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Tujų miestų lietuviai ruošia
si prie lietuviškosios knygos 

/parodos. Vienur parodą ma
noma turėti miestavuose kny
gynuose, kitur — salėse.

Brooklyne buvo dėta pa-J 
stangų vietai gauti did žiu o- ! 
siuose Manhattano ar Brookly- 
no knygynuose, bet jie neturi 
patalpų — visur jaučiama vie- ■ 
tos stoka, ankštuma.

Dėl to Brooklyno' lietuviai ; 
knygos parodą turės, kaip jau ' 
žinia, Amerikos Lietuvių Pi- j 
liečiu Kliubo patalpose š. m. I 
kovo mėn. 28-29 ir 30 dd., ku- ■ 
iriomis, beje, įvyks trys suva
žiavimai.

Kur miestavuose knygynuo
se yra vietos, patogiausia juo
se parodas ruošti. Knygyne 
yra visokį patogumai, be to, 
ten knygą padėjęs, žinai, kad 
jos niekas nepavogs, — yra 
apsauga.

Knygynuose ir dėl to paro
dai sveikiau, kad ją galėtų ap
lankyti daugiau kitataučių 
žmonių ir susipažinti su 
tuviškosios knygos keliu, 
per 400 metų.

Nepaisant, tačiau, kur
rodos įvyks, vieno dalyko ne
tenka pamiršti : reikia išjudin
ti vietos lietuvių organizacijos, 
reikia jos kviesti aktyviai ruo
šoj dalyvauti, prisidedant su 
darbu ir lėšų padengimu.

Atsiminkime : 
rodą lėšuos tam 
sumą.

Šin darban
visos vietos draugijos, kliubai, 
organizacijų kuopos, nepaisant 
jų politinių pakraipų. Kitais 
žodžiais: žiūrėkime, kad lie
tuviškos knygos parodos būtų 
pasekmingiausios visais požiiu 
riais.

be
eitu

pa

kiekviena pa
tikrą pinigų

tenka kviesti

šiomis dienomis gavome įdo
mų laiškelį iš Vilniaus. Jį rašo 
K. Daugirdas-Stalioraitis, 1918 
m. tūlą laiką dirbęs Kovos re
dakcijoje.

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
Daugirdas gyveno Leningrade. 
Jis dabar žada mums dažniau 
parašyti iš Tarybų. Lietuvos.

Vilniuje gyvena Antanas 
Vadapalas ir Petras Kurkulis, 
— abu buvę amerikiečiai. Ten, 
matyt, gyvena ir daugiau bu
vusiųjų amerikiečių lietuvių, 
apie kuriuos tikimės gauti ži
nių netolimoj ateityj.

Atsimenu, man esant Mask
voje, Antanas Vadapalas vis 
svajojo grįžti Lietuvon ir ko
voti už savo tautos laisvę.

Na, jo troškimai realizavo
si.

dienraščio ne-

savaitę ne vi- 
gavo trečia-

Skaitytojams, be abejo, la
bai nesmagu būti be Laisvės, 
žinau, nemažai jų ir parūgoja, 
kai kurią dieną 
gauna.

štai, praeitą 
si skaitytojai
dienio laidą, nei vienas nega
vo ketvirtadienio laidos, o 
penktadienio Laisvę tegavo 
gerokai suvėluotą.

Visa tai įvyko dėl preso su
gedimo.

Presui sugedus, ne taip 
greit galima pasišaukti me- 

t chanikai-mašinistai, moką jį 
sutaisyti. Amerikoje šiuo me
tu jaučiama gerų mechanikų 
stoka.

Laikraščiui, spausdinti pre
sas — opus ir jautrus “gyvū
nas.” Jei tik kur truputėlį ne 
taip, kaip turi būti, jis atsisa
ko spausdinti laikraštį, o jei 
spaudžia, tai laikraštis išeina 
nei šiokis nei tokis.

Ketvirtadienį sutaisėm penk
tadienio laidą ir jau džiau
gėmės, kad presas eis, spaus
dins. Deja, jis dar sykį “užsi- 
naravino.” Vėl šaukėme me
chanikus, vėl jie jį taisė, bet 
visas biznis nusitęsė: penkta
dienio Laisvę tegalėjome
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AMERIKA SU ATOM 
BOMBOMIS DARANTI 
POLITINĮ SPAUDIMĄ

Sovietų Atstovas Įspėja, kad Amerika Neišlaikys Atom- 
Bonihu Monopolijos, ir Reikalauja Sunaikint Jas

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų delegatas Andrius 
Gromyko siūlė negaišuo- 

-jant įsteigti tinkamą tarp
tautinę inspekcijų ir kont
rolės sistemą prieš atominės 
jėgos gaminimą kariniams 
tikslams. Kalbėdamas Jung. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
Gromyko sutiko, kad rei
kės bausti busimosios ato
minės sutarties laužyto
jus, bet bausmės turės pri
klausyti nuo pačios Saugu
mo Tarybos.

Gromyko kritikavo Ame- 
ką, kad jinai vis gaminasi 
atomines bombas be jokio 
apribojimo, nors ir kalba a- 
pie nusiginklavimą. Atomi
nės bombos šiuo tarpu 
“dvasiniai” n a u d ojamos, 
kaip politinio . spaudimo į- 
rankis kit. kraštam; o kai
po ginklas, jos yra užpuoli
mo įrankis prieš kitos, ša
lies miestų civilius gyvento
jus, sakė Gromyko.

rimtų ydų, ir pasižadėjo 
siūlyti savo pataisymus. \

(Amerika reikalauja, kad 
pati atominė komisija skir
tų bausmes už sutarties 
laužymus ir kad niekas ne
galėtų pavartoti veto prieš 
tokias bausmes.)

PERŠA PABRANG1NT 
BUTU RENDAS10 
NUOŠIMČIU

• I

Washington. — Republi-| 
konas pinigin. senatorių ko
misijos pirmininkas Doug- 
lasš Buck davė kongresui 
pasiūlymą pakelti gyvena
mųjų namų rendas 10 nuo-i 
šimčių, o nuo šių metų pa-| 
baigos visiškai panaikinti' 
rendų kontrolę.

