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štai, girdi, 
puošniam 
Yorke su
teiksiančiu

Kunigas Končius giriasi, 
kad jo Bendrajam Fondui va
jus labai sekasi, 
vajaus atidarymo 
susirinkime New 

I 

plaukė vienuolika
ir septyni šimtai doleriu.

Tai, žinoma, graži suma. 1 
Bet kun. Končiaus prietelius 
Tysliava sako esąs patyręs, 
kad iš tos sumos visas desėt- 
kas tūkstančiu atėjo iš vysku
pu iždo. Maspetho klebonas 
atvežė kitą tūkstantinę.

Tuo būdu tos puotos daly
viai, prisivalgę ir prisigėrę 
Bendrojo Fondo kaštais, sudė
jo viso labo tik septynias šim
telius

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Melams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Vienas Teisėjas už 
Kitas prieš Neva 
Ga. Gubernatorių

Teisėjas Hendrix Užgiria Kukluksą Hermaną Talmadge kaip 
Gubernatorių, Kuri Teisėjas Porter Pirmiau Atmetė

McDonough, Georgia. — 
Šios apskrities aukštesniojo 
teismo teisėjas W. O. Hen
drix vas. 12 d. patvarkė, 

įdomu palyginti su mūsų ' ka(], Sei’
vajumi dėl Vilniaus Instituto. • me ls teisėtai įsunkęs gu- 
Atsimenate, pažangieji lietu- bernatorium ( 
vlai tik vienam Brooklyne su- į Hermaną Talmadge, _ 
sirinkime sudėjome beveik vi- * 
sus šešis tūkstančius dolerių ! '

★ ★ ★ i mo teisėjas C. H. Porter nu-
O visgi Palestinoje pekla: sprendė, kad valstijos sei- 

teboverda. Jos kurstytojais bu- molis neturi jokios teisės 
ve ir pasilieka anglai.’ Jie to- rinkti gubernatorių; todėl 
kiais buvo konservatoriaus gubernatoriaus vietą turi 
Churchillo vadovybės laikais, užimti M. E. Thompsonas, 
tokiais tebėra prie socialisto ; pernaj rudeni išrinktas lei- 
Attlee. ! ______________1_______________

Nepaleidžia jie Palestinos iš i t |« • 17 * *1
savo ranku, nors to reikalam AjlgHja SU MlKa 

šia tie žmonės susitaikytų ir • Oviyiq NĮoil IQ 1O 
sugyventų, jeigu nebūtų išlau-j 1 1 IjJu&lliu IVilllJujCt 
kinės jėgos, kuriai rūpėtų jn 1 '17 1
krašte chaosas ir suirutė. VAln7l/I

tenantu gubernatorium (gu
bernatoriaus pavaduotoju).

Thompsonas per piliečiti 
balsavimus išrinktas leite- 
nant gubernatorium tuo pa- 

( k uk luksą) čiu laiku, kai kukluksinis 
Eugene Talmadge, Herma-] 

O praeitą savaitę Rome no Talmaldge’aus tėvas, bu-' 
apskrities aukštesniojo tęis- vo išrinktas gubernatorium. 

Bet senis Eugene mirė už 
trejeto savaičių pirm savo 
tarnybos pradžios kaip gu
bernatoriaus. Jo sūnus Her
manas gavo tiktai 675 įra
šytus balsus tuose rinki
muose.

Anglija su Kritika 
Pripažino Naująją 
Bulgaru Valdžią

Senato Komitetas Slaptai 
Spręs Užsieninę Politiką

Vilniaus Kunigai Ankstyvi i Jungtinės Valstijos 
Balsuotojai Aukščiausios i Ir Kanada Ap vieni ja

Tarybos Rinkimuose Savo Karines Jėga
Vilnius. —Tarybinės Lie

tuvos Aukščiausios Tarybos 
(seimo) rinkimuose vasario 
9 d. tūkstančiai Vilniaus 
piliečių sugužėjo balsuoti 
net pirm 6 valandos ryto. 
Balsavo profesoriai, darbi
ninkai, kunigai, šeiminin- 
kės, kareiviai ir kt. Tarp

ankstyvųjų balsuotojų buvo I 
ir šv. Kazimiero • bažnyčios 
klebonas Romualdas Blažys' 
ir katalikų kunigai Alfonsas 
Petronis, Karonis, Goruckas 
ir Kazimieras Krasauskas. 
(Šią žinią Laisvei pranešė 
Levinienė.)

Skaitytojams

Jungtinės Tautos turėtu 
maišyti ir padaryti galą 
lestinoje žmonių kraujo lieji
mui. Anglai Jungtines Tautas 
visur siūlo, bet jų neprileidžia 
prie Palestinos.

Jungtinės Valstijos nenori 
pyktis su Anglija. Todėl tyli ir 
leidžia anglams siausti ir vir
ti smalą.

įsi London. — Anglija for
maliai pripažino Bulgarijos 

i valdžią, kuri sudaryta po 
i pastarųjų seimo rinkimų. 
Sykiu Anglija kritikavo rin
kimus, kad juose, girdi, ne
buvę duota lygių teisių prie
šingoms bulgarų valdžiai 
partijoms.

Bulgarijos vyriausybė pa
reiškė pasitenkinimą pripa
žinimu iš Anglijos pusės, 
bet atmetė kritiškas anglų 
pastabas. (Menama, kad ir 
Jungtinės Valstijos pripa- 

i žins bulgarų valdžią, bet 
taipgi pridurs pahašias pa
stabas.)

Washington. — Senato 
užsieninių reikalų komite
tas penktadienį laiko slap
tą posėdį, į kurį pašaukė ir 
valstybės sekretorių, gen. 
Marshallą raportuoti. Vis
kas atliekama už užrakintų 
durų, be jokių pašalinių 
žmonių. ’ >
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Įdėjus trečiadienio (vas. 
12 d.) Laisvę į presą ir apie 
šeštadalį jos kopijų atspau
sdinus, sulūžo presas ir dėl 
to nebuvo galima dienraštis 
baigti spausdinti.

Presą pavyko sutaisyti tik 
trečiadienio naktį. Taigi da
bar, spausdinami penkta
dienio numerį, kai kuriuos 
straipsnius ir koresponden
cijas paliekame tuos pačius, 
kurie tilpo dalyje treČiadie-

nio laidos. Vadinasi, 
skaitytojai, kurie buvo 
vę trečiadienio Laisvės 
zempliorius, šioje Laisves 
laidoje matys tuos pačius e- 
ditorialus ir kai kuriuos ki
tus straipsnius. Ketvirtadie
nio Laisves išleisti negalė
jome. Visa tai parėjo dėl 
įvykusio “nesusipratimo” su 
mūsų presu.

Redakcija ir 
Administracija.

Amerika Darys Manevrus Žieminėj Kanadoj, Netoli Sovietą; 
Bus Vienodinami Ginklai; Bendradarbiaus Komandieriai / _ _ _ _ _
Washington. — Jungtinės 

Valstijos ir Kanada nutarė 
apvienyti karines savo jė
gas, girdi, “bendram apsi
gynimui,” kaip pranešė A- 
merikos valstybės depart- 
mentas. Nuspręsta visuo
met palaikyti šios šalies ir 
Kanados Bendr. Apsigyni
mo Tarybą taikos metu. To- 

i buvo^ie! kia taryba pradiniai
ga- 
eg-

įsteigta. 1940 m.
Paąal dabartinę sutartį, 

Jungtinės Valstijos galės 
naudoti žieminės Kanados 
bazes savo laivyno ir oro 
jėgų pratimams.. Tos ba-

zės yra netoli šiaurinio že
mės ašigalio (poliaus),o aši
galis netoli Sovietų Sąjun
gos. į

Kanada vienodins savo 
ginklus su Jungt. Valstijų 
ginklais. Vienas kraštas ap- 
sikeis kariniais savo stebė
tojais su kitu kraštu. Ši 
šalis duos lengvatas Kana
dos laivynui ir oro jėgoms, 
o Kanada suteiks tokias'’ 
lengvatas jankiam. Ši sutar
tis padaryta, neatsiklaū- 
siant Jungt. Valstijų sena
to.

Chinų Komunistai Suėmė 
Išdaviką Generolą '

SAUGUMO TARYBA ATSKIRIA ATOMINE, JĖGA 
NUO BENDROJO NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMO

Man atrodo, kad popiežius 
pradės žmonių akyse visiškai 
nusinešioti. Kur jau matėte: 
jis atsiuntęs So. Bostono Dar
bininko editorijalų rašytojui 
kun. K. Urbonavičiui palaimi
nimą. Popiežiaus sekretorius ■ 
rašo, kad popiežius meldžiasi 
už Urbonavičių ir prašo jam 
griekų atleidimo.

O kun. Urbonavičius atsižy- į 
mėjęs tik tuomi, kad jau ke- ! 
linti metai Darbininke sušilęs į •---------------- --------------------
Plūsta viską, kas UarbininkiS-1 JOS UŽTEKTŲ VOKIEČIAM 
ko' ir pažangaus. 

Anglai Pavesią Palestinos 
Ginčus J. Tautom, jei Žydai 
Ir Arabai Neklausys Anglų

London.— Užsieninis An
glijos ministras Bevinas pa
reiškė Palestinos arabų at
stovams, kad jeigu arabai 
nesusitars su žydais dėl to 
krašto valdybos arba jei 
vieni ir kiti atmes anglų 
siūlymus, tai Palestinos 

i bus pavestas
i Slllry lllllb, 

y-i PRAVDA RAGINA PAKELT 1 klausimas 
VOKIETIJOS GAMYBA, KAD]Jun^ Tautom-

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba 9 balsais prieš 0 pri
ėmė Amerikos pasiūlymą 
atskirt atominį nusiginkla
vimą nuo bendrojo nusigin
klavimo komisijos. Sovietų 
ir Lenkijos delegatai susi
laikė nuo balsavimo.

, Sovietų atstovas Gromy
ko nurodė, kad Jungtinių 
Tautų seimas priėmė rezo
liuciją dėl bendrojo nusigin
klavimo arba ginklų mažini
mo — seimas nedarė skir
tumo tarp atominio ir kito
kio nusiginklavimo.

Amerikos pasiūlymas rei
kalauja pavesti atominės 
jėgos komisijai sprendimą 
ne tiktai apie atominius 
ginklus, bet ir apie visus 
naujoviškus, daugmeniško 
žudymo įrankius. O bendra
jai nusiginklavimo komisi
jai amerikonai palieka tik
tai paprastų, senesnių gink
lu klausima. V v

Amerikonu atstovas Aus- c
tin sakė, kad bendrojo nu
siginklavimo komisija ne
turi kištis į atominės komi
sijos veikimą.

Peiping, Chinija. — Chi
nų komunistų kariuomenė 
Shantunge sučiupo generolą 
Ho Peng-chu, kuris pirm 
poros savaičių perbėgo nuo 
komunistų į Chiang Kai- 
sheko tautininkų pusę. Ko
munistai teis tą generolą 
kaip išdaviką:

Bulgarijos Premjeras Mato 
Galimybę Bendradarbiaut 
Su Opozicijos Partijomis
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Lenkų Prezidentas 
Siūlo Paliuosuoti 
Daugumą Kaliniu

f
Maskva. — Sovietu komu

nistų laikraštis Pravda ra
gino talkininkų kontrolės 
tarybą leist pakelį Vokie
tijos pramonę ir ūkį tiek, 
kad vokiečių pasilaikymui 
užtektų savos gamybos. 
Pravda kaltina anglus ir a- 
merikonus, kad jie

I vokiečių pramonę ir siekią 
i patys ją užvaldyti.

Nesakysiu, kad mes dangu
je be kun. Urbonavičiąus jaus
tumėmės apleisti. Bet jeigu 
popiežiaus maldos Dievą pri
vers jį atsiųsti, turėsime pri
imti ir sugyventi. Čia jokiu bū
du negalime susikalbėti, bet 
ten veikiausia turėsime. . .

iš kitos pusės, žinoma, labai 
gerai, kad popiežius meldžia
si už Urbonavičių, šio kunigo 
griekai tokie baisiai dideli, jog 
iš jų jo išgelbėti nei jo paties, 
nei paprastų parapijonų mal
dos nebegali. Popiežiaus mal
dos gal ir pagelbės. Jeigu 
gelbės, tai susitiksime ir 
simatysirųe danguje!

Jeruzalė. — Anglai tolyn 
atidėjo korimą Dovo Gru- 
nerio, žydo teroristo.

