai 
pasisakė prieš kėlimą

. Citizens Committee 
the Five Cent Fare 
žmones imti reikalu
rankas, tai yra veikti už iš
saugojimą 5 centų fėro. Ko
mitetas išleido 700,000 lape
lių. Ragino visus asmeniškai 
dalyvauti viešuose posėdžiuo
se svarstymui fėro. Ir ragino 
visus telegrafuoti majorui O’- 
Dwyer’iui savo protestus prieš 
fėro kėlimą, kad majoras pas- 
kiausiame žodyje pasisakylą

Majoras O’Dwyer seniau,

Laisvės Bazaras
; Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 7,8 ir 9 March, 1947
VISUS Tills VAKARUS GROS

Pavidis Radio Orchestra
Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 

karšti valgiai ir Imis didelis pasirinkimas 
įvairių gėrimų.

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Nauju ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO
i Sovietų Sąjungą 

ir visas kitas šalis, taigi ir į 
L enki j ą, čechoslovakiją, 
Vengriją, Austriją, Vokieti

ją, Franci ją, Rumuniją.
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS Į SOVIETŲ 

SĄJUNGĄ
Maisto Pundelis No. 1, 

įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $10.98

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus įpultus ir 
patarnavimo lėšas $12.50 

Atneškite arba siųskite 
pundelius pas

HENRY. D. MAHLER, INC. 
Bronx-500 East 1641h St. 
Važiuot 3rd Avė. "L.” iki 161 St. 
Manhattan —

637 Second Ave.
Tarp 341 h ir 351h Streets 

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

Bazaras Bus Laikomas

Grand Paradise Ballroom
348 Grand Street v Brooklyn, N. Y.

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

Margaret ir Juozas Nargė- 
lai, ’ gyvenantieji Flushinge, 
sausio mėnesį pergyveno skau
dų giminės nuotikį, kuris ir 
šiomis dienomis, mėnesio su
kaktyje tebesuvilgo jų blaks
tienas.

Sausio 11-tą, automobiliaus 
nelaimėje, *žuvo Nargėlienės 
vienatinė čia turėta sesutė ir 

i švogeris, Ona ir Jonas Rada-. 
: vičiai. Apie tai Nargėlus ži-

Majoras O’Dwyer žadėjo !nja pasiekė sausio 12-tą. Liūd- 
savo išvadas iš šių diskusijų nį, susirūpinę, jie tada lėktu- 
transliuoti per miestavą radi-Į vu išskubėjo į Wisconsin vals- 
j'o stotį WNYC vasario 12-tos ftiją pamatyti dar kartą sa- 
vakaro 7 vai., trečiadienį. į viskius nors mirusius ir pa- 
---------------------------------------- 1 gelbėti smūgio ištiktam jau

nam jų sūnui John, 17 metų.
Radavičiaus liko brolis D. 

Radavičius, gyvenantis Ken
osha, Wis.

Kadangi ten siautė dideli 
speigai, giliai įšhld’ę žemę, tad 
mirusieji padėti kapinių kop
lyčioje nelaidoti. Atleidus 

'gruodą, pavasariop, Nargėlai 
dar 'kartą vyks į laidotuves.

Radavičiai, dar apyjauniai 
žmonės, turėjo puikų, didelį 
žemės ūkį netoli Antigo, tVis., 
labai gražioje apylinkėje. 
Tarsi nujausdami ne ilgą liku
sią progą pasimatyti, Nargė
lai praeitai vasarą buvo nuvy
kę pas juos. Parvyko vežini 

i maloniais atsiminimais iš pa? 
buvojimo su darbščiais ir ma
loniais giminėmis. Palikę juos 
pilnus planų, ir gerų vilčių at
eičiai. Už kelių mėnesių taip 
staiga neteko. .

Geriems draugams Nargė- 
lams ir visai giminei reiškia
me užuojautą. 1 R.

vakaro 7 va]., trečiadienį.

So. Brocklynieciy Rankiotas 
Šį Sekmadienį

Sekanti sekmadienį, vasa
rio 16 d., LDS 50 kuopa turės, 
savo jubiliejinį parengimą- 
bankietą. Tai bus paminėjimas 
15 metų šios kuopos gyvavi
mo.