Kainų administracija nu- i 
ėmė rendų kontrolę nuo 24,- 

! 000 viešbučių ir nuo 15,000
Jisai įspėjo, kad Amerika ^kvynių Vietų keleiviams- 

neturės “atominių bombų 
monopolijos per ilgą, neri
botą laiką,” ir reikalavo su
naikint jau gatavas atom-;
bombas.

Kartu Gromyko pareiškė,

turistams/Tatai reiškia,- jog 
kambariai turistams pa
brangs 10 iki 20 nuošim
čiu. L

i Prem. Attlee Dėkoia---------------- ------------- ---------------------------------- , t a

jog Saugumo Taryboje turi Tru m and, bet Nepriima 
būti išlaikyta penkių di- n.. «
džiųjų valstybių veto (atme- ollIlOlTlOS AH^llCS M 
timo) teisė taipgi prieš I 
bausmes, kurios būtu ski-
riamos už tariamos atomi- padėką prezid. Trumanui už 
nes sutarties peržengimus. ■ anglies pasiūlymą Anglijai'. 
Gromyko sakė, jog Ameri
kos siūlomas planas dėl ato
minės jėgos kontrolės turi

būti išlaikyta penkių di-

Washington. — Anglų 
premjeras Attlee atsiuntė

Francijos Kabinetas 
Remia Draugiškumo 
Sutartį su Anglija .

Paryžius. — Pranešama, 
jog Franci jos ministrų ka
binetas vienbalsiai užgyrė 
perskaitytą pasiūlymą dėlei 
savitarpinės pagalbos ir 
draugiškumo sutarties tarp 
Francijos ir Anglijos. Tai 
reikštų, kad ir komunistai 
ministrai parėmė tokią su
tartį. Menama, jog sutartis 
su Anglija bus panaši į esa
mąją Francijos sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

Francija prašosi drau
giškumo sutarties su Jungt.
Valstijomis. z

spausdinti tik penktadienio ry
tą ; tą pačią dieną buvo imta
si ir už šęštadičnio laidos.

Gaila, kad taip įvyko. Ne
patinka tai skaitytojams, bet 
dar labiau nepatinka mums 
patiems, kurie stovime prie 
laikraščio leidimo.

Takiau, ką gi padarysim ?
Nėra namų be dūmų, — nė

ra gyvenimo be trūkumų.

Kartu Attlee pranešė Tru-' 
manui, kad Anglija negali 
priimti to pasiūlymo. Prez. 
Trumanas sakė reporte
riams, kad jis galėtų pasių
sti į Angliją prikrautus an
glies amerikinius laivus, e- 
samus Europos vandenyse. 
Premjeras Attlee su tuom 
nesutiko. Savo pranešime 
prezidentui jisai sako, kad 
ir kitiem vakarinės Europos 
kraštams ne mažiau reikia 
anglies, kaip Anglijai. '

Ramadier Sako, Komu - 
nistai - Patrijotai

Paryžius. — United Press 
korespondentas pokalbyj su 
socialistu Francijos premje
ru Ramadieru pastebėjo, 
kad jos valdžia gali tekti 
komunistam. Ramadier at
sakė, komunistai yra Fran
cijos patrijotai, taigi nepa
vojingi tautai.

Virš 10,000 New Yorko mokytojų buvo išėję de
monstruoti, kada buvo svarstoma mokytojams algų 
klausimas miesto valdžios Įstaigose. Demonstravo abie- 
ji, AFL ir CIO mokytojai, bendrai visų mokytojų uni
jų sudarytos Teachers Salary Conference vadovybėje.

Marshall Šaukia Sudaryti 
Graikijos Valdžią iš Visu 

Patrijotinių Partijų
Washington. — Amerikos 

vaistyk.- sekretorius George 
C. Marshallas atsišaukė į 
visas Graikijos partijas, iš
tikimas savo kraštui, kad 
ios " sustabdytų tarpsavinį 
karą, užmirštų ligšiolinius 
skirtumus- ir išvien dirbtų 
šalies gerovei. Marshallasz 
sakė, “reikia rūpintis visų 
piliečių reikalais, o ne tik 
vienos politinės srovės.” Jis^ 
nupeikė t e r orizuojančius 
“ginkluotus kraštutinius e- 
lementus, nežiūrint, kuriai 
politinei srovei jie priklau
sytų.”

Marshallas pastebėjo, kad 
Graikijos monarchistai pa-

darė dar pirmutinį žingsnį 
linkui tautinės vienybės, 
kuomet įsileido į valdžią kai 
kurias kitas partijas (tūlus 
dešiniuosius liberalus ir so
cialdemokratus). Jis linkė
jo, kad valdžia būtų dar žy
miai paplatinta, ir davė to
kius pasiūlymus: n i

“Vykdyti veiklią amnesti-; 
jos programą (bausmių do
vanojimą politiniams kali
niams), sykiu nuginkluoti 
nelegalius ginkluotus bū
rius, teisingai ir griežtai 
pertvarkyt taksus, įvesti 
teisybę teismuose, tikrai su
tvarkyti ir kontroliuoti ša
lies finansus” ir t.t.

ANGLU GENEROLAS UŽGY
RĖ MIRTIES BAUSME DAR 
TRIMS ŽYDAMS

„Jeruzalė. — Anglų gene
rolas Evelyn Barker pa
tvirtino mirties bausmę 
trims nusmeigtiems pakart 
jauniems žydams teroris
tams ir kalėjimą iki gyvos 
galvos 17 metų, berniukui 
Aharonui Goroyevskiui. ,

Atlėkė iš Amerikos Hele
na Friedmanienė, "sesuo Do- 
vp B. Grunerio, kuris pir
miau nusmerktas pakarti. 
Jinai aplankė savo broli ka
lėjime ir maldavo, kad jis 
duotų prašymh aukščiau- 
šiam Anglijos teismui pa
keist mirties bausmę, Gru- 
neris iki šiol atsisakė pra
šyti pasigailėjimo.