Viet. Namo Respublika Žada 
Kreiptis j Jungi. Tautas

pa- 
pa- varža v

Washington. — Amerika 
siųs anglies šąlantiems ang
lams.

Trustai-Republikonai 
Ruošia Smūgį Dauguo-

Man patinka koresponden-1 J Ienx;o flA 
cija iš Seattle, Washington. ! Vlv
Tenykščiai draugai sako, kad 
jie negalės atsiųsti atstovo į 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
suvažiavimą, nes j^er toli. Bet 
už tai jie Draugijai iš iždo 
paskyrė penkis dolerius ir de
vyni draugai paaukojo po do
lerinę. Tuo būdu jie suvažia
vimą gražiai pasveikins.

Viet Nam respublikos 
prezidentas Ho Chi Minh 
pareiškė, kad jeigu Franci- 

' ja vis dar nesitaikys ir ka
riaus prieš tą respubliką, 
tai Viet Nam .valdžia atsi
šauks į Jungtines, Tautas, 
prašydama tarpininkauti 
karo baigimui. Viet Namas 

ireikalauja tautinės nepri- 
■ klausomybės, kur būtų vie
non valstybėn sujungta Co
chin China, Annam ir Tong- 
kirfg provincijos, Indo-Chi- 
noje.

130 Berlyniečių Mirė 
Dėl Šalčių ir Alkio

Angly Fašistai Šmuge- 
liavo Nacius Namo

Berlin, vas. 13. — Dėl šal
čių ir maisto stokos mirė 
dar 14 vokiečių Berlyne. 
Taigi viso jau 130 berlynie
čių žuvo šiemet dėl tų dvie
jų priežasčių.

SAKO, ATOMINĖ JĖGA JAU 
PAKINKOMA PRAMONEI

Portland, Ore. — Atomi
nė jėga jau pakinkyta pra
monės darbams,! dač pirmą 
kartą .istorijoj, sakė C. P. 
Cabell, General 'Electric 
kompanijos inžinierius iš 
Hanford Engineer Works, 
kur apdirbama atominių 
bombų medžiaga.

London. — Anglų fašistų 
vadai visokiais būdais padė
jo naciams belaisviams bėgt 
iš Anglijos į Vokietiją, kaip 
susekė ir paskelbė Anglijos I 
detektyvai.

Sofija.— Komunistas Bul
garijos premjeras Georgas, 
Dimitrovas sakė, kad jo 
vadovaujama Tėvynės 
Fronto valdžia galėtų ben
dradarbiauti su prieštarau
jančiomis jai nefašistiriėmis 
partijomis. Bet tos partijos 
turi susilaikyt nuo kursty
mų prieš valdžią.

Hamburge taip trūksta 
anglies, kad elektra gami
nama tik dviem valandom 
per dieną.

Siūloma Didžiulė Popieros 
Dirbykla Alaskoję

Varšava. — Lenkijos pre
zidentas Boleslavas Bierut 
pranešė, jog jis siūlys sei
mui, kad dovanotų arba su
mažintų bausmę daugumai 
kalinių. Dabar Lenkijos ka
lėjimuose yra 24,000 papra
stu kriminalistu, 12,000 
slaptai prieš valdžią veikus 
siu fašistų ir 11,000 tokių, 
kurie bendradarbiavo su 
naciais okupantas.

Prezidentas Bierut tikisi, 
kad bausmių dovanojimas 
pagreitins daugelio lenkų 
grįžimą iš Anglijos, kur “jie 
buvo suklaidinti priešiškos 
propagandos.”

KUBOS LA1VAKR0VIAI
ATSISAKO APTARNAUTI
FRANKO LAIVUS

Havana, Kuba. — Kubie
čių Prieplaukų Darbininkų 
Unija čia atsisako iškrauti 
ar prikrauti atplaukiančius 
Ispanijos laivus: tai bus 
protestas prieš Ispanijos

ITALAI NUBAUDĖ ANGLŲ 
LAIVA UŽ ŠMUGELI

Roma. — Italų valdinin
kai padarė kratą prekinia
me Anglijos laive Redborn’e 
ir sučiupo 150,000 pakelių 
slepiamų amerikinių cigare- 
tų, įgabenamų juodajai rin
kai; už tai nubaudė laivo 
savininkus 70 milionu lirų 
(itališkų pinigų).

A

Yra daug turtingesnių kuo
pų. Jos turėtų neatsilikti nuo 
Seattle 161 kuopos. Taip pat 
visi kiti draugijos nariai nenu- 
siskriaustų savęs, jei po dole
rį kitą numestų Draugijos rei
kalams.

.Visuomet atminkite; nors

Washington. — Trustai- 
monopolistai su savo repub- 
likonais, siūlydami sumany
mus kongresui prieš unijas 
ir piršdami apšlubint įstaty
mą dėl darbo valandų, ruo
šia smūgį ne tik darbinin
kams, bet daugumai farme- 
rių, raštinių tarnautojams, 
ir profesionalams, kaip į- 
spėja CIO. . ‘

per 32 metu viskas keleriopai 
pabrango, bet mūsų, draugijos 
narinės duoklės pasiliko tos 
pačios — tiktai $1.50!

Washington. — Amerikos Franko fašistus, kurie nese- 
vidaus reikalų sekretorius 
J. A. Krug sakė laikraščių 
leidėjų susirinkimui, kad 
reikėtų įsteigt didelį popie- 
ros fabriką Alaskoję, kurios 
miškai duotų daugybę me
džiagos popierai gaminti. 
Tas fabrikas atsieitų 25 iki 
30 milionu dolerių, įskai-

niai sušaudė kubietį Jose 
Antonio Llerandį, veikusį 
ispanų respublikiečių judė
jime.

Pernai gruodyje pastatyta 
58,000 naujų gyvenamų na
mų šioj šalyj.

tant vanden-elektros dir- i i v v m .___
byklą, sandėlius,» prieplau- AllKSC. 1 f ISIMS 1 Hipgl
kas, 1,000 namukų darbi
ninkams gyventi ir pasilink
sminimo vietas.

Uždraudė Politiką 
i Valdžios Samdiniams

N. Y. Republikonai Siekia Pasmaugt Mažąsias Partijas
Albany, N. Y. — Repub

likonai Brees, Williamson ir 
Banks pasiūlė New Yorko 
valstijos seimeliui išleisti į- 
statymus, kurie beveik už
kirstų kelią Darbo Partijai, 
komunistams ir kitoms ma
žosioms partijoms dalyvauti 
rinkimuose su savo, kandi
datais.

Breės ragina uždraust 
atskirom partijom 
bendrus kandidatus,

statyt 
kaip

kad juos išvien statė demo
kratai ir Darbo Partija 
New Yorke. Williamsono bi- 
lius reikalauja 25,000 pilie
čių parašų vietoj dabartinių 
12,000, kuomet mažoji par
tija stato savo kandidatus 
rinkimam. Jis taip pat sako, 
reikia gauti 250,000 balsų 
tokios partijos kandidatui į 
gubernatorių s, kad ji galėtų 
būti laikoma pastovia par
tija, tai yra, Kad paskui ne

reikėtų jai rinkti piliečių 
parašų iš naujo. Iki šiol tam 
užteko 50,000 balsų.

Banks sumanymas, be 
kitkoi mojasi uždraust pi
liečiui kandidatuoti bet ku
rios partijos vardu, jeigu 
jis per dvejus metus pirm 
tų nebuvo užsiregistravęs 
kaip tos partijos narys.

Prieš tuos siūlymus kal
bėjo Komunistų Partijos at
stovas S. W. Gerson, Nacio-

nalės Advokatų Gildijos vei
kėjas Ab. Unger, Darbo 
Partijos atstovas Leo Isac- 
son, CIO unijų pareigūnai ir 
kitų pažangių organizacijų 
žmonės. Jie sakė, tokie*su
manymai siekia pasmaugti 
darbininkiškas ir šiaip ne- 
priklausomingas partijas ir 
užkarti piliečiams tiktai re- 
publikonų ir 
partijų politinį 
mą.

demokratų 
viešpatavi-

Washington.— AukšČiau- 
Į sias Teismas užgyrė Hatch 
Aktą - įstatymą, kuris už
draudžia federalės valdžios 
darbininkam ir tarnauto
jam veikliai dalyvauti poli
tiniame veikime. Šis spren
dimas paliečia 3,000,000 fe- 
deralių tarnautojų ir tūks
tančius, valstijinių samdinių 
tokiose' tarnybose, kurioš 
gauna federalių valdžios pi
nigų. -V ,

ORAS. — Būsią šiltoka..
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• Visi Jų Keliai Veda Prieš Unijas
Republikonai ir reakcininkai demokratai daro vis

ką, Lad pravaryti bilius prieš unijas, prieš streikus ir 
bendrai Amerikos žmonių laisves.

Tame jie sušilę dirba priešakyj su Robert A. Taftų. 
Jie siekia panaikinti Wagnerio Aktą, kuris leidžia dar
bininkams organizuotis. Jie viską daro, kad papaikinti 
Norris-LaGuardia Prieš Indžionkšinį Aktą, kuris suvar
žo atžagareivius teisėjus išdavimui prieš streikus in- 
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, l\ad būtų slaptai balsuojamas streiko' klausi
mas, kuriame balsavimo teisę turėtų ir neunijiniai 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, suo'kalbių ir planų, kurie dabar yra 
vedami tarpe republikonų ir reakcinių demokratų kong
reso ir senato’ Jianų, bei įvairių komisijų nieko liaudis 
gero negalės sulaukti, jeigu ji pati neims energingai veik
ti ir daryti spaudimą apgynimui savo teisių.

Pasaulį nuo hitlerizmo ir 
fašistinio barbarizmo išgel
bėjo Jungtinės Tautos, ku
riose Tarybų Sąjungos ar
mija, vadovaujama komu
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
tyj-

Bet taip nėra. Musų 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
ves ir komunistus.

Karolio Markso Laiškas
* z ’

Abraomui Lincolnui
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Dėl Grįžtančią 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, k*ad rūbų ir apsiavų 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.

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. 1

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 daiktai galimi siųsti ir kaip siųs
ti. Tas blankas galima gauti bile pašto skyruje, arba 
susisiekti su Office of Internat. Trade, USSR Division, 
Department of Commerce, Washingto'n 25, D. G.

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

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

ABRAHAM LINCOLN

Komunistų Vadas Apie Eislerio Dalykų
Dienraščio Daily Worker korespondentas turėjo pa

sikalbėjimą su Komunistų Partijos generaliniu sekreto
riumi Eugene Dennis reikale Gerhart Eislerio areštavi
mo. > • ' *

E. Dennis sako, vięas skandalas yra susijęs su se
kamais dalykais. Pirmas, — taikos priešai nori pakenkti 
būsimai Keturių Didžiųjų užsienio ministrų konferenci
jai, kuri 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 bilius. Jie žino, kad komunistai yra griežčiausi apgy- 

. V nėjai tų laisvių., ’ '
Trečias, — jie nori išpūsti tą dalyką prieš komunis

tus, kad panaudojus jį persekiojimui komunistų ir liau
dies. Istorijoj žinoma, kad Vokietijoj hitlerininkai patys 

< net Reichstago namus sudegino, kad paskui suversti kal
tę ant komunistų. Visi žinome, kad ten buvo panaikintos 
visos liaudies organizacijos. Ir Amerikoj reakcininkai 
puola komunistus, bet jie nei kiek nepasigaili ir darbo 
unijų.

E. Dennis sako, kad komunistai nešaukė ir nešaukia 
prie “valdžios nuvertimo spėkos** pagalba”, kdęl tai yra

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 i New Yorka savo 
karo laivyną pagrūmodama 
Anglijai.