Kai ši kuopa susitvėrė 15 
metų tam atgal, tai drg. R. 
Mizara, pirmose šios kuopos 
nurengtose prakalbose pasakė: 
būtų labai puiku, jeigu jūs, 
...outhbrooklyniečiai, išaugintu
mėte jūsų kuopą iki jos nume
rio skaitlinės, tai yra, 50-ties 
narių. Kuopiečiai tą Mizaros 
paraginimą priėmė ir ėmėsi 

' rimtai darbuotis taip, kad į 
gana trumpą laiką turėjo su 
virš 50 narių. Dabartiniu lai
ku kp. turi su virš 80 narių, 
šiame parengime, be abejonės, '

bus bent trumpai paaiškinta 
apie šios kuopos 15 metų gy
vavimą ir darbuotę.

Būtų labai malonu turėti di
delius būrius svečių iš visų 
Brooklyno priemiesčių, kad 
visi kartu galėtume naudingai 
laiką praleisti ir gražiai pasi
linksminti. Bus duota skani va
karienė, kurią pagamins mū
sų kuopietės. Po vakarienei 
bus šokiai prie Kazakevičiaus 
orkestrus.

Atsibus American Labor 
Party Hall, 4714 — 5th Ave., 
So. Brooklyn, N. Y. Pradžia 4 
vai. po pietų.’Įžanga $1.60.

Tikietų galima gauti Laisvės 
administracijoje ir pas rengė
jus.

Koresp.
am-Julius Grigas, 51 m.

, žiaus, gyveno 796 Macon St., 
Brooklyne, mirė vasario 8 d. 
Kūnas pašarvotas grab. J.

. Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. 
tuvės įvyks vasario 13 
Jono kapinėse. Paliko 
dime, žmoną Petronėlę,
tuvių pareigomis rūpinasi 
bor. J. Garšva.

Laukiame Bazarui Dovaijų
Laido- 
d., šv. 
nuliū- 
Laido- 

gra-

am-Stanley Smok, 52 m.
žiaus, mirė vasario 6 d., Kings 
County ligoninėje, Brooklyne. 

>• Laidotuvės įvyko vasario 11 
/ d., šv. Trejybės kapinėse. Lai-

/• .. dojimo pareigas ėjo laidotuvių 
* direktorius J. Garšva.

Mk fį -1- MM*

L* Taksy Atsiteisimas

Dienraščio Laisvės bazaras 
Lus kovo (March) 7, 8 ir 9 
d'enomis. Faktinai, tik trys sa
vaitės iki bazaro, o su dovano
mis dar neturime kuomi pa
sidžiaugti. Esame nugirdę, 
kad drg. D. Burba, iš Stam
ford, Conn., mezga žuvim 
gaudyti bučių. Tą žinią gano- 

! me iš patikimų* šaltinių. Tai 
bus puiki dovana. Labai lai
kas žinoti, kas kur gaminama, 

'ko galima tikėtis bazarui.
Taipgi jau laikas pasiruoš

ti iš toliau norintiems atvykti 
į bazarą. Apsirūpinkite, kad 
automobiliai būtų ’ tvarkoje, 
jei reikia pataisymų, nesivėlin-

kite pasitaisyti ir pasišmeruo- 
ti mašinas vykimui į bazarą. 
Galima tikėtis, kad oras jau 
bus gražesnis ir dienos gerokai 
ilgesnės, tai iš toliau atvykti 
bus patogu. Atsiminkite, kad 
bazaras bus Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Jis bus ištisas 
tris dienas. Kas dieną karšti 
valgiai ir gėrimai, kas vakarą 
muzika ir šokiai. Gros Pavi
dis Radio Orkestrą.

REIKALAVIMAI
Reikalingas apąrtmentas arba kad 

ir vienas kambarys jaunai lietuvių 
porai. Apylinkė nesvarbu, gali būt 
kad ir toliau, bi tik arti New Yorko 
ir Brooklyno. V. Lukauskas, 427 Lo
rimer St./ Brooklyn, 'N. Y. STaąg 
2-3878.