POLICIJOS PADIRBTAS , 
NEVA SOVIETU ĮSAKYMAS 
PIETINĖJE KORĖJOJE

SEN. TAFTAS PASKELBĖ 
REPUBLIKONŲ PLANUS 
PRIEŠ DARBO UNIJAS

Greitieji Republikony Darbai—Pervaryt Įstatymus prigs 
Darbo Unijas ir Streikus ir Taupyt Turčiams Taksus

Columbus, Ohio. — Re- • pagal jo paties ir senato- 
publikcnų vadas senatorius riaus 
Robertas A. Taftas, kalbė- i prieš darbo unijas, numuš
damas savo partijos ban- | ta pajamų taksai ir nuimta 
kiete, paskelbė greičiausius 6 bilionai dolerių nuo prezi- 
republikonų darbus Jungti- dento Trumano reikalauja
mų Valstijų kongrese. Ji- mų $37,500,000,000 lėšų val
sai sakė, kad netrukus tu-| džiai per metus, 
rėš būti išleista įstatymai Tafto - Balio - Smitho pa- 

! siūlymai kongresui reika- 
i lauja šaldyti gręsiančius 
! streikus bent per 60 dienų, 
vartoti federaliu teis in 
džionkšinus prieš streikui 

i jančias unijas, uždrausti 
plačiųjų, visašališkų unijų 
derybas su ištisinėmis pra- 

i monėmis, atmesti pilną uni- 
i jų pripažinimą ir 1.1. *

Kas liečia sus, tai sen.

Taftas pasižadėjb\darbuo- 

 

tis, kad jie būtų nubausti 
20 nuošimčių lygiai visiems, 
nuo mažos savaitinės algos 
iki $300,000 pelno per me
tus. Toks “lygus” taksų ma
žinimas ^sutaupytų apie $50 

vidutinia 
tat būtu ddvanota 

 

tūkstančių dolprių 

 

gaunančiam iki 
gryno pelno.

MILIONAI VALDŽIOS 
TARNAUTOJU STREI 
KUOJA FRANCI JO J

Paryžius. — Sustreikavo 
| apie 5,000,000 civilių val
džios tarnautojų, policiniu-’ 

: kų, telefonistų, auto-busų 
ir požeminių traukinių kon- i 
duktorių, geležinkeliečių ir 
kitų ištisoj Francijoje, kuo- 
rfiet valdžia atsisakė visiem 
jiem pakelti algas.

Nepasirodė nė vienas Pa
ryžiaus laikraštis, nes strei
kuoja ir spaustuvių darbi
ninkai, reikalaudami pakelt 
algą 25 nuošimčiais. Tai esą 
“neteisėti” streikai, kilę 
unijų centrų leidimo.

be

Seoul, Korėja. — Polici
ja čia, amerikonų užimtoje 
pietinėje Korėjos pusėje, 
užklupo Korejiečity Darbo 
Partijos centrą ir paskelbė, 
kad sučiupus rašytą Sovie
tų oficieriaus patvarkymą, 
kaip kelti studentų riaušes 
prieš amerikonus. /

Washingtone reporteriai' 
užklausė valstybės sekreto
rių Marshalą apie tariamąjį 
sovietinį patvarkymą korė
jiečiams. Marshallas atsakė, 
jog nėra jokio patvirtinimo, 
kad Sovietai taip kurstę ko
rėjiečius. Suprantama, kad 
tas “dokumentas” yra su- 
klastuotas.

Pasaulio Padėtis Yra 
Kritiška, Kaip Atranda 
Valstybės Sekretorius

,Washington. — Valstybės 
sekretorius George C. Mar
shall buvo pašauktas rapor- 
tuot senatorių užsieninių 
reikalų komitetui apie Ame
rikos santykius su įvairiais 
kraštais ir apie įvykius tuo
se kraštuose. Senatoriai per

i pusantros valandos slapta- 
‘ me posėdyje klausinėjo 
i Maršhallą, o jis jiems atsa- 
I kinėjo. Laikraščių kores
pondentai paskui užklausė 
Marshąllą, ką jis senato
riam pranešė. Marshallas 
atsakė: “Aš pranešiau 
jiems, kad pasaulis yra la
bai kritiškoje padėtyje poli
tiniai”, nors ir nekariniai.

■»«

darbininkui; už- 
keliolika 

turčiui, 
$300,000

Washington. — Stambus 
iudamųhjsmaveikslu fabri
kantas Cecll B. DeMille bu
vo pakviestas darbiniam 
senato komitetui liudyti 
prieš unijas. DeMille sykiu 
nristatė senatoriams ir savo 

su tam tikrais pa
veikslais, pjudančiais prieš 
unijąš. Allis-Chalmers kom- 

 

pan/ios vice-prezidentas H. 

 

W/Storv tvirtino, kad CIO 

 

u/ija, girdi, “pagal komuni

 

stų liniją”, streikuoja prieš 
tą kompaniją.

“veikai;

Andai Perduoda J 

 

Tautotns Palestinos 
Žydų-Ara vGinčą

London. — Anglijos dar-, 
biečių valdžia prisipažino, 
kad nepajėgė išspręsti gin
čo tarp arabų ir žydų Pa
lestinoje; todėl lorduos tą 
kĮausimą Jungtinėms Tau
toms. To reikalavo kairieji 
darbiečių atstovai seime. — 
Sovietų delegatai jau praei- 

i tame Jungt. Tautų seime 
i siūlė pavesti Jungtinėms 

,. Tautoms ta žydu-arabu gin-
spręsti.' ' ' ginkluotus pieši-! 1 j 1 • 1 I ■..... .....

Amerikonai Sušaudė 5 
Bėglius Žmogžudžius

Nurnberg, Vokietija. — 
Karinio amerikonų teismo 
sprendimu, tapo sušaudyti 
penki (fašistiniai) lenkai ir į 
graikai pabėgėliai, vadina-1 
mi “išvietintieji” 
bausti t už i 
mus ir žudymus, atliktus 
Landsberge.

SEN. VANDENBERGAS, PERŠAMAS Į PREZIDENTUS, 
RAGINA KIETAI ELGTIS SU SOVIETŲ SĄJUNGĄ

SIŪLOMA NUMŲŠT ( 
BILIONUS DOLERIŲ 
VALDINIŲ LešŲ

K''.J

J1
1
J

•ii 1c, 4

Washington. — Republi- 
konas Michigano valstijos 
gubernatorius Kim Sigleris 
skyrė michiganietį republi- 
koną senatorių Vandenber- 
,gą kaip kandidatą į Jungti
nių Valstijų ’ prezidentus 
1948 metų rinkimams. Su 
Sigleriu į Washington^ at-

važiavo 300 politikierių — 
delegatai nuo Michigano 
prekybos rūmų ir kiti Van- 
denbergo patronai.