Lai Civilio Karo reakcija 
ne vien žodžiais, o ir gink
lais norėjo sunaikint Ame
rikos žmonių laisves, bet 
jai tas nepavyko. Abrao
mas Lincolnas apjungė 
mokratiškas jėgas tų feisvių 
apgynimui. Ir štai, karo me
tu. 1864 metais baigėsi pre
zidento terminas, vyko pre
zidento rink Anai. Šalis buvo 
perskelta Civilio Karo 
fronto, bet ant tiek sujudo 
liaudis, kad antram termi
nui Lincolnas buvo išrink
tas dar'didesniu balsu 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 
liaudį jūsų didele dauguma 
balsų išrinkimo : antrajam 
terminui proga.
, “Jeigu pirmuose jūsų 
rinkimuose buvo naudotas 

i atsargus;: oMsis, raginąs 

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 žemės plotai: ar jie 
turi būti atiduoti emigran
tui darbininkui ar sųprosti- 
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, 
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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 daro/na 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 kąmpakmeniu” — 
tuomet Europos darbo žmo
nių kląsės tuojau suprato, 
netgii pirmiau negu fanatiš
kas Kohfederacijos aukštes- 
nių klasių ponijos partiza- 
niškumas įspėjo, kad vergi
jos palaikytojų sukilimas y- 
ra pėrsergėjimo 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 didžią- 
jame konflikte anapus At- 
lantiko. Tuo būdu, jie visur 
ištvermingai kentė trūku
mus, antdėtus ant jų med
vilnės krizio, entuziastiškai 
priešinosi tiems, kurie nori 
'padaryti 'proverginę inter
venciją, ir iš daugumos Eu
ropos Vietų aukojo tam ge
ra j api tikslu^ savo kraujo 
kvotą. ’

“Kuomet darbininkai, tik- 

se, prileido vergija^ teršti, 
bjaurioti savo respubliką, 
kuomet prieš perkamą ir 
pafduodamą 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 Nepriklausomybes Ka
ras atidarė naują pakilimo 
erą vidurinei klasei, taip 
Amerikos anti - vergijinis 
karas padarys, darbininkų 
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.

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

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

“Jungtinių Valstijų vy
riausybė turi 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- 
gandizmo 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 išrauti 
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-1 
šuo tą 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 Il-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
sio pasibaisėjimo žodžius, 
kai dviejų pasaulių širdis 
raitosi - banguoja liūdnoj 
emocijoj. Netgi sykopan- 
tai - pataikautojai, metai 
po metų ir diena po dienos 
dirbę savo Sisyfuso darbą, 
trokšdami moraliai, nužudy-.
ti Abraomą

didžiąją respubliką, kurią 
jis vadovavo, dabar stovi 
ties šiuo universaliniu žmo
nių jausmų pasireiškimu 
ištiktį 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 Ka Rašo ir Sako
TAI JUMS 
GRAŽBILYSTĖ!

Brooklyno klerikalų Ame
rika posmuoja:

“Kacapams tarnaujantiej i 
lietuvių laikraščiai kiekvieną 
mūsų tautietį plūsta visokiais 
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. t[au 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 žur
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 
sprendžiamoms 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 
i Palestiną ir kitus opiuosius 
: klausimus, gali surasti me- 
. džiagos paminėtame žurna
le. Jo kaina $1.50 metams; 
pavienio num. — 15c. egz.

I (Adresas: 35 E. 12th St., 
j 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 Painei 
plunksna, —- Jurgių Wash- 
ingtono kardas nębūtų atli
kęs to, ką atliko — nebūtų 
nugalėjęs britų.

Tomas Ęaine buvo ateis
tas, bedievis ir . drauge ne
paprastai gabūs pamflętis-

tamsos scenas savo humoro p 
šypsena, dirbdamas savo 
kolosališką darbą nuolan
kiai ir paprastai, ne kaip 
dieviškojo pašaukimo valdo
vai kad 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, agitatorius, 
skelbiąs žodį už visiš
ką Amerikos nepriklauso
mybę. Ano meto aristokra
tai, prp-britiški turčiai va
dindavo Tomą Paine “pur
vinu demokratiniu ateistu.”

Ir štai, neseniai jaunas 
Amerikos rašytojas How
ard East 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
tėjai 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- 
viu. c.

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 siuvėjai ar velėjai, kurie 
šiuo metu palaiko paskiras 
unijas, susivieniję į vieną, 
sudarytų milžinišką pajėgą.

Deja,, taip nėra. C

ANGLAI SUDVEJOJO APIE 
KARO STOVĮ PALESTINAI

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

Laisvė Liberty LitK Daily .♦ 
Penktadienis, Vasario 14, IHįjįį



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

Darbp žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?
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Tarybų Sąjungoje Stengiasi 
Nugalėti Gimdymo Skausmą
Medikališkas mokslas jau 

ilgas laikas ieško būdų pa
lengvinti moterims skaus
mus laike gimdymo, tad 
yra buvę pasiūlyta dauge
lis būdų. Vartota^ migdytai 
ir narkotikai,” kurie, tačiau, 
ne kartą neigiamai atsilie
pia paskiau, o kiti būdai, 
nors nežalingi, menkai vei
kia gimdvmo metu.

Tarybiniai mokslininkai, 
vaip tatai aprašo rusų ko- 

ondentas, bandę naujo
višką priėjimą prie dalyko, 
jin pradėję tyrinėti skaus
mo nriežastis ir pasekmes.

vesti 1945 metų pradžioje, 
davę teigiamas pasekmes. 
Tuo būdu atsiekta virš 900 
beskausmių gimdymų tar
pe išbandomųjų.

Vitamino įleidę vos tik 
pradėjus organizmams vei
kti. Tam išbandyta trejopi 
būdai: leisti į venas, į mus
kulus ir duoti į burną.

Leidžiamasis į venas vei
kęs greičiausia, bet neilgai, 
tad tą būdą daktarai atme
tę. Dabar leidžią 60 mg. į 
muskulus, o jeigu skausmas 
pasikartoja, leidžia mažes
nę dozę vėl į smukulus ar

New Yorko projektų gyventojai pi.uetuoja majoro William O’Dwyer raštinę 
protestui prieš išmetimą iš narni,i gyventojų, kurių įplaukos jau siekia virš nu
statyto projektų gyventojams maksimu o. Vieno iškaba sako: “Iš lapės olos j 
parka.” Nežiūrint, kad j 1 įp’aukos bis ' padid jo, nebuvimas namą neleidžia 
jiems gauti kitą butą.

Ar Turėsime Tų Puikiųjų 
Rankdarbių Bazare?

Kol kas Laisvės adminis
tracija iš moterų rankdar
bių turi tiktai dvi “višty
tes,” vienos geros mamytės 
dovaną, taikomas karštiems 
puodams kilnoti. Gi iki ba- 
zaro beliko mažiau mėnesio 
taiko—įvyks kovo (Marcfi) 
7, 8 ir 9-tą.

Dienraščio Laisvės baza- 
rus visuomet daugiaspal
viai puošdavo puikūs rank
darbiai ir duodavo daug 
naudos. Tiesa, mūsų drau

gės pastaraisiais keliais 
metais daug darbo ir lėšų 
padėjo siūdamos, megzda
mos Lietuvos žmonėms. Tie
sa, kad darbo medžiagos vis 
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
bins mūsų bazarą savo ver
tingais gaminiais.

Prašome! Lauksime.

Skausmas, sako jie, riša- 
si su įvairiomis pakaitomis 
organizme. Tūlos iš tų pa- 
’-tato vra tiesioginė pasek- 

’- 'vsmo, o kitos pakai- 
-ma dalimi mechanizmo, 

tag ‘ta skausmą sukelia. 
T ;'~u. sako iie. mes galėtu- 

•"asti kilme tūlų iš tų 
t11 ir jas prašalinti, 
uot’i mums pagrindą 

n'imdvma beskaus- 
-r bent mažiau skaus- 
' be vartojimo vaistij 
1-atiku.

•vbu Sąjungos moksli
ninkai mano, kad tolimes- 
"ta tyrinėjimas vitaminų 

. gimdyvėms gali 
'hioti teigiamas pasekmes, 
fa” nuo seno pripažinta, 
vad vitaminai turi svarbų 
vni'1mmi visu nėštumo, 

v tamdvmo ir kūdikio krūti
mi valgvd’nimo taiku. Toje 
tai linkmėje pasirinko tyri
nėti gimdymų ir su juo su
rištu mokslų centralinis in
stitutas (Central Institute 
of Obstetrics and Gynecolo-

i gy of the USSR).
Institutas atradęs, kad 

tūli skausmai yra gretimi 
su stoka vitamino BĮ. Jie 
pasistatė klausimą, ar ta 
stoka pasidarė nuo skaus- 
mo, ar ta stoka buvo skaus- 

| ' mo priežastimi. JVĮokslinin- 
I kai linkę’-manyti, kad būna 

priežastimi, tad jie bandė 
pagal tą išvadą gydyti kai 

t kurias ligas su vitaminu 
f BĮ.

Pradėjus tyrinėjimą vis 
daugiau randasi davinių, 
kad teikimas sistemai to vi
tamino linkęs prašalinti ar 
tent numažinti skausmą. 
Sovietų Medikališkų Moks
lų Akademijos mokslinin
kas I. G. Rufanov dabar 
strdiiuojąs vitamino BĮ 
veikmę operacijose.

Pastebėta, kad šlapume 
a gimdyvių, kurių dijetoje 

buvo pakankamai vitami- 
H nu, randasi libai mažai vi- 
■ tiamino BĮ. Tas sukėlė min- 
H H, kūno psreikalavi- 

' itanfno padidėjus 
-drv’ ono ''taoįe. Prpfeso- 

w P. ^hvb iš to darė išva- 
S X kad* gimdos muskulų 
® veikmė, o gal ir bendras 

' nervų sistemos sujaudini- 
Al na^eikalauja daugiau 
K. to " ‘tom’.no.

T’ omet kilo l iausimas— 
' toūkrmo vitamino BĮ 
? X’ o svarbus, jei°n ne
kėi:me, tai tent padidini- kad sviestas vėl nupigina

me gimdyvėms skausmo? ,mas atgal vienu kartu net 
Jnimi tain, tuomet teikimas pusketvirto cento. Ir pirmu 

atvirai pasakyta 
spaudoje, kad nepirkimas 
buvo priežastimi nupigini- 
mo. Esą, “perdaug vienu 
kartu pakelėm.” Kitą kart, 
turbūt, kels po centą, kad 
šeimininkės ne visos paste
bėtų. * P

U

duodą į burną kas pusva
landis.

Palengvėjimas jaučiamas 
bėgiu 10-15 minučių po pir
mo įleidimo. Arti pusės 
bandomųjų, 40 nuošimčių, 
skausmai palengvėję visam 
gimdymo procesui, 51.2 
nuošimčiai juto ilgoką pa
lengvinimą. Kitos 3.2 nuo
šimčiai bandomųjų paleng
vėjimą juto tiktai visai 
trumpą taiką, o 5.6 nuošim
čiuose bandomųjų visai ne
pagelbėjo. -

Prieita išvados, kad di
delei didžiumai’ gimdyvių 
tas būdas pagelbėjo paleng
vinti ar net prašalinti skau
smus. Menama, kad tai yra Į 
būdas visiškai nežalingas 
motinos 
tai. Tik 
tikiuose 
kraujas 
paviršių, bet greit vėl išsi- 
skirstęs. Jeigu kur turimai 
blogumų bandant pagelbėti 
gimdyvėms. tuo būdu, tai 
esama nuo per didelm do
zių, didesnių, negu vartoja 
bandymuose tarybiniai 
mokslininkai. *.

Tačiau pagalba nuo skau
smo buvusi ne vienintelė 
gera ypatybė. Tuo būdu pa; 
vykę ir paskubinti . visą 
procesą: vidutiniai imant 
laikas sutrumpinta pusiau.

Mokslininkai netikrina,' 
kad tas jų bandymas būtų 
galutinas žodis pagelbėjimo 
.gimdyvėms srityje. Tačiau, 
sako jie, mes jau turime 
teisę sakyti, kad mes atra
dome galą siūlo, vedančio į 
sėkmingą būdą pagreitinti 
gimdymo procesą ir numa
žinti motinoms skausmus.

Kreditas ŠeimhinkiŲ 
Susipratimui

ir kūdikio, sveika- 
labai retuose nuo- 
trumpam laikui 

susibėgęs į odos

‘ T

Dainininkė Menk'eliūniiitė Rašo iš Italijos
Amerikos lietuviii koloni

jose plačiai pažįstamoji 
Konstanta j a Men keli ū n i ūt ė, 
dainininkė, išgyveno karo 
audrąs ir gyvenanti neblo
gai, atsižvelgiąnt į pokari- 

•mes gyvenimo sąlygas. Ta
čiau labai pasiilgusi ameri
kiečių draugų. Jinai rašo 

i Laisvei, o per ją ir visiems 
| laisviečiams:

Sausio 16, 1947. 
Malonūs Mano Draugai 
Laisvieciai:

Sveikinu jus visus su Nau
jais Metais, linkėdama' 
jums viso gero ir daug1 
energijos.