Noriu gauti du kambarius gyveni
mui, nefornišiuot us, turiu savo for- 
nišius. Būtų gerai Williamsburgho 
apylinkėje, bet jei ir toliau būtų 
vistiek gerai. Kreipkitės: Antanas 
Li.tvaitis, 444 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Laukiame žinių, kas iš 
atvyks, laukiame bazarui 
vanų. 9

kur 
do-

Laisvės Adm.

Ųaikas atsiteisti su taksais 
valdžiai

Tinkamai Jums Patarnaus
TAXŲ AKOUNTANTAS

i Stanley Zubavičius x 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksų ir veda biznti) 
į knygas.
> Pas jį galite kreiptis penk

tadieniais nuo 7 vai. vakarais, 
šeštadieniais ir Sekmadie- 

įį niais Ištisą Dieną.

New Yorke atidaryta rendų 
kontrolės stotis East Sidėj, 9 
Second Ave. Priims reikalavi
mus nuo abiejų — savininkų 
ir rendauninkų.
----------------------- 1—....—- ------------

Trys plėšikai pačiupę Hol
lis, Queens, prekybininką Har
old Allen į savo mašiną, ap- 
mušę, atėmę $3,600 ir išmetę 
už kelių blokų.

---------------------- _----------- ----------------------------------- -----—ę-------------------------------
Smairi istorija apie mylinių rakalj, kuris viskam apsukrus, apart arklių I 

BARRY FITZGERALD « DIANA LYNN ❖ SONNY TUFTS

"EASY COME, EASY GO”
su Dick Foran Frank McHugh

* Ir Šaunus Asmenų Vaidinimas Scenoje >!«
THE INK SPOTS

Bella Fitzgerald
Tip Tap ir Toe * Stump ir Stumpy

Extra: Cootin Williams Jo TriQba ir Jo Orkestras
VidunaktJ Vaidinama Kas Nakt| x

PARAMOUNT Broadway ir 43rd St.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo vyro Juozo Gavė

no. Dar su manim gyvendamas dir
bo Philadelphijoje ‘‘■ Shipyarduo.se. 
Girdėjau, kad dabar dirbąs saliūne, 
pas našle savininkę, ant vienuolik
tos gatvės Philadelphijoje.

Juozai Gavėnai, mano vyreli, aš 
gavau laišką iš Lietuvos nuo tavo 
brolių ir seserų su svarbiom žiniom 
ir taipgi prisiuntė svarbų dokumen
tą, po kuriuom tau reikia pasirašy
ti, ir pasirašius dokumentą reikia 
grąžinti atgal į Lietuvą. Taigi, jei 
tu nori žinoti apie savo' gimines, bro
lius ir seseris, pranešk man savo 
antrašą, o aš tau prisiųsiu tuos do
kumentus. O ten yra tavo 
reikalai, labai svarbūs.

Mrs. A. N. Gavėnas, 406 
Road, Brooklawn, N. J.

tėviškės

Haakon
(39)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas jvyks 13 d. 
vasario, 8 v. v. Laisvės Name, 419 
.Lorimer St. Nariai gaus naują kny
gą "Prisikėlusi Lietuva." Taipgi bus 
rinkimas delegatų i LLD suvažiavi
mą. Visi nariai • būkite susirinkime, 
atsiveskite ir naujų narių prirašyti 

(36-37)organizaciją.—Valdyba

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

I 
Speciales Kainos Po: 

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

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

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

Žinokite, jog- čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuves kainą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES <1<51 Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikui 

ateičių* bu naujausiai* {taisymai*.
x KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

■ ------- -- -------------- -- ----------- ------------------- ■■■■■■ - «

, DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Peter Kapiskaa

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ’IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-931?

B ULOVA!
Didelis

. Pasirinkimas 
Laikrodžių ir.

kitokių Daiktų
DEAN

15 |«w«lt ... $2473

CAMMJDGE

PATRICIA

MATRK3

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. Y
Tel. ST. 2-2173 (Arti Graliam Ave.) Atdara Vakarais

Shipyarduo.se