Vandenbergas, kalbėda
mas suruoštame jam ban- 
kiete, reikalavo, kad Ame
rikos valstybės sekretorius, 
gen. Geo.1 Marshallas laiky-

tusi kietos, politikos prieš 
Sovietų Sąjungą ateinančio
je keturių didžiųjų talkinin
kų konferencijoje Maskvoj. 
Jei Marshallas seks buvu
siojo valstybės sekretoriaus 
Byrneso pėdomis prieš So-s 
vietus, tai republikonai 
reins Maršhallą, sakė Van-

denbergas.
Vandenbergas pyko, 

Sovietų Sąjunga dar neat
sakė į Amerikos reikalavi
mus tartis dėl karinių Lend- 
Lease paskolų atsiteisimo. 
Jis ragino priverst Sovietus 
gerbti diplomatinius Ameri
kos priminimus jiems.

kad

Washington. — Bendras 
senatorių ir kongresmanų 
komitetas pasiūlė, kad kon
gresas nukirstų 6 bilionus 
doleriu nuo prez. Trumano 

įąmų $37,500,000,000 
lėšų meta . Be kitko, siū
loma numuš 1,750,000,000 
ginkluotom jėgom.

reikalą

K

-

-«■

ORAS. — Būsią šalčiau.
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Po Taikos Sutarčių Pasirašymo
Vasario 10 d. Paryžiuje oficialiai pasirašyta Jungti

nių Tautų taika su Bulgarija, Italija, Rumunija, Suomija 
ir Vengrija. Dabar tas taikos sutartis turės užgirti pasi
rašiusių šalių seimai-parlamentai. Kad tai bus padaryta, 
nėra abejonės.

Taikos paruošimas ėmė daug laiko. 1945 metų pa
baigoj Maskvoj konferencija Anglijos, Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos užsienio ministrų išdirbo planą tai
kos padarymui su buvusiomis Hitlerio talkininkėmis. Pa
gal tą planą taikos darbas ėjo sekamu būdu:

(1) Keturių Didžiųjų — Anglijos, Francijos, Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Sąjungos užsienio ministrai išdir
bo taikos projektą. (2) Sušaukė 21-nos valstybės atstovų 
Taikos Konferenciją Paryžiuje tam projektui apsvarsty
ti. (3) Tada vėl Keturių Didžiųjų užsienio ministrai ap
svarstė Taikos Konferencijos pasiūlymus ir pataisymus 
ir galutinai išdirbo taikos sąlygas. (4) Paryžiuje pasi
rašė visos 21 valstybės iš Jungt. Tautų ir tos penkios, 
kurios karo metu buvo Hitlerio pusėj. (5) Taikos sutar
tys parašytos keturiose kalbose — anglų, francūzų, rusų 
ir tos šalies, su kuria daroma taika, pavyzdžiui, bulga
rų, italų ar vengrų. Visi dokumentai yra lygiateisiai.

Apie pačias taikos sąlygas nekalbėsime, nes tas daug 
kartų buvo jau atžymėta. Tenka pasakyti, kad taikos su
tarčių projekto paruošimas buvo sunkiausias darbas. Ke
turių Didžiųjų užsienio ministrai net dvi ilgas konferen
cijas turėjo, kol jį paruošė. Vėliau angliškas blokas mo
bilizavo savo kolonijų atstovų atakas prieš tas taikos 
sąlygas Taikos Konferencijoj. Ten buvo daug trukšmo* 
bet iš to naudos nebuvo. New Yorke susirinkę Keturių 
Didžiųjų užsienio ministrai gan sklandžiai užbaigė tai
kos reikalą.

Panašiai dabar yra ruošiama taikos sąlygos su Vo
kietija ir Austrija. Londone Keturių Didžiųjų užsienio 
ministrų pagelbininkai dirba dėl parengimo taikos sąly
gų. Kovo 10 dieną Keturių Didžiųjų užsienio ministrai 
susirinks Maskvoj ir bandys paruošti taikos projektą. 
Paskui bus sušaukta Taikos Konferencija jo apsvarsty
mui, o toliau eis taikos pasirašymas tuo pat keliu, kaip 
buvo eita su buvusiomis Hitlerio talkininkėmis.

Nereikia norėti, kad visi būtų taikos sąlygomis pa- 
tėnkinti. Nepatenkinta Jugoslavija, kad jai neperdavė 
slavais apgyventų plotų. Nepatenkinti Graikijos fašis
tai, kad jiems nepriskyrė dalių Albanijos, Jugoslavijos 
ir Bulgarijos teritorijų. Nepatenkinti ir nugalėtieji. La
biausiai nusiskundžia Bulgarija, kuri faktiškai nekaria
vo prieš Jungtines Tautas, kurios 500,000 armija mūsų 
pusėj drąsiai kariavo prieš Hitlerio šaiką, kurios liaudis 
jau seniai nubaudė mirčia tuos, kurie Bulgarijos vardu 
buvo paskelbę karą tūloms Jungtinių Tautų šalims. At
skiros valstybės mapo, kad jos tarsis savo tarpe geresrv 
niam tų dalykų suderinimui.

Italijoj fašistai ir nacionalistai gana smarkiai taikis 
pasirašymo valandoj demonstravo. Romoj 25,000 fašis
tų demonstravo grūmodami,, kad jie nesilaikys taikos są
lygų* mieste tūla moteris nušovė anglų generolą R. 
W. M. de Winterj. Italija, kaip žinome, pagal taikos są
lygas neteko visų kolonijų Afrikoj, turėjo atsisakyti nuo 
Albanijos ir kitų pavergtų syetimų žemių.

Taip baigėsi italų fašistų pūtimasis, kad pasiekti Ro
mos imperijos plotus!

! Pono Dulles Karo Planai
Tą dieną, kada Paryžiuje Hitlerio talkininkai turė

jo priimti taikos sąlygas, tai Chicagoj kalbėjo republiko- 
nų vadas John F. Dulles spaudos atstovams, kur jis išdės
tė šešių punktų karo pasiruošimo programą prieš Tarybų 
Sąjungą. Jo pasiūlymai yra:

(1) Namie “demonstruoti”, kad įrodyti, jog dabar
tinė visuomeniška tvarka yra nepakeičiama.