Jau ilgas laikas prabė
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 
būčiau pasimačius. • Kiek 
daug puikių prisiminimų 
aš turiu 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, 
bdt nei pati nežinau, kas 
būtų jums intoresingiau —į

New Yorke praeitą sa
vaitę staiga buvo pakeltos 
sviesto kainos net dešim
tuku ir daugiau ' svarui. 
Buvo sakoma, būk sviesto 
produkcija sumažėjo. Ta
čiau šeimininkių tuomi ne
apgavo — niekas nebėgo 
sugrobti paskutinį, kaip 
buvo pageidauta. Šeiminin
kės neužmirš pakėlimo kai
nų.

Praėjo diena, praėjo ki
ta po paskelbimo. Atėjo tre
čia ir ketvirta, o sviestas 
stovi, pusbačkiai turguje 
beveik neliesti Paskelbė,

organizmams vitamino BĮ kartu 
faite' rdmdvmo valetų „ pa
naikinti ar numažinti skau
smus.

L Pirmieji bandymai, pra-
3------------------------------------------ '

. Laisvė — Liberty Lith. Daily *
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PHILADELPHIA. PA.
r

su d ėjų-

did žin
ia gerą 
Koval-

Kastancija Menkeliūniūte 

dus. Esu labai geroje sveirJ 

katoje ir viskas gerai' seka
si dainavime.

Esu labai pasilgusi visų 
amerikiečių draugų. Ma
nau, kad gal šį ateinantį 
rudenį galėsiu apsilankyti

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 
taikais pergyvenau ir ma
no už darbininkus idėjos 
dar daugiau sustiprėjo.

lytės 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
mauja, visokius maištus ke
lią, visi taukiam kokios tai 
permainos.

Su geriausiais linkėjimais, 
Jūsų draugė
K. Menkeliūniūte.
 . \

Philadelphijos Lietuvių Mo
terų Kliubas vis ką nors vei
kia. Jeigu jau tarpais ir pasi
taikę liuosesnio laiko, tai jos 
nesėdi namie rankas 
sios.

• Pasitaikius progai, 
ma susitarė, kad reil 
kliubietę draugę B.
chuk atlankyti. Jinai tik susi
kraustė į nuosavą namą, tai 
kliubietės sumanė padaryti jai 
surprizą ir palinkėk geriau
sios laimės jų savam name gy
venti ir veikti ant toliau mūsų 
kliube ir visose darbininkiško
se organizacijose taip kaip 
pirmiau veikė. Draugės susidė
jo po $1, o gal kątra ir dau
giau, nupirkom “tea table” ir 
organizuotai nuvežėm vasario 
1-mos vakarą. Bet labai juo
kingai išėjo — 
mie.
nu į svetaines, kur tik žinoda
mos

neradom na-
Tuojau visos prie telefo-

Tarytai Sąi’ingos Jau- 
nimo Laukia Darbai

Mūsų Vaiky ir Anūku 
žaislai

Laimingas jaunimas ten, 
hw i'is žino, ko jis atsieks 
moksle, ko d jo laukia sie
kiamasis užsiėmimas išėjus

žaisliuku dabar galima gau
ti kur kas daugiau visokiu, ne
gu buvo karo laiku. Valkai 
naujoves visuomet myli, o 
mums malonu jas įteikti. Kam 
nebūtu džiugu matyti vaikus 
linksmus. z

Tačiąu renkant ž.aislinkus,
Tarybų Sąjungos snausta 

-■’'pibin kad ton pati Aukš-
|t'uo Švietimo ^Ministerijai New Yorko Saugumo Taryba 

ar įvykiai žiaurūs iš fašistų | ‘'"mptae baigiančiam moks-, pataria, 
nusės, kuriuos aš mačiau,mmiimui darbo reikalus,

- 1 ir vi^kn
nusės, kuriuos aš mačiau, 
kuriuos abfelnai mes pergy- 
venom; arba apie dabarti
nius fašistus pabėgėlius iš 
Lietuvos, kurie dabar čio
nai randasi. Čia taipgi ran- 
tasi ir didele grupė lietų
jų kunimi ir iie gauna 1a- 
b°i dideta pa^atoa iš lietu-, 
Jn amerjki 'čiu. Gauna la
bai daug pinigų, drabužių ir 
maisto. Atrodo, kad katali
kai renka ir jiems siunčia 
aukas. *

Būtu gerai, kad aš galė
čiau su kuo nors iš jusi) su
sirašinėti. Dabar turiu bis- 
kelį daugiau taiko, 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 mūšų 
ypatišku gyvenimu. Prie to, 
visada studijuoju muziką- 
dainavimą, retkarčiais dai
nuoju koncertuos. Dabar 
rengiuosi padaryti

reikia atsižvelgti ne 
vien į tai. kaip patiks vaikams.

sutvarkyta taip,; bet ir į jų praktiškumą vai- 
ad kiekvienam jau paskir-ikams ęaugumo atžvilgiu? Tai 

dėl to atsakomingu krautuvių 
žaisi’! skyriuose pirkėju net 
klausia, kiek vaikai amžiaus.

Perkant mažiukams vai
kams žaisliukus reikia žiūrėti, 
kad jie nebūta permaži. kad 
negalėtu nrarvti. Jie neturi 
būti aštrūs. Turi būti nenuo
dingai dažyti ar maliavoti,

ta darbas nirm baigimo 
mausta. Reiškia, gavimas 
’u oksta te i p’os ■ diplomo,. bus 
^asu i nasirinktą darbą.

D- ak o in. ta,iminn’i ir tė-
; r,-, .„sn'rgįe; vaik11 <itei- 

a-u su ištaidimu
•'"pksta. kurio siekimesi 
JaL'ai vvriausvbė pagelbsti. ,kad čiulpdamas neapsinuody- 
^enukui tėvui kiūtinant į 
darba nekremta galvos rū- 
^eatis.' ka veiks sūrius,-ku- 
-’’s tetesdešimtajį kartą iš- 
“io darbo ieškoti, jeigu dar 
''”8 nedavęs darbo ir sugrįš 
mmo nusiminęs.

Baigiančio 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 
200,000 baigsią technikos

tų. Dar reikia vengti smar
kiai degančių. Visoki kimšti 
gyvuliukai ir lėlės geriau įma- 
liavotomis 
mis, 
ryti.

ar, išsiūtomis aki- 
kad negalėtų išlupę pra- %

Aukle.

Šio męnesio 1-mą prasi
dėjo Lietuvių Literatūros 
Draugijos kampanija gauti 
naujų narių. O taį yra visų 
apšvietą mylinčiųjų parei
ga į draugiją įstoti, jau 
įstojusių pareįga prikalbin
ti savo draugus. .

kiant kur nuvežti, niekad ne
atsisako.

šį sykį mus veik Visas at
vežė su mašinomis R. Merkis, 
Tureikienės žentas (atleiski, 
užmiršau pavardę) ir F. da
lantis.

Kliubo parengimo komisija 
taipgi atlaikė pasitarimą. Pra
moga įvyks kovo 8 d., subato- 
je. atžymėjimųi Tarptautinės 
Moterų Dienos. Bus koncertas 
ir šokiai, 414 Green St., Phi- 
la. Tikietai jau yra platinami. 
Meldžiu visus Įsitėmyti, iš 
anksto rengtis j'tą pramogą. 
Vėliau bus daugiau garsinta 
dienraštyje Laisvėje ir turėsi
me plakatus.

Vėliausius mezginius prida
vė Waitiekgitiene 1 syeterį, M. 
Rainienė 1 sv., U. šapranaus- 
kienė 2 sv. P. Walant.

ir suradome vestuvėse.
Labai greitai sugrįžo namo, 

kada sužinojo, kad svečiai 
laukia jų lauke ant “pirčių.” 
Suėjom į vidų, apžiūrėjom jų 
pirkinį - namą ir paved i n om 
daug laimės ir geros sveikatos 
jiems — Barbutei ir Šamui 
Kovalčiuk. taipgi, kad ir atei
tyje darbuotųsi mūsų darbi
ninkiškame judėjime.

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

Mūsų kliube susitvėrus mez
gimo komitetui, draugė B. Ko
valčiuk visa laika buvo komi
tete, darbavosi vilnų išdalini
me ir mezginių surinkime ir 
pati yra daug aukavusi, taip
gi jos draugas Sam yra nu- 
mezgęs 2 sveterius dėl LPTK 
ir daug mums patarnavęs rei-

Kalbant Anie Madas

Pasisekimas Valgiu 
Ganfjiime

val-
pa-

supras, o gal ir 
visiškai išduoti

gaminant pie-

Ekspertiškai sudarytieji 
giams gaminti receptai, 
prastai, būna taip surašyti, 
kaip kad jie turi būti iš eilės 
dedami. Ir tam yra priežas
tys. Tankiai būna labai rimtos 
priežastys,* kurias ekspertas 
smulkiai neaiškina gal nenorė
damas recepto ištęsti, gal nu
manydamas, kad pamatinę 
maisto gamybos žinybą turin
tieji asmenys 
nenorėdamas 
savo sekreto.

Pavyzdžiui,
niškus su rūgščiais vaistai vi
suomet reikia pilti rūgštį i pie
ną, nuolat maišant, o ne pie
ną į rūgštį. Atvirkščiai pylus, 
sutrauks. Taip pat sutraukia 
kiaušinio baltymą. Pikta ą su
trauks pilant į labai karštą 
kavą, bet nesutrauks pilant 
kavą į pieną.

Panašią veikmę turi sudaro
mos kitų produktų kombinaci
jos. Tai dėl to ^svarbu yra įsi
tėmyti ir sekti paduotąją horn

rm G.binuotės eigą.

Kainos vis dar tebėra aukš
tos darbininkei ir jos šeimai 
būtiniausių drabužių. Nesvie; 
tiškai brangūs tebėra ir vaikų 
drabužėliai, nors gamintojai 
atvirai jau skundžiasi spaudo
je, v kad nebegali išparduoti, 
turėsią nuleisti kainas.

Užversta turgus ir moterų 
drabužiais, kurių jos negali iš
pirkti dėl brangumo kainų. 
Senus persiuva, perdažo, šiuo 
tuo apdabina naujai ir dėvi. 
, Kad pasaldinti aukštas kai
nas, kaip kad pasaldinamos 
karčių vaistų piliulės, daug i 
kas naujo pridedama, kad tu
rinčioji senų gerų drabužių 
nebesi jaustum apsirengus su- 
lyg mados, bėgtum naujų pirk
ti iš paskutinio dolerio ar kad 
ir ant skolos. Buvusios gana 
pastovios ir 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 pasirinktas 
pagal savo reikalą ir figūrą, 
naujas rūbas teikia kiekvie
nam pasitenkinimo. Bet tik 
pagal savo reikalą ir figūrą. 
Veik visuomet ir visur geriau 
nedafiėti. negu perdėti. Tas 
dar svarbiau drabužiuose. 
Gražus neperdėtas drabužis 
niekad neišeina iš mados nei 
nubosta.

Sijonai šiemet ilgesni. Apy- 
diktėms, trumputėms ir notų- . 
rinčioms parodai blauzdų —> 
laimė. 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 te
reikėtų skubintis daug ilginti. ;

Išilgai juostuoti, ilgi, siauri 
drabužiai ilgina figūrą. Sker
sai juostuoti, apkabinėti ku- 
kardomis, ’ išpūstais k i šen iltis, 
labai įspaustu liemeniu trum
pina figūrą. Visuomet pirma 
apgalvokime savo reikalus ir 
figūrą,1 o paskiau eikime pirk
tis drabužių. Ir niekuomet ne- 
permok&inie. Siuvėja.



CLEVELAND© ŽINIOS So. Boston, Mass.
Vasalo 2-rą d. įvyko LDP 

Draugijos surengtas bankietas 
pagerbimui draugijos pirmi
ninko drg. S. K. Mažansko už 
ištarnavimą draugijos valdy
boje per 20 metų be pertrau
kos. Be to, kartu buvo paminė
tos minėto draugo dar dvi žy
mios sukaktys, būtent: 25 me
tų jo visuomeninių darbų ir 
30 metų jo ženybinio gyveni
mo. Visos trys žymios sukak
tys tapo gražiai atžymėtos. 
Svečių prisirinko pilnutėlė 
White »Eagle svetainė, virš 
dviejų šimtų žmonių.

Pirmin. J. žebrys pakvietė 
svečius prie stalų. Baigiant 
valgyti skaniai mūsų patyru
sių virėjų pagamintus pietus, 
prasidėjo programa. Pirm, sa
vo kalboje pabrėžė svarbą vi
sų trijų minėtų sukakčių jr 
perskaitė visą eilę pasveikini
mų, kurie buvo prisiųsti nuo 

'sekamų mūsų draugų bei įstai
gų : nuo A. Bimbos, Laisvės 
red.; nuo J. Gasiūno, LDS pre
zidento; nuo R. E. Mizarų, L. 
red.; nuo Vilnies viso štabo ir 
nuo V .K. Komandų. Nuo F. E. 
Stripeikų su $5.

Po to pirmininkas, įteikęs 
jubiliejantui mažą dovanėlę 
(rodos, rašomą plunksną su 
paišeliu), pareiškė, jog šioji 
maža dovanėle, tai yra nuo 
LDPD už darbus draugijoje 
per 20 metų, o šie gražūs svei
kinimo laiškai nuo žymiausių 
mūsų visuomenės veikėjų, tai: 
dovana už 25 metų visuome-; 
ninius darbus, o už 30 metų i 
ženybinio gyvenimo sukaktį 
paprašė, kad draugė Mažans- 
kienė jam suteiktų ilgą, ilgą 
bučkį. Reiškia, visos trys drg. 
S. K. Mažansko sukaktys bu
vo gražiai atžymėtos ir su do
vanomis.

Vėliau pakvietė kiek pakal
bėti draugus V. Užkuraitį ir 
D. Petrauską, kurie pilnai 
įvertino S. K. M. darbus įvai
riose mūsų organizacijose

abelnai. Po jų trumpai kalbė
jo pats jubiliejantas. Kiek te
ko patirti, pirm, buvo užsibrė
žęs pakviesti dar visą eilę, 
draugų bei draugių šį tą pasa
kyti tų sukakčių proga, o iš 
tiesų ir buvo kas pasakyti, bet 
publikos neramus užsilaiky
mas privertė programą su- 
'trumpinti kiek galima. Stebė
tina, tie patys žmonės nuėję į 
amerikoniškas pramogas suge
bi tvarkos prisilaikyti, bet at
ėjus į savus parengimus, tai 
pirmininkas nei ant valandėlės 
negali priprašyti pertraukti 
ypatiškus pasikalbėjimus. Tas 
daro labai blogą įspūdį į ren
gėjus bei patį jubiliejantą ir 
kartu parodo pačios publikos 
nekultūriškumą.

o . " ~~9.“Prisikėlusi Lietuva”
Po tuo antgalviu tik ką iš

ėjusi iš spaudos ir jau siunti
nėjama nariams yra knyga, 
kurią paruošė iš Lietuvoj per
gyventų įspūdžių drg. A. Bim
ba. Kadangi šios nepaprastai 
svarbios knygos laukia visi 
LLD nariai, tad stengkimės ją 
išdalinti nariams kaip greitai 
ji pasieks tyiopas.

LLD 190 kp. susirinkimas 
įvyks vasario 14 d., 536 E. 
123rd St. Kviečiami visi na
riai atsilankyti ir pasiimti' kny
gas. Bt to, reikės apkalbėti 
delegato pasiuntimą į LLD su
važiavimą, teatro lošimą ir ki
ti kuopos laeikalai.

J. Rąstas.

Klaidos Atitaisymas
Laisvėje, iš vas. 1-mos d., 

Cleveland© žiniose įsiskverbus 
klaida atskaitose LPT Kom. 
Ten sakoma:

“Viso $9,942.44. Be to, mes 
pasižadėjome bent $300 su
kelti dėlei Raudonojo Kry
žiaus. Sukėlėme $5,509, viso 
$9,942.44.”

Turi būti: Sukėlėme $501, 
viso $10,443.44.

J. Žebrys.

So. Bostono ir apylinkės lie
tuviams pranešimas svarbiais
įvykiais, kurie atsibus Suvie
nytų Draugijų salėje, 318 W. 
Broadway.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 2 kuopos moterų, skyrius 
rengia “Whist Party” šį šeš
tadienį, vasario 15 d. Kurie 
mėgstate palošti kortomis, da
lyvaukite. Už atsižymėjimą. 
gausite dovanas.

Sekmadienį, vasario 16 d., 
toje pačioje Suvienytų Draugi
jų salėje, Komunistų Partijos 
lietuvių skyrius rengia pra
kalbas. Prakalbos prasidės 2 
vai. po pietų. Bus geras kal
bėtojas, kuris išdėstys mūsų 
šių dięnų padėtį ir nurodys, 
ką mes turime daryti, kad pa
gerinus savo būklę. Nepraleis
kite šios progos.

Dar vienas svarbus praneši
mas, tai apie tai, kas įvyks 
kiekvieną sekmadienį, 2 vai. 
po pietų. Tai bus paskaita, ku
ri tęsis keletą savaičių. Pa
skaita bus skaitymas iš LLD 
53-čio leidinio, tai yra, iš A:- 
Bimbos parašytos knygos“ Pri-, 
sikėlusi Lietuva.”

Kodėl mes norime viešai 
skaityti“dėl visuomenės? Ogi 
todėl, kad daug lietuvių rei
kalauja įrodyti faktus apie 
Tarybų Lietuvos padėtį, taip
gi kas Lietuvoje buvo prieš 
karą Smetonos laikais. Šioje 
knygoje A. Bimba trumpoje 
sutraukoje paduoda ' faktus 
apie viską, kas dėjosi ir kas 
dedasi šiandien Lietuvoje.

Mes žinome, kad knyga 
“Prisikėlusi Lietuva”, nepa
sieks visus lietuvius, nes ne vi
si ją gaus. Mes norime su jo
je išdėstytais faktais supažin
dinti visus lietuvius.

» i
Todėl kviečiame visus So. 

Bostono ir apylinkės lietuvius 
ateiti ir pasiklausyti minėtos 
paskaitos.

A. a. Jonas Liaudan skas
Rašo Simonas Janulis.

Cleveland,. Oliio
White Motor Lokalo 

32 Rinkimai.

Waterbury, Conn. — Ne- 
geležinių metalų darbinin
kų unija, CIO, reikalauja 
pakelti algą 25 centais 
landai.

va-

Tokio. — Talkininkų 
Jimųjų Rytų komisija pala 
re gen. MacArthurui už- * 
d raust bet kokius atominius 
tyrinėjimus Japonijoj.

Dvi Moterys Turi 204 Metus

Mrs. V. Holt sulaukė 102 
metų ir dar labai vikri. Įdomu 

rp (tas, kad ji yra daugiau malkų 
! sukirtus, negu bent kuris miš- 
: kų kirtikas vyras. Ji ir dabar 
j medžius pielavoja.

O Mrs. Mary
Dexter, Me., irgi
102 metus. Tai 12 vaikų mo
tina. Ji jaučiasi irgi gana ge
rai.

Dar kitas pranešimas. Ku
rie mylite muziką ir šokius, 
galite kasdien, atsilankyti į 
mūsų Suvienytų Draugijų sve
tainę. Svetainė būna atdara 
nuo 7 vai. vakaro iki 11 va
landos.

Kviečia Reporteris.

(Pabaiga)

Liaudanskas gyveno Le
wistone, ^iš apie Chicagą. 
1922 metais aš aplankiau jį 
Lewistone, netik jį, bet ir 
daugiau ten buvo mano 
draugų katorgininkų— vie
nas is jų ir dabar ten yra, 
ypač man artimas latvis, 
Petras Berzinis, — jau ne 
latvis, o sulietuvėjęs ir “su- 
kupiškėjęs” — net ir sekre
torium buvo lietuvių 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 20 
dešimtinių ir neprastus pa
status. Aš tuo sykiu jau gy
venau Philadelphijoje... Su
sirašinėjome.

Ateina žinios iš Lietuvos, 
kad man gerai pažįstamas 
mano kaimynas, Antanas 
Smetona, pasiremiant ka
riuomene ir kunigais, už
grobė valdžią ir niekeno ne
rinktas pasiskelbė Lietuvos 
“prezidentu.” Tuo jaus 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
delphia 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 
į Philadelphią ir ilgai būna 
be darbo. Ant galo per

draugus iš Chester, Pa., 
gauna darbą Chester šip- 
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 
Kupišky  j jau 30 sargybinių, 
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 
šį tą gauna padirbėti. Pa- 
galiaus, grįžta į savo Lewis- 
toną. Ten gauųa darbą, jei

ne jis, tai jo moteris, ir gy
vena ir veikia.

Pernai gaunu nuo jo žmo
nos laišką, kur sako, kad' 
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 Anglijos 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 gavau 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 lafoui 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, 
matomąi, nepaliks nei vieno 
iš tos gadynės, kuris paly
dėtų mane į amžinastį.

TEIS KESSELRINGĄ

Roma. — Karinis anglų 
teismas tardys Albertą Kes- 
selringą, buvusį nazių ko- 
mandierių Italijoj. Kessel- 
ringas kaltinamas už šimtų 
civilių italų nužudymą.

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 
pirmas žygis linkui užgrobimo 
vadovybės visam Automobilis
tų Unijos distrikte. , ;

Tos grupės laimėjimas, aiš
ku, • būtų labai kenksmingas 
White Motor kompanijos dar
bininkams. Todėl darbininkai 
neprivalo daleisti, kad O’Mal
ley klika pasiimtų lokalo kon
trolę.

Susipratę White Motor dar
bininkai stato kandidatais ir 
remia sekamus lokalo 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 šię nariai yra išbandyti, 
ištikimi, geri unijistai. Būdami 
viršininkais, jie darbuosis dėl 
visų White Motor darbininkų,- 
o ne dėl kurios nors klikos ar-? 
ba grupės. Jie puikiai supran 
ta automobilių pramonės dari 
bininkų problemas.

Tuo būdu visų White Motor 
darbininkų pareiga balsuoti už 
šiuos kandidatus. I)arbininkas\

--------------- ■

Lietuviškas

TRAKTORIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

VILNIES

BIZNIERIAI, SKELBKITES 
LAISVĖJ

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

Egzaminuojant Akis 
Rašome R

Darome ir Pritaikome

Garland iš ‘ 
prigyveno Worcester, Mass.

Chinijos Chiang Kai-she- 
ko valdžia nusigandus dėl Į 
republikonų sumanymų pa
kelti muitinius mokesčius Mūsų skaitytojai raginami 
UŽ svetimų produktų igabe- remti tuos biznierius, kurie 
nimą į Ameriką. skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Jauna Mergaitė.

WB6 yOtC

:> The Greatest V*lue Yow Tire Ration Certificate un boy

Horo'i your jolution to the tire diort- 
age. Everything you get in other tires 
-PLUS the famour extra fifth ply, 
exclusive with Norwalk-the only fac

tory brand 5-ply tire. This extra pro
tection insures 25% more mileage— 
safety-longer wear. Nowadays you 
want the most tire for your money... 

this is itl

WITH A

PLY
5™

1/ MORE 
0 MILEAGE

Other Passenger Tires 
Have Only FOUR Plies

Dėlei Būsimo Suvažiavimo *

Vasario 4 d. Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Broliška Draugija 
savo reguliariame, gerokai 
skaitlingame susirinkime, nusi
tarė dalyvauti Trečiajame 
Amerikos Demokratinių Lietu
vių Suvažiavime, kovo 30 d<, 
Brooklyn, N. Y. Išrinko vieną 
delegatą J. Norvaišą ir pasky
rė iš iždo $25 pasveikinimui 
suvažiavimo. Tai minėtoji 
draugija bus pirmutinė šiame 
mieste, taip pritinkamai rea
gavusi į .šaukiamąjį suvažiavi
mą, nepaisant, kad suvažiavi
mas po taip trumpo laiko nuo 
paskutinio įvyksta.

Vasario 2 d. Aido Choro 
metinis bankietas buvo links
mas ir gražus, choriečiai lie
tuviškomis dainomis linksmino 
apie porą šimtų publikos. Cho
rui puikiai vadovauja J. Kar- 
sokienė. Jaunas duetas iš Ky- 
žiūtėsr ir čeponiūtės /puikiai 
pasirodė, jų sutartingas, dai
navimas ateitį rodo garsingą.

KALENDORIUS 1941 METAMS
Svarbus šaltinis mokslinių raštų ir visokių 

informacijų. Taipgi gąusiai yra dailiosios lite
ratūros j)oezijoje ir prozoje. Tai kūrinys, kuris 
supažindins jus su daugeliu mokslinių, techni
kos ir meno dalykų.