?(2) Laikyti galingas militares jėgas, paruoštas ir 
bile kada gatavas naudoti (tai yra pradėti karą). '

(3) Laikytis Amerikos 21-nos respublikos pareiški
mo, padaryto Chapultepec konferencijoj, kad visos vie
ningai kariaus, jeigu kuriai iš jų tektų kariauti prieš 
kitą šalį. > * .

(4) Padėti Europos valstybėms apsivienyti prieš So
vietų Sąjungą.

(5) Remti Chinijoj reakciją, priešakyj su generolu 
Chiang Kai-sheku.

(6) Naudoti .Jungtinių Tautų organizaciją, kad su
kelti pasaulyj nusistatymą prieš kitų šalių “neteisingą” 
vidujinę tvarką.

Tai aiški karo programa! Mr. Dulles nėra vienas, jo 
užnugaryje stovi Hoovefis ir visi reakcininkai iš Repub- 
likonų Partijos. Jo platformą remia ir reakciniai demok
ratai. Bet jo politika yra svetima Amerikos žmonėms. 
Net jeigu jam ir pavyktų užkarti tą politiką valdiškiems 
rateliams, tai dar nereiškia, kad jau pasaulis turėtų pa
gal jo muziką šokti. Tai tik reikštų naujus karo prisiren
gimus, naujas baisias išlaidas, naujus .apsunkinimus Ame
rikos žmonių gyvenimo ir nuolatinį pavojų taikai.

Kodėl Aš Manau, 
Kad Jie Meluoja

Klerikalų, menševikų ir 
fašistų spauda užpildyta 
šiurpulingais paveikslais. 
Tie paveikslai esą buvę imti 
Lietuvoje 1941 metais: Vie
nam, pavyzdžiui, paveiksle 
parodoma krūva lavonų. Po 
paveikslu sakoma, kad tai 
esą Panevėžio^ cukraus fab
riko darbininkai, 1940 m. ar 
1941 metais bolševikų su
šaudyti.

Kitam paveiksle .esą pa
vaizduojama lavonai žmo
nių, kuriuos tie patys bolše
vikai sušaudę apie tą patį 
laiką “Pravieniškių koncen
tracijos stovykloje.” Kiti 
paveikslai vaizduoją kitas 
“skerdynių vietas.”

Kodėl tie paveikslai tos 
spaudos nepuošė pįrmiau, o 
puošia dabar? Atsakymo 
nereikia toli ieškoti. Tary
bų Lietuvos priešai sugalvo
jo apkraustyti Amerik. lie
tuvių kišenius savo fašisti
nei propagandai. Blaivu 
protu žmogus jiems pinigų 
neduos. Reikia jam pirma 
galvą apsukti, širdį apnuo
dyti, iššaukti jame nesuval
domą neapykantą, jeigu no
ri, kad jis aukotų tokiam 
tikslui, kokiam aukas renka 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Štai kodėl minėtoji spauda 
staiga pasipuošė taisiais 
šiurpulingais , paveikslais.

Kur įrodymas, kad tie pa
veikslai yra autentiški, tik
rai Lietuvoje traukti ir tik
rai vaizduoja Panevėžio 
cukraus fabriko darbinin
kus bei Pravieniškių sto
vyklos įnamius? Nėi’a nė 
mažiausio įrodymo. Jau tas 
faktas, kad tie paveikslai 
imti iš hitlerininkų išleistų 
knygų, meta ant. jų . rimtą 
nuožiūrą. Kas gi šiandien 
dar nežino, kokias bestijiš- 
kas ir melagingas priemo
nes vartojo naciai atsieki- 
mui savo tikslo? Koks gi 
protingas ir doras žmogus 
šiandien tiki Goebbelso karo 
metu vestai propagandai 
prieš Ameriką, Angliją ir 
Tarybų Sąjungą?

Tai propagandai tiki tik
tai paskutiniai doriniai išsi
gimėliai ir sąmoningi fašis
tai. Tai propagandai šian
dien patys netiki, bet ją iš- 
haudoja politiniai šarlata
nai apgaudinėjimui visuo
menės.

Daleiskime, kad tie jų 
paveikslai buvo tikrai 
traukti Lietuvoje. Ar nors 
kiek protaująs žmogus tikės, 
kad bolševikai paėmė, išžu
dė keletą šimtų nekaltų Pa
nevėžio cukraus fabriko 
darbininkų, suvertė juos į 
krūvą bei'suklojo į eilę ir 
leido lietuviškiems fašis- 

Felix H. Knight, AFL Railway Carmen Brolijus prez. 
(kairėj), dabar lankąsis Pietų Amerikoje su AFL de
legacija, kalba- Į Argentinos valdininkus su Juan D. 
Peron priešakyje (Perpn.sėdi iš dešinės). Delegacija 
keliauja po visą Pietų Ameriką.

Buržuazinės Lietuvos val
dovams maža terūpėjo aps
kričių miestų sutvarkymas. 

“Tik prie Tarybų valdžios 
buvo pradėtas vieno seniau
siųjų Lietuvos centrų vys
tymas.

Pirmąją vietą Telšiuose 
užima stambiausioji miesto 
įmonė —* “Mąsčio” teksti
lės fabrikas. Pilnai atsta
čius fabriką, jame dirbs a- 
pie 1000 žmonių.

Mąsčio ežeras, kurio pa
krantėje yra miestas, turi 4 
kilometrus ilgio. Naujieji 
Telšiai pusračiu juos ežero 
šiaurės, vakarų ir rytų 
krantus. •:

Rekonstrukcijos planas 
numato miesto perplanaVL-

tamg ateiti ir nuimti pa
veikslą, kad jie paskui turė- 
Sų dokumentą teroro įro- 
Įymui? Net atkakliausi 

bolševikų priešai visko yra 
išmisliję apie juos, bet to
kios beprotystės dar niekas 
nėra jiems prikišęs.

Taigi, jeigu tie paveikslai 
tikrai yra traukti Lietuvoje 
ir parodo Lietuvoje nužudy
tus žmones, tai bus darbas 
hitlerininkų. Niekas šian
dieną neužginčija, kad vo
kiečių okupacijos metu Lie
tuvoje ėjo masinės skerdy
nės. Argi sunku buvo hitle
rininkams nutraukti vienos, 
kitos tų skerdynių vaizdą ir 
paskelbti, kad čia pavaiz
duojamos “bolševikų papil
dytos skerdynės?”