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
Prirengė L. Jonikas

Išleido Dienraštis Vilnis
Kaina 50c.

Tą svarbų kurinį galite gauti dienraščio Lais
vės knygyne. Laisvė 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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

NORWALK
į Kreipkitės tuoj aus pas

ACME TIKE WORKS

Vasario 16 d. įvyksta Leni
no mirties 23 metų sukakties 
minėjimas. Komunistų Parti
jos vietinis skyrius rengia šau
nią pramogą Washburn Hali, 
Main St. Bus gerų' kalbėtojų, 
muzikos ir dainų. Lietuviai 
rengiasi skaitlingai dalyvauti.

Lenino mirties minėjimas 
lietuviams juo labiau yra 
reikšmingas, nes Leninas — 
Sovietinės tvarkos įkūrėjas, o 
mūsų senoje tėvynėje Lietu
voje ir Vra Sovietinė tvarka 
nuo 1940 metų/ Todėl kiek-

Laidotuvių 
Direktorius

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

/

1113 Mt. Vernon St.
PHIIADELl’HIA, PA.

•jk/l. / ■/., < • «. i (i. • . f'.

Telefonas Poplar 4110

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5589.

Drs. Stenger &
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

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.

I!

■

GREEN STAR BAR & GRIL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ ,
i-W

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

■■ '.» 1 A' . w<j .........

T;

Brooklyn, N. R
Telefonas EV. 4-869

■
------------------ ----- ----------



DETROITO ŽINIOS
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 . nužudytų 
grupes ir porą kitą pavienių 
negyvėlių. Ta filmą yra arba 
imta Vokietijoj arba kopijos iš 
kitų filmų, nes kaip grupės ir; 
pavieniai atrodė jau apipuvę 
lavonai ir tokioj pačioj padė
tyje, ką esame matę Amerikos

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

licensed Undertaker

231, Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-9770 

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukitę, iki jūsų aųglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

JONAS LAZ U SK AS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVęrgreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573 Į

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius). 

328 Union Avenue 
Brooklyn^ N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

Literatūros Draugija šiuom

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

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

Telefonas EVefgreen 7-1661

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.

,T<?1. MArtat 2-5172 ..

S
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judžiuose apie Hitlerio koncen
tracijos kempėse nužudytus vi
sokių tauttf žmones.

Reikia žinot, kad jei rusai 
būtų žudę, tai argi jie būtų lei
dę Ęeleckui 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 Mos 
Bėgome?” yra niekas kitas, kai 
tik Belecko išmistas.

Trečias judis vaizduoja bėg
lių gyvenimą Vokietijoj, “Be 
Tėvynės — Ištrėmime.” Šis 
judis rodo, kaip pabėgėliai sto
vi eilėse, belaukianti maisto; 
parodo, kaip j ie) 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 
matėsi karvių, arklių, šienpiu- 
vių, dobilpiūvių, merginų ri
šant avižas arba statant šieno 
kupetas. O jau tų storkų, tai 
matėsi daugiausia.

Šią filmą rodė ant pat galo, 
Beleckio žodžiais kalbant, kad 
“publika eitų namo su lietuviš-

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

* === 

ku jausmu” ir kad “prisidėtų 
pabėgėlių gelbėjimui.”

Įžanga buvo 60 centų.
Publikos buvo pilna svetainė. 

Aukų nerinko, tik prašė, kad 
“einant pro 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 gelbėt 
tuos, kurie jau atbėgo į Suv. 
Valstijas.

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

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

“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 pora 
progresyvių organizacijų (ka
dangi 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 
mano.

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 B. 
Vargšo, vienok šiame amžiuje 
statyt scenon “Gadynės žaiz
das” netinka. 20 'metų ^itgal 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 ive^ 
veikalą statė scenon, labai apsi- laikyti dėlr
riko. Nei moralio, nei materia- 
lio pelno nebuvo.

Kodėl taip apsileista? Nepai
sant, kas yra rengiama, reikia 
gars i n t. Gi dabar sykį pasakė
per radio bangas ir viskas. Jei 
nori sutraukt publiką, reikia -------------------------------- t-------

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavusy^l^l^W^^^ 
sudarau su ame-ff 
rikoniškais. Rei-|| 
kalui esant ir c 
padidinu toki o^" 
dydžio, kokio pa-v 
geidaujama. Tai- ' 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

ir Stone Avė. 
Broadway Line

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artiflcialūs Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

desnių j mažesnius, Spinet 
Style, - sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir lųilekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. X. 
T.Į Michigan 2-3123 

kalbėt per spaudą, lapelius at
spausdint.

Radio garsinimas tai reiškia 
tiek, kiek po valgymo gero 
kumpio stiklas arbatos. (Radio 
Kliubo susirinkimai buvo gar
sinami. Vieną sykį gardžiai 
miegojau, o antrą sykį dirbau. 
Radio negirdėjau ir ‘ susirinki
muose nedalyvavau. Taip su 
daugybe yra.)

Taip buvo ir su “Gadynės 
žaizdom.” Jei (lošėjai būt nepa
sakę ypatiškaiį 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 kvietė 
prisirašyt, ypatingai' jaunus 
žmones.

Po lošimui buvo šokiai.
Publikos buvo tarpe 250 ir 

270. 4 Spartakas.

Hartford, Conn.
žiupsnelis Naujienų iš Mūsų 

Miesto.
Šios žiemos labai nepastovus 

oras labai kenkia žmonių svei
katai. Pas mumis dabartiniu 
laiku labai, tankiai suserga 
daug žmonių įvairios rūšies 
šalčiais, iš kurių išsivysto ir 
kitokios dar daug pavojinges
nės ligos, neįu 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 fenais pabūti kelias sa
vaites, tas tai jau tikrai užgau
na ir suėda visą žmogaus tau
pymą, kurį darbininkas (be- 

kiekvienas) stengės pasi- 
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 Choro 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, irgi vie
na iš lošėjų aukščiaus minėta
me veikale, taipogi serga jau 
kelinta savaitė. Vėlinu, kad 
draugė galėtų laiku pasitaisyti 
savo sveikatą, nes choras tūri 
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.

jums

laiku turi prješ save pasibrie- HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
žūsi labai platų veikimą. Vasa- REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS
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 vajininkus ir su
kels kuopai labai reikalingų fi
nansų. >

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. Pakvietimai 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 gra
žiai pasirodyti.

Dabartiniu laiku aš jau jau
čiuosi, kad, turbut, reikės duo
ti pajieškojimą, kur dingo Cho
ro Veikalo komisija. Lošimas 
jau įvyko ir jau prabėgo, virš 
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 jiemš 
priklauso ir jie turėtų pasirū
pinti atlikti be tokio didelio už
traukimo ir atidėliojimo.

Reporteris.

Binghamton, N. Y.
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 dalyvauti, gali 
ateiti anksčiau, prieš mitingą, 
nes vakarienė būna paruošta 
nuo 6 vai.

Nariai, kurie dar nepasimo- 
kėjote duoklių už šiuos metus, 
prašome nevilkinant' pasimokė- 
ti. '

Draugijos Suvažiavimas įvyks 
pabaigoj kovo mėn. šiame mi
tinge jau galėsime aptarti ir 
delegatų siuntimo klausimą. 
Be to, yra kvietimas atsiųsti 
delegatus ir į Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mą. Reikalingas narių sprendi
mas tais klausimais. Dalyvau
kite susirinkime!

Sekretorius S. J.

Aukavusių J. . K. Navalinskie- 
nės Vardu Dėl M. Melnikaitės 

Kliubo Vardai'
Po 50c: I. 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 $4.30.
Varde Marijos Melnikaitės 

Kliubo tariu ačiū jums, drau
gės ir draugai.

J. K. Navalinskiene.

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

Kliubą Prot.
Sekr., J. K. N.

Miami, Florida
Miamės Lietuvių Kliubo ati

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

Rast. Juozas Ratkus.

Bucharest, Rumunija. — 
Sudužus traukiniui, užmuš 

įm 20 žmonių*
Mfr >1

REIKIA OPERATORIŲ
Viena Adata Siuvama Mašina, prie

KORESTŲ DARBO; NUOLATINIS DARBAS; GERA ALGA; 
LINKSMA APLINKUMA.

La Resi$ta Corset Co.
805 RAILROAD AVE. (Arti Myrtle Ave.) BRIDGEPORT, CONN.

' (42)
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N. S. PITTSBURGH, PA.
LLD „ 87 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 16 d., 8 v. v. LDS 160 kp. 
Name, 1320 Medley St. Nariai daly
vaukite, turime svarbių reikalų ap
tarti. Bus rinkimas delegatų į LLD 
suvąžiavinįą, kuris įvyks Kovo mė
nesį, 29 d., Brooklyne. Atsiveskite 
naujų narių prisirašyti prie kuopos. 
Taipgi galėsite pasiimti knygą už 
1946 m., ‘‘Prisikėlusi Lietuva.” — H. 
Kairienė, sekr. (36-37)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

vakario 16 d., 11 vai. ryto, 3014 
Yemans. Nariai dalyvaukite, nes tu
rėsime išrinkti delegatą į būsimą 
Lietuvių Literatūros Draugijos Na- 
cionalį suvažiavimą, New Yorke. 
Taipgi turime knygas, galėsite pa
siimti. Atsiveskite ir naujų narių. — 
Sekr. (36-37)

WASHINGTON, PA.
LLD 236 kp. susirinkimas nuta

rė surengti ęalių 16 d. vasario, pas 
Antaną Gravelf 1069 Idaho St. Kuo
pos nariai ir Komitetas užkviečia 
visus vietinius ir iš apylinkės drau
gus dalyvauti šiame baliuje, nes bus 
gerą orkestrą, gros visokius šokius. 
Taipgi turėsime skanių užkandžių ir 
linksmų dainų. Užtikriname visiems 
linksmai praleisti laiką. — Kom.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. vasario, 5 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Yra prisiųsta pereitų metų 
knyga ‘‘Prisikėlusi Lietuva.” Atei
kite atsiimti ir pasimokėkite duok
les už 1947 m. —J. S., sekr.

BAYONNE, N. J.
LLD 212 kp. rengia paminėjimą 

400 m. sukakties nuo pirmos lietu
viškos spausdintos knygos. įvyks 16 
d. vasario, 2:30 v. dieną, 2 W. 22nd 
St., 3-čios lubos. Bus skaityta pas
kaita “Lietuviškos Knygos Kelias.” 
Bus ir diskusijos. Kviečiame visus 
dalyvauti. įžanga veltui. — Kom.

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 16 d., 2 vai. dieną. L. U. 
Kliubo kambariuose, 41 Berkley St. 
Nariai būkite susirinkime, atsives
kite ir naujų narių. Bus renkami dc- 
degatai j Demokratinį suvažiavimą 
ir taipgi bus renkama nauja valdy
ba, turime ir kitų svarbių reikalų 
aptarti. — Kom.

Cį______________

SO. BOSTON, MASS.
Vasario 15 d., 8 v. v./ po 318 

Broadway įvyks smagus parengi
mas, kuriame galėsite linksmai pra
leisti laiką. Turėsime užkandžių ir 
gražią muziką. Taipgi duosime ir 
dovanas. LLD Moterys kviečia visus 
dalyvauti.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio \ Kom. susirinkimas 

įvyks vasario 16 d., 7 v. v. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Delega
tai nepamirškite dalyvauti, nes tu
rime svarbių reikalų aptarimui, kaip 
tai darbuotė šių metų. Taipgi bus 
išduotas raportas nuo pereitų metų 
ir iš praėjusio suvažiavimo. — P. 
Puodis, sekr. > ♦

WORCESTER, MASS.
Vasario 16 d., Washburn Hall, 320 

Main St. įvyks masinis mitingas su 
specialiai paruošta Dramos ir Muzi
kos programa, paminėjimui Lenino 
mirties. Programą pildys Liaudies 
artistai iš New Yorko. Pradžia 7:30 
v. v. Kalbės Naujosios Anglijos 
Kompartijos pirm. Emanuel Blum. 
Rengia Komunistų Part., viet. sk.

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. rengia bankietą, kuo

pos naudai ir pagerbimui Laisvės 
vajininkų už gerą pasidarbavimą 
laike vajaus. Įvyks vasario 16 d., 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Turėsime gero maisto ir 
įsigėrimo pakankamai. Jono Martin 
orkestrą gros šokių muziką. Kuopa 
išrinko du delegatus į Liet. Dem. 
Suvažiavimą ir į LLD suvažiavimą; 
kp. iždas beveik tuščias, reikia su
kelti finansų svarbiem "reikalam. 
Tad, kviečiame dalyvauti šiame ban- 
kiete. Įžanga „nedidelė. Pradžia 2
vai. dien. — Valdyba.

SHENANDOAH, PA.
Vasario 15 d., įvyks gražus balius 

nuo kurio pelnas yra skiriamas dien
raščiui Laisvei. Visa plačioji She
nandoah apylinke privalo dalyvauti 
šiame baliuje ir tuomi paremti savo 
dienraštį. Balius įvyks Mainierių Sa
lėje, kampas Main ir Oak Sts. Įžan
ga 50c asmeniui. — Užkivečia LDS 
34 kp.

Buenos Aires. — Argenti
nos valdžia padarė sutartį 
atpirkt nuo anglų geležin
kelius Argentinoje už 60Q 
milionų dolerių.

[J. J. KAŠKIAUČIllS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HŲmboldt 2-7964

I

--------------------------------------------------------------------- ------ M
ABELNAI NAMŲ ŠEIMININKE

Gera patikima moteriškė dirbti namuose už
miestyje, 25 mailės už New Yorko, Chester. ' 
N. Y. Šeima susideda iš 2 suaugusių ir 2 
vaikų — amžiaus 6 ir 8. Darbas nesunkus, 
namai maži su visais patogumais. Geri na- - 
mai, nuolatinis darbas, atskiras kambarys ir 
maudynė, pridedant $100 į mėnesį tinkamai 
moteriškei. KREIPKITĖS AR RAŠYKITE

T. C. ASSHETON
UPPER KING STREET, R. F. D. 4, 
GREENWICH, CONN, ar SKAMBINKITE:.^

Byram River 9232 ar N. Y. Address
11 W. 42nd St., Room 378. PEnn 6-8280. t j

(39) * J

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SIUVĖJAI
Patyrę dirbti prie moteriškų aukštos rūšies 
koutų ir siūtų. GERA ALGA. NUOLATINIS 

DARBAS. S. CASOLA BROS. 
18 E. 55TH STREET, N. Y. C.

(88) .—--------------------------------------------- > >• x
VYRAI. 

MAISTO P AKUOTO J AI 
SYRUP VIRĖJAI 

90c J VALANDĄ PRADŽIAI
Adolf J. Mainzer į

Ine.
7-37 37th Ave., Long Island City s

(Arti Vernon Blvd.) . B Į
______________________________________ (38) J [

metAlo VERPĖJAI ’
(25)

Patyrusių prie 1-mo, 2-ro ir 3-žio šiftų 
Uždara A.F.L. Dirbtuvė 

_ Puikiausios Darbo Sąlygos 
$1.75 iki $2.10 j Valandą. 

50 Vąfiandų Savaitė. 
Rašykite Ar Telefonuokite į

NAGEL METAL SPINNING 
MFG. CO.

400 East 1st St.,
} DAYTON, OHIO,

HEMLOCK 2659 ar FULTON 8351. |
_______________________________________<48^<J 

Harrison-Kearny,N.I j
J 

I
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 suvasjįayi- j 
mą; nutarta sušaukti sekantį 

| susirinkimą viena valanda pir- 
j miau negu paprastai, dėl to, 
kad būtų laiko perskaityti pa-; v) 

įskaitą apie pirmą spausdintą 
' lietuvišką knygą 400 metų at
gal ir nutarta surengti vaka
rėlį dėl LLD finansų sukėlimo, 

j Tai bus pradžia kvotos sukėli- 
i mo kaip 2 apskrities konferen
cijoj buvo nutarta. Viršminė- 

į tas vakarėlis įvyks šeštadienio 
vakare, vasario 15 d., 15-17 
Ann St., Harrison, N. J.l • * •Nereikia nei kalbėti apie . * 

i svarbą šio parengimėlio, — vi
si žinote, todėl tos dienos va
karą visi turėkite atmintyj.

Taip pat reikia pasakyti, 
kad mūsų kuopa su narinių 
duoklių užsimokėjimu neblogai 
stovi, nes jau 30 narių užsimo- J 
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.

Shenandoah, Pa.
Vieša Padėka

Brangūs draugai ir draugės,' 
leiskite man ištarti kelis padė- 
kavonės žodžius tiems drau- ' 
gams ir draugėms, kurie ma
nęs nepamiršo, kuomet aš pa* 
tekau į ligoninę.

Ačiū, draugai ir draugės, 
kad atlankėte mane ypatiškai '
ar prisiuntėte atvirutes. Di- . 
džiausiąs džiaugsmas man bu- f 
vo, kuomet aplaikiau labai 
gražius gyvų gėlių bukietus 
nuo draugų ir draugių šenan- 
doriečių ir nuo dr. J. Rama
nauskienės iš Philadelphijos ir 
nuo drg. A. Grabauskienės iŠ 
Minersvillės. Tie bukietai 
kvietkų žydėjo prieš mano 
akis ir suteikė daugiau man 
spėkų perkęsti mano skaus
mus.

Taigi dar kartą tariu širdin
gai ačiū visiems ir už viską.

Agota Naravienė.

London. — Nukrito ir su* 
dužo lėktuvas, kuris gabeno 
maisto ir vaistų apsnigtiems 
anglams. Su lėktuvu žuyo 
6 buvę jame žmonės.



f

Tuojau Kelti Fėrą

Yo**ko Miesto MajorasNew

Ma-

irgi gana rimtai susirgęs.

• ■■ IfcA

Linkimo visiems ligoniams

Taipgi mokyklėlės dalyvė, 
maloni ir gabi j’aunametė, Ro-

Yuod viršaitė, nors pamo- 
lanko, bet nusiskundžia 

nesijaučianti gerai — ją už-

ir Juozas Judžentai 
151 Ash St., Valley

Linksmo Gimtadienio!
Ketvirtadienį, 

j Aibini Auguliui, 
i ii* gražiau savo 
‘ duodančiam tarp
monistui, sukanka 13 metų.

šia proga linkime jam lai 
mingo gimtadienio!

vasario 13, 
vis daugiau 

atsirekomen-
1 i etų vių ar-

fl
K

N ZMB
Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Majoras Atmetė Reikalavimą Į Mirė Apdegus Garsaus 
° r r • _ i?- „ Baladisto'Dukrelė

Tas Puikus Bankietas 
So. Brooklyne Jau 
Šį Sekmadienį

William O’Dwyer

Po dviejų dienų viešų dis
kusijų, New Yorko miesto va
žiuotas linijų fėrii klausimu, 
majoras O’Dwyer pareiškė, 
kad fero kėlimo dabar nebus.

Majoras pareiškė savo ir 
budžeto tarybos didžiumos 
nuomonę, sakydamas, kad ne- 
judomo turto savininkai nori 
išvengti jiems priklausančios 
subway laikymo išlaidų naš
tos. Taipgi pareiškė, kad vals
tijos iždinė turėtų prisidėti 
prie palaikymo tų linijų grą
žinimu miestui jo sumokamų 
taksų didesnį nuošimtį.

Majoras tuojau po radijo 
prakalbos išvyko į Albany 
perstatyti gub. Dewey ir vals
tijos seimeliui tuos reikalavi- 

| mus. Kalbų ištraukas matysi- 
ime sekamose laidose.

Motinai išėjus Į krautuvę, 
nežinia kokiu būdu užsidegė 
sofa ir 4 metų mergytės Ca
thy Guthrie drabužiai. Paste
bėjęs iš apartmento veržiantis 
dūmus, kaimynų jaunuolis Ar
thur Young išnešė degančią 
mergaitę iš apartmento į ko
ridorių ir su kaiminkos Rose 
Shapiro pagalba blanketais 
jos drabužius užgesino, bet 
mergytė jau buvo pavojingai 
apdegus. Grįžus iš krautuvės, 
m otin a su m e rgaitė n usku be j o 
pas privatišką daktarą, iš ten 
mergytę skubiai pasiimto į li
goninę.

Mergytė neatlaikė žaizdų,

L. Reporterio Sužinota
I

Susirinkimas įvyko vasario 
6 d., Laisvės svetainėje. Narių 
atsilankė skaitlingas būrys. 
Valdybos raportas priimtas be 
diskusijų.

Metinio baliaus komisija 
pateikė raportą: pelno liko 
$47.04. Kaip nariams yra ži
noma, visi turės užsimokėti už 
metinio baliaus bilietą 50c. 
162 nariai nebuvo baliuje, šia
me susirinkime d. J. Grubis iš 
31 nario surinko $15.50.

• Laiškų Skaitymas
Namų savininkų reikalavo 

prisiųsti atstovą į jų susirin
kimą, kuris įvyko tą patį va
karą su LDS 1-mos kuopos. 
Buvo per vėlu, atstovas nepa
siųstas.

LLD Moterų Komiteto pra
nešė apie įvyksiantį suvažiavi
mą kovo 28-tą. Prašė išrinkti 
delegates. Prašymas priimtas 
ir delegatėmis išrinktos S. 
Petkienė, A. Višniauskienū, V.
Pranaitienė, E. Kasmočienė, V. į Serga
Šibeikienė. i Jau kelinta savaitė, kaip

LDS 200 kuopa prisiuntė | nesimato energingos ir gyvos 
laiška ir $50 vertes tikietų. į aidietės Adelės Augulienės 
LDS 1 -ma kuopa pardavė už ! Aido Choro pamokose. Dabar 
$10. Jaunuolių*200 kuopa tu-įteko sužinoti, kad ji tą laiką 
rėš parengimą kovo 29 d., Im-jyra sirgusi ir šiomis dienomis 
peria! Palace, 790 Broadway, į rengiasi operacijai.
Brooklyn, N. Y. Kviečiamos į —
suaugusių kuopos paremti jau-' Taipgi toko nugirsti, kad 
nąją gentkartę. i i gana rimtai susirgo drg.

Trečiasis Demokratinių Ame-’ i*ia Judžentienė, taipgi aidic- 
rikos Lietuvių Suvažiavimas i tė. Gaila, kad neteko sužinoti 
įvyks kovo 30-tą. LDS 1-mos I figos priežastis ir kokia liga ji. 
kuopos delegatais išrinkti: J. i serga. . 
Rušinskas, J. E. Gužas, V. į 
Bunkus. G. Wareson, V. Čepu-' Maria 
lis, A. Velička, J. W. Tamso- i gyvena 
nas, K. Balčiūnas, M. Krau- i 
j a lis. S. Griškus, P. Kūne a, A. ;
Višniauskienė.

So. Brooklyno LDS 5O-ta! 
kuopa prisiuntė 25 tikietus jų 
rengiamos vakarienės, po $1.-1 
60. Mūsų kuopos nariai vieni į 
pasipirko, kiti pasiėmė parda
vinėti. ,

J. Siurba pranešė, kad yra , 
rengiamos svarbiais klausimais, 
prakalbos vasario 21 d., Uk- 
rainų Svetainėje, 218 Grand, uee 
Št, Tai bus pėtnyčios vakaras, i kas 
visi būkime .

LDS 1-mos kuopos vardu iš- į puolęs šaltis, 
reikšta padėka draugui 
GaiČiui už pasveikinimą Lais- greito pasveikimo, 
vės Bendrovės dalininkų šuva- i 
žiavimo su $10 kuopos vardu 
ir • už paaukavimą geros j 
plunksnos kuopos korespon-j eis 
dentui. Ačiū, drauge. Rašau ir į Draugas 
gerai rapo.

Kuopos stovis: 15 narių per
sikėlė į LDS 103-čią kuopą 
Ridgewoode. Suspenduoti 3. 
Ligonių nėra. Mirė Julius Sau- 
lėnas, jis pagerbtas narių at
sistojimu. J. Grubis perstatė 
vieną naują narį. J. Grubis ir 
J. Kuraitis apsiėmė organiza
toriais šiame vajuje.
. Nauju iždininku (vietoje 
buvusio Dainiaus) dabar iš
rinktas A. Gilmanas. Tamso- 
nas buvo laikinu, to vakaro iž
dininku.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Stream, L. I.
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 

mokiniai ir mokytojas jau ke
lintose pamokose pasigenda 
Petro Vaznio, gyvenančio ant 
Cooper St. šiomis dienomis 
teko sužinoti jo nesilankymo

Kalbant apie mokyklėlę, 
tenka prisiminti,'kad reporte- 

nugirdo, jog “Lietuvos 
paaukojo mokyklė- 

: lės reikalams visą šimtinę 
i (.$100). \
i Taipgi Petras Grabauskas 
į aukojo mokyklėlei $5. Taigi, 
įviso mokyklėlė savo ižde da- 
1 bar turi $105.