Savo nuomonę aš remiu 
dar ir labai rimtais asme
niškais patyrimais. Lietu
voje būdamas aš kalbėjausi 
su daugybe žmonių. Toli 
gražu ne visi tie žmonės bu
vo tarybinės santvarkos 
simpatikai. Tuojau aš paty
riau, kad Lietuvos fašistai 
buvo nusitarę išnaudoti 
kiekvieną progą prieiti prie 
“amerikono” ir jam į ausį 
įpilt savo propagandos. Tai
gi, kur tik pasisukdavau, su 
tokiais “gudruoliais” susi
durdavau.

Štai, prieina profesorius. 
Jis nori su manimi pasikal
bėti, bet čia negalįs; eiki
me, sako, į kitą kambarį. 
Nueiname. Jis pradeda: 
“Baidus daiktas, lietuvius 
veža į Sibirą, štai mano 
brolį išvežė. Būk toks ge
ras, gelbėk!”

Ateina moteriškė: “Mano 
bręlį nuteisė dešimčiai metų 
kalėti. Apkaltinę jį bendra
darbiavime su vokiečiais. 
/Padėk man jį išgelbėti.”

Prieina graži universiteto 
studentė: “Rusai užplūdo 
mus. Rusai užsmaugė mus. 
Amerikiečiai, gelbėkite!”

“Gražioji”, sakau jai, 
“jau kelinta savaitė esu Lie
tuvoje. Aplankiau daugybę 
gimnazijų, pradines mokyk
las, universitetus, akademi
jas, buvau dirbtuvėse, kal
bėjausi su daugybe žmonių. 
Mokyklose lankiau klases. Į- 
vyko mokyklose ir šiaip sa
lėse milžiniškų susirinkimu. 
Niekur nemačiau tos rusiš
kos policijos. Visur skambė
jo lietuviška kalba ir daina. 
Visose mokyklose mačiau 
milžiniškus chorus. Girdė
jau juos gražiai dainuojant. 
Visi jie dainuoja lietuviškai. 
Nė. venas nedainayo nei vie
nos rusiškos dainos. Tai kur 
tas lietuvybės užgniauži
mas. Argi tamsta nemeluo
ji?”

Mergiotė susisarmatino, 
nuleido akis. Girdi: “Dabar 
jie gudravo j a, nieko mums 
nedaro, bet tuojau pra
dės...”

Ne vieną, bet desėtkus 
žmonių, paprastų ir profesi- 
jonalų, klausiau, kaip Rau
donoji Armija užsilaikė Lie
tuvoje prieš karą ir kaip 
užsilaiko dabar?

Pasakysiu: Niekur niekas 
nesiskundė teroru iš Raudo
nosios Armijos bei rusų pu
sės. Be jokios išimties visi 
tvirtino, kad raudonarmie
čiai užsilaikė ir užsilaiko 
teisingai, draugiškai.

Nei vienas nesakė man, 
kad rusai anais metais ir 
dabar po karo žudė, sker
dė lietuvius. O aišku, kad 
tie, kurie man taip piktai į 
ausį pridš rusus kalbėjo, bū
tų sakę, kad ten ir ten anais 
metais (1940-1941 m.) “ru
sai išskerdė tiek ir tiek dar
bininkų, arba politinių kali
nių.”

Dar daugiau. Tuose ma
siniuose susirinkimuose bū
davau stačiai apverstas ra
šytais klausimais. Daugybė 
tų klausimų, matyt, buvo 
pasigaminti namie ir atsi
nešti į susirinkimą įteikti 
man. Tai irgi, matyt, buvo 
organizuotas fašistinio ele
mento vajus paveikt “ame
rikoną.” Tų klausimų buvo

Turėjome Nelaimę
Sulūžo mūsų Goss presas 

ir dėl tos priežasties dien
raštis neišėjo dvi dienas. 
Normaliu laiku to nebūtų 
buvę, nes tuoj aus būtų ga
lėta paduoti kitur atspaus
dinti dienraštį. Bet dabar 
spaustuvės baisiai yra už
verstos darbais, mašinos vi
sur apsidėvėjusios, naujų 
negalima gauti, o pati vy
riausia priežastis,' tai trū
kumas popieriaus. Sunku 
kur prisiprašyti tokiam, di
deliam darbui.

Dviejose vietose būtume 
galėję gauti mašiną spaus
dinimui, bet popieriaus ne
turėjo. Mes iš savo skiepo 
sunkų volą popieriaus nega
lime iškelti ir kitur nusi
vežti. O trečiadienį, vasa
rio 12 d., buvo Lincoln gim
tadienio švente — firma, iš 
kurios mes perkame popie
rių nedirbo, tą dieną nega
lėjo tuojau pristatyti popie

Žinios iš Lietuvos
TELŠIŲ REKONSTRUK
CIJOS PLANAS

Architektoriai Petras Ja
nulis ir Leonas Skromanas 
rengia Žemaitijos centro— 
Telšių — rekonstrukcijos 
projektą.

Sunkus yra šio miesto nu
eitas kelias. Jį grobė kry
žiuočiai, degino švedai. Per 
paskutiniuosius 3 dešimt
mečius Telšiai, kaip ir visa 
Lietuva, buvo du kartus vo
kiškųjų imperialistų nu'te- 
rioti.

visokių.
i Ir vėl pasakysiu: Nė vie
name tų klausimų nebuvo 
skundžiamasi, kad Lietuvoj 
1940 - 1941 metais arba da
bar bolšeyikai arba rusai 
skerdžia, žudo darbininkus.

Ir dar daugiau,: Buvau 
tame pačiame Panevėžyje, 
buvau net dviem atvejais. 
Kalbėjaus su daugybe žmo
nių. Dalyvavau apskrities 
mokytojų konferencijoje ir 
kalbėjausi su mokytojais. 
Pagaliau aplankiau tą patį 
cukraus fabriką ir kalbė
jausi su darbininkais. Argi 
kas nors ten man nebūtų 
bent jau į ausį pašnibždėjęs 
apie tą cukraus darbininkų 
skerdynę 1941 metais, jeigu 
ją būtų rusai arba bolševi
kai ištiesų papildę? Betgi 
niekas apie tai nesakė man, 
nepriminė, nepastebėjo. O 
nepriminė, aišku, todėl, kad 
tokio dalyko negalėjo būti. 
Pagalvokite: Ir už ką gi 
darbininkiška valdžia arba 
darbininkiška armija ims ir 
masiniai skers, žudys cuk
raus fabriko darbininkus?