' Už tai mokyklos valdyba, 
vadovybė, kaip ir visas jos są
statas nuoširdžiai dėkoja, ypa
tingai “Lietuvos Draugui“ už 
tokį gražų apšvietos darbų pa
rėmimą !

komediją “Mikšių) Svajonės.“
Veikalas, kaip ir vaidyba 

visiems brooklyniečiams pati
ko ir parvažiuodami parsive
žė gražių Įspūdžių.

Drg. J. Mockaitis, veikalo 
režisorius reporteriui minėjo, 
kad gal teks su šiuo veikalu 
atsilankyti į C. Brooklyną, nes 
ciną pasitarimai tuo reikalu 
su drg. Kūliku. C. Brooklyno 
darbuotoju. Lauksimo!

Beje, po- vaidinimo, drg. 
Helena ir Petras Baranauskai 

: brooklyniečius ir kai kuriuos 
bridgeportiečius buvo užkvie
tė pas savo ir “storai“ pavai
šino. 

f

Brooklyniečiai esamo dėkin
gi bridgeportiečiams už sve
tingumą ir gražią darbuotę 
meno, apšvietos ii* kt. srityse. 
Linkime jums gerų pasekmių 

1 tolimesnėje jūsų darbuotoje.

Southbrooklyniečių LDS 50- 
tos kuopos jubiliejinis bankie
tas įvyks jau šį sekmadienį, 
vasario 16-tą, American La
bor Party ii all, 4714 5tlr 
Ave., So. Brooklyne. Pradžia 
4 vai. po pietų,. Įžanga $1.60. 
Tikietų dar galima gauti Lais
vės raštinėje ir pas kuopie- 
čius. j

Dėl Ko Svarbu Dalyvauti 
Ju Bankiete?

Kuopa mines 15 metų su
kaktį. Pirm tos kuopos susi
tveri m o tenai, tūli spėliojo, 
kad ten esąs negalimas joks 
veikimas. Girdi, ten lietuviai I 
atsilikę susipratime, lietuvy-i 
bes nei kitu visuomeniškų rei-’ 
kalų nepaiso. Bet kiti sakė— , 
So. Brooklyne, kaip ir visur, 
gyvena toki pat geri, lietuvių 

visuomenes reikalus supran- 
ir mylį žmonės. Tik duoki-- 
mums pradžią, o mes jums 
įrodysime darbais. Na ir

grupė sobrooklyniečių susibū
rė į LDS 50-tą kuopą ir pra
dėjo darbą.

Šis bankietas yra vienu iš, 
daugybės įrodymų, kad buvo 
teisingi tie, kurie sake, kad 
So. Brooklyne veikimas gali
mas, tik reikia pradėti darbą 
ir grupės vietinių pasišventi
mo tam darbui vadovauti. To-_ 
kia grupė radosi. Jie darba
vosi ir su visų vietos gyvento
jų pritarimu išauklėjo kuopą

į didelę, masinę.
Bankietas sekmadienį, 16- 

tą vasario, yra atžymėjimui 
tos sukakties. Jš visų miesto 
dalių reikėtų nuvykti pasi
džiaugti tuo dideliu jų atsie- 
kirnų, kadangi tai yra laimė
jimas ir viso Brooklyno de
mokratiškojo lietuvių judėji
mo. /

G a i s r ag e s y b o s k o m i s i o n i e - 
rius Frank J. Quayle sakė no
rįs gauti aplikantais “jaunus 
vyrus,“ kad galėtų atleisti 40 
oficierių ir eilinių, peržengu
sių jau 70 metų amžiaus.

tėvas

I mirė ligoninėje. Liūdni tėvai, 
nors yra labai populiarūs, ga-_ 
Įėjo' turėti masines laidotuves, 
tačiau nusitarė savo liūdesį 
kęsti patys vieni, lai visuome
nei svarbūs darbai eina nesu
trukdyti. Paskelbė, kad kūdi
kiui šermenų nebus.

Mirusios mergytės
Woody Guthrie .yra paskilbęs 
visoje šalyje baladistas, kuris 
savo talentu nesibijo patar
nauti ir darbininkų organ i ža

lei joms, yra girdėtas daugely- 
Į je svarbių konvencijų ir masi
nių mitingų. Jis rašo ir dainuo
ja dainas, turinčias socialę 
reikšmę.

Albert Kojan pasimokėjo 
i $10 už pasėdėjimą policijos 
mašinoje. Jis sakosi, kad jis 
mašiną paskaitęs taksiku, ra
dęs pastatytą tuščią ir įsėdęs. 

; O policistas sakė, kad jis su- 
: grįžęs nuo telefono paliepęs 
į neprašytam svečiui išsėsti, bet 
tas neklausęs. Teisėjas parė
kavo, kad pasėdėjimas polici

jos mašinoje vertas $10 ir be 
pasivažinėjimo.

Išbandydami kerių colių dy- 
džįo, panašų paišeliui “ašari
ni© gaso“ šautuvą, 16 metų 
vaikinėliai gal būsią iššovę 
akis 16 metų kaiminkai, ant 
kurios jie tą šautuvuką išban
dę būk tai šposais.

MIRĖ

William Laves, 38 m. 
žiaus, mirė vasario 12 d.

I

į Evergreen Ave.,
I K ū n as p ašarvota s

Brooklyniečiai Bridgepo'rte
Būrelis brooklyniečių, pra

eitą šeštadienį, vasario 8, bu-

ir
tą 
te 
tą

l-l a

am- 
329 

Brooklyne.
98 Weir

field St., Brooklyne. Laidotu
vės įvyks vasario 15 d., Šv. 
Traicės kapinėse. ' ,

Velionis paliko nuliūdime 
motiną Victoria, brolį John ir 

j dvi seseris Petronėlę Laves ir 
Julią Green.

Laidotuvių pareigomis rūpi- 
i nasi grab. M. P. Bieliauskas, 
i 660 Grand St., Brooklyne.

50

PRANEŠIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienį, vasario 16 d., LDS 
kp. rengia puikų bankietą. American
Labor Party saloje, 4714 — 5th Avė. 
Muzika ir šokiai. Vakarienė bus 
duodama 5 v. v., o muzika 6 v. v. 
Bus geri valgiai ir tik už $1.60 as
meniui. Taksai įskaityti. Williams- 
burghiečiai bilietus galite gauti Lai
svės raštinėje. Tuojau. įsigykite bilie
tus ir dalyvaukite vakarienėje.

BROOKLYN, N. Y.
Didysis šv. Jurgio Dr-stės 52-ras 

metinis balius įvyks vasario. 15 d., 
Grand Paradise salėse, 318 Grand St.

Bus dvi orkestros. Gros Joe Thomas 
orkestrą ir Anthony Pavidis Radio 
Orkestrą, lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Bilietas 60c, su taksais. 
Kviečiame visus vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, linksmai praleisti 
laiką su' draugais ir ijsigyti naujų 
pažinčių. Pradžia 8 v. v. — F. Ve- 
nis.

New Yorko mieste praeito 
lapkričio mėnesį iš miestavos 
pašalpos gyveno 106,516 as
menų ir šeimų. Kitos 3,485 
šeimos buvo prigelbstimos pri- 
vatiškų agentūrų, pasilaikam 
čiu visuomenės aukomis.

Now York o miesto krautu
vėse pardavimai prekių pa
daugėjo 18 nuošimčių sausio 

i mėnesį, palyginus su 1946 me
ilų sausio mėnesiu. Imant vi
-sos šalies plotme pardavimai 
į padaugėjo 17 nuošimčių.

Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 7,8 ir 9 March, 1947
f 7 ■ 7

VISUS TRIS VAKARUS GROS

I ’avidis Radio Orchestra

Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 
karšti valgiai ir bus didelis pasirinkiihas 

įvairių gėrimų.

f Bazaras Bus Laikomasf
Grand Paradise Ballroom

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO

Į Sovietų Sąjungą 
ir visas kitas šalis, taigi ir į 
L e n k i 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 muitus ir 
patarnavimo lėšas $12.50 

Atneškite arba siųskite 
pundelius pas

HENRY D. MAHLER, INC.
Bronx-500 East 164th St. 
Važiuot 3rd Avė. "L.” iki 161 St.
Manhattan —

637 Second Ave.
Tarp 34th ir 35th Streets 

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

Tel. EV-ergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Peter

KAPISKAS

BEER & AI,ES

M
H

M

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
0' 43

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS e
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9812

Speciales Kainos Po: 

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

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

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

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

REIKALAVIMAI
Reikalingas dženitorius, šešių šei

mynų namas. Savininką matyt gali- 
i ma vakarais nuo 7 iki 8 vai. šešta- 
į dienį ir Sekmadienį, savininkas bus 
ištisą dieną? 83 Stuyvesant Avė., 
Brooklyn, N. Y. Arti Kosciusko 
stoties. Pageidaujama, kad nebūtų 
mažų vaikų. (37-38)

BULOVĄ!Frederick Lindenbaum, 70 
m., vesdamas šunį pabėginėti. 
tapo užmuštas automobiliaus 
New Yorke. Sakoma, ėjęs 
prieš raudonas "šviesas.

So. Brooklyn, N. Y.

šokiai
(i v. vak.

Įžanga 50c, Taksai 10c. Valgis $1.00—Viso $1.60.

savo 
tuos do- 
tėviškės

Haakon
(39)

KELRODIS:. Važiuokite 4th Avė. linija iki 45th 
St. Eikite iki 5th Ave.x tarp 47th ir 48th. Sts. rasite 
tą numerį ir lipkite Vienais trepais aukštyn. Vieta 
prieš Sunset Teatrą. •

Užkandžiai
5 v. vak.

AMERIKOS DARBO PARTIJOS SALeJ 
4714 _ 5th Avė.

Didžiojo New Yorko Sau- v0 nuvykę j Bridgeport^, pa- 
skelbia ture- Unatyti bridgeportiečius vaidy

bos mėgėjus perstatant tragi-

VU y > I-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-0868 
221 South 4th Street

< '.J 
alki*

Valandos: ! ?~1Qry?e
į 1— 8 vakare

Penktadieninis Uždaryta

TONY’S
" UP-TO-DATE ’

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savinihkas
306 UNION AVĘNUE

gurno Taryba
sianti savo konvencijoje atei
nančio kovo mėnesį atstovus 
iš 44 nacionaliu ir vietinių or
ganizacijų, įskaitant (> miesto 
departmentus.

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai
• Tinkamai Jums Patarnaus
•TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius
. 111 Ainslie Street,

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksų ir veda biznių 
knygas.
/ Pas jį galite kreiptis penk
tadieniais nuo 7 vai. vakarais.

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną.

15 mety-BANKIETAS - Jubilė jiis
RENGIA L. D. S. 50 KUOPA

įvyks
SEKMADIENĮ, VASARIO 16 FEB

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo vyro Juozo Gavė

no. Dar su manim gyvendamas dir
bo Philadelphijoje Shipyarduose. 
Girdėjau, kad dabar dirbąs saliūne, 
pas našlę 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 pasirašibs dokumentą reikia 
grąžinti atgal į Lietuvą. Taigi, jei 
tu nori žinoti apie savo gimines, bro
lius ir seseris, pranešk man 
antrašą, o aš tau prisiųsiu 
kumentus. O ten yra tavo 
reikalai, labai svarbūs.

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

I

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas įvyks 13 d. 
vasario, 8 v. v. Laisvės Name, 419 
Lorimer St. Nariai gaus naują kny
gą “Prisikėlusi Lietuva.” Taipgi bus 
rinkimas delegatų j LLp suvažiavi
mą. Visi nariai būkite susirinkime; 
atsiveskite ir naujų narių prirašyti 
į organizaciją.—Valdyba. (36-37)

GERAI PATYRĘ BARBERIAI -

CAMBRIDGE
UjtwUt . . . $297^

Laisvė — Liberty Lith. Daily * Penktadienis, Vasario 14, 19$7

.. . ................ . I^-

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių, ir 

kitokių Daiktų

PATIM ClA

MATIKI

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