Taigi, atpuola toji Lietu
vos priešų fašistinė propa
ganda, kad ten rusai arba 
bolševikai darbininkus ar 
politinius kalinius masiniai 
žudė. Tieji jų šiurpulingieji 
paveikslai nėra autentiški.

A. Bimba

riaus ten, kur buvome gavę 
presą; taip ir nesuspėjome 
kitur paduoti atspausdinti 
dienraščio, mūsų presui su- 
lūžus.

Dabar presas pataisytas, 
vėl patys spausdiname dien
raštį. Rodosi, kad presas 
vėl bus tvarkoje ir dienraš
tis Laisvė vėl reguliariai 
lankys savo prenumerato
rius. ■

Prašome visų dovanomis 
paremti Laisvės bazarą, nes 
patys suprantate, kaip 
stambūs nuostoliai yra su- 
lūžus tokiai mąšinai. Tiktai 
gausiai apdovanotas baza- 
ras galės padengti šios ne
laimės kaštus.

Laisves Bazaras įvyks ko
vo 7-tą, 8-tą ir 9-tą dieno
mis, bus Grand Paradise sa
lėje, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Administracija.

mą. Centre — dabartinio* 
turgaus vietoje — bus į- 
rengta aikštė. Du plentai — 
iš Tauragės į Mažeikius ir 
iš Šiaulių į Klaipėdą, per
kertantieji miestą, sudarys 
naujas miesto gatves.

Pagal planą numatoma 
mieste įveisti kultūros ir 
poilsio parką, pastatyti te
atrą, įrengti stadioną ir 
vandens stotį. Viename Mą- 
sčio ežero krante bus įreng
tos vasaros maudyklės.

MIŠKO KIRTĖJAI 
DUšĮMTININKAI

Raseiniai. — Raseinių 
miško pramonės kirtėjų ra
cionalizatorių brigados ve
dėjas drg. Miniotas pareiš
kė mitinge, skirtame prasi
dėjusiai rinkiminei kampa
nijai, jog brigada kasdien 
įvykdys nemažiau kaip dvi 
normas. Pirmieji racionali
zatoriai, dirbantieji vieni- 
niais pjūklais, tesi savo žodį 
— visi jie tapo dušimtinin- 
kais.

Darbo tempai apskrities 
kirtavietėse žymiai paspar
tėja. Vien tik per pastarą
sias 5 dienas visame miško 
^pramonės ūkyje paruošta 
1000 kūb. metrų žaliavos.

------------------------ —2-ras puslapio 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Vasario 17, 1947

NELSON F/BOWE, nese
niai paskirtas Fordo automo
bilių pardavinėjnno mana- 
džerium Edgewater, N. J. Ligi 
šiol jis ėjo tokias pareigas 
Long Beach, Cal.

Kas Ką Rašo ir Sako
LIETUVIAI 
REPUBLIKONAl 
VEIKIA /

Vienybė skelbia/ kad šių 
metų vasąrio 2 d. Pennsyl- 
vanijos ;4ešbutyj, New Yor
ke, įv/ko lietuvių republi- 
konų pasitarimas, kuriam 
vadovavęs adv. Olis. Repub- 
likonai nutarę apie kovo 
mėn. vidurį šaukti visuoti
ną savo Nuvažiavimą.

Matyt, lietuviškieji re- 
publikonai tikįsi, kad 1948 
m. republikomū laimėsią 
prezidentinius rinkimus, o 
tuomet jie, lietuviškieji re- 
publikonai, galėsią gautKšil- 
tų valdiškų vietelių. \

Be Olio, dar vieno kito' 
politikieriaus (pav. kun. 
Balkūno), pas lietuvius ma
žai tėra žmonių, pritarian
čių republikonams. /

Amerikos lietuviai/yra 
demokratinio nusiteikimo 
žmonės ir jie, be abejo, 
1948 metais veiks išvien su 
plačiomis AmenkoS' darbo 
žmonių masėmis dėl įkūri
mo plačios liaudiškos parti
jos.
$4,385 “LIETUVAI 
VADUOTI”

Keleivis skelbia, būk 
Brooklyne tam tikras komi
tetas surinkęs iš pavienių 
asmenų (daugiausiai biznie
rių) $4,385 “Lietuvai va
duoti”. Kai kurie biznibriai 
aukoję po šimtinę ir dai
giau.

Koki naivūs, koki nesusi
pratėliai tie žmonės! Jie 
aukoja “Lietuvai vaduoti”, 
o jų pinigai bus “išvaduo
ti” kelionėms, hoteliams ir 
kitoms prašmatnioms įstąK 
goms, kurioms atiduo^/va- 
duotojai”, sau graliai beva
žinėją pullmanais arba lėk
tuvais ! .

Tos aukos Lietuvai tiek 
padės, kiek padeda, sakysi
me, žmogui virvė, neriama 
ant jo kaklo! —

Buvęs kongresmanas And
rew J. May, Kentucky reakci
ninkas demokratas, vadovavęs 
galingam kongreso militariškų 
reikalų komitetui laike karo, 
tapo Washington© grand džift- 
res įkaitintas suokalbyje nu
sukti šalies turtą.
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EDISONAS — IŠRADIMŲ "BURTININKAS" IR MOKSLININKAS
Amerika ir visas civili

zuotas pasaulis šiemet vasa
rio 11 d. minėjo šimto meto 
sukaktį nuo didžio išradėjo 
Thomo Aivos Edisono gimi
mo.

Visi mes ir milionai žmo
nių pasaulyje naudojamės 
Edisono išradimais šian
dien, nors Edisonas mirė 
1931 metais ir nors sako
ma, kad mes gyvename jau 
naujame, “atominiame” am
žiuje.

Edisono pajimgta elekt
ros jėga mums šviečia ir 
vežioja gatvekariais ir 
traukiniais; jo išrasto fono
grafo muzikė, smagina 
mums laisvas nuo darbo va
landas. Mes lankome Ediso
no išrastus judamuosius pa
veikslus ir klausomės dainų 
ir žinių iš radijo, kuriam 
Edisonas padarė pirmąją 
pradžią.

Už savo išradimus Ediso
nas buvo vadinamas “ma- 
giku’”, “burtininku”, beveik 
raganium. Jis padarė bent 
1,000 patentuotų išradimų 
ii- dar visą eilę nepatentuo
tų.

Paprastų žmonių 
Vaikas

Thomas Aiva Edison 
mė Milan miestelyj, Ohio 
valstijoj, 1847 m. vasario 11 
d. Neturtingi jo tėvai buvo

gi-

Plėšrusis Žvėris ar Žmogus 
— Turi Kapitalisto Ragus

Aštrėjant klasių kovai, 
aštrinusi ir kritikai. Kas 
persekiotojams gera, tas ir 
persekiojamiems dera.

Kapitalistas kaip vilkas— 
nebūtų kapitalistas, jeigu 
nebūtų plėšrus.

Užuot persekiojus pažan
giuosius piliečius ir kaltinus 
juos raudonume, kad tie 
“tvarkos darytojai” kreiptų 
daugiaus domės į plėšikus, 
chuliganus ir žmogžudžius, 
tai būtų nauda gyventojam. 
Bet nereiks tų baikų—var
nas varnui akies nekerta.

Kur vienas kito negali 
įtikinti savaip, —geriausia 
eiti kas sau. Ir teisusis eis, 
bet kreivasis neleis.

Kapitalizmas gali gyven
ti sau, o komunizmas—sau. 
Iš darbų ir nuopelnų laikas 
vėliau parodys, kuriam pri- 

. klauso gyvenimas, kuriam 
—ne. Kas su tuom nesutin
ka, tas bijo savo galo.

Dantų griežimo dvasioje 
gyvendamas, ilgainiui pek
liškus papročius įgysi. 

I

Kur oficialiai uždraustas 
streikas, ten neoficialiai 
veikia • neklusnumas; kur 
uždraustas . susirinkimas, 
ten veikia maištas. Po to 
jau seka akis už akį. štai, 
prie ko vedą tūli “tvarkos” 
darytojai.

Suteikti žmogui geriau
sias sąlygas išauklėti savyje 
geriausias ypatybes — yra 
demokratija. Sykiu tai yra 
visų pažangiųjų žmonių sie
kinys.

M
Varžyjnai, persekiojimai 

ir teroras auklėja viską, tik 
ne gerovę, — auklėja viską, 
kas žmogų mažina ir nai
kina.

holąndų ir škotų kilmės a- 
merikonai. Jie persikraustė 
į Port Huroną, Mich., kuo
met vaikas buvo 7 metų am
žiaus. Jis uždarbiavo, par
davinėdamas laikraščius ga
tvėse, o paskui Grand 
Trunk geležinkelio trauki
niuose. Kartu su laikraš
čiais jis pardavinėjo kelei
viam saldainius. Atliekamu 
nuo “biznio” laiku jisai 
daug skaitė ir darė mecha
ninius, elektrinius ir chemi
nius bandymus.

Būdamas 15 metų am
žiaus, Thomas Aiva Ediso
nas leido savo laikraštuką 
Grand Trunk Heraldą. Jis 
buvo įsitaisęs spaustuvėlę 
prekiniame traukinio vago
ne, kur ir spausdino laik
raštuką. Tame pat vagone 
jis turėjo mažiukę laborato
riją cheminiams bandy
mams- daryti.

Užmušta Edisonui 
Klausa

Kalbama, kad iš tokių jo 
bandymų užsidegė vagonas. 
Už tai traukinio kondukto
rius taip pliekęs Edisonui 
per ausis, kad berniukas ap
kurto.

Paskesniais laikais buvo 
skirtingai aiškinama jau
nuolio Edisono apkurtimo 
priežastis, kaip rašo žurna
las Science News Letter:

Meilė, broliškumas, as
mens laisvė— tai pagrindi
niai tikrosios civilizacijos 
pilioriai, ant kurių tobuly
bės palociai laikosi.

Žmogus žmogui yra ly
gus — mokė didysis Abrao
mas Lincolnas, republiko- 
nas. Šiandieniniai republi- 
konai, jei Licolnas .dabar 
gyventų, už tai komunistų 
jį apšauktų ir persekiotų 
jį už tai.

Nuo neatmenamų laikų 
lazdos smūgiai buvo nu- 
kreipti prieš dirbantįjį ver- žoves “be žemės.” Viena to-
gą, kuris pagaliaūs pajėgė 
šiek tiek išsilaisvinti — kai 
išmoko pasinaudoti lazdos 
kitu galu.

Buržuazija melagingai 
gali darbo žmones pravar
džiuoti raudonais, o darbo 
žmonės teisingai gali bur
žujus vadinti tironais.

Buržuaziniai pakalikai a- 
pie Lietuvą gali giedoti, 
kaip tik jie nori, bet prole
tariatui tinkamiausia gies
mė yra tik viena: “Lietuva 
tėvyne mūsų, tu tarybų že
mė...” t

Vieniems turtai ir links
mas gyvenimas, kitiems 
vargas ir kalėjimas — da
bartinės išnaudotojų užma
čios — tėra tik dar vienas 
akyplėšų pasišvaistymas ir 
kojas kratančio kapitalizmo 
delirium. <

Pr. Krienas.

šikšnosparniai ir bangi
niai (velioribos) yra žinduo
liai, nors šikšnosparniai la
kioja, o banginiai plaukia.

Patyrimai rodo, kad šei
mininkės virtuvėse rečiau 
susižeidžia aštriu peiliu, ne
gu atbukusiu.

kad vaikas

turėjo būti 
visam am-

“Jo klausa iš tikrųjų bu
vo pažeista, kada jis mėgi
no įlipti į bėgantį trauki
nį. Tada konduktorius pa
griebė jam už ausų jr įtem
pė į traukinį”, 
neužsimuštu.

Smarkus tai 
griebimas, kad 
žiui užmušė Edisonui klau
są. Bet Edisonas dėl to ne- 
sigraudindavo. Jisai saky
davo: “Negirdėdamas tuš
čių kalbų, daugiau turiu 
laiko ir geriau galiu mintis 
sukaupti išradimams dary
ti.”

Telegrafistas
Kartą Edisonas išgelbėjo 

geležinkelio stoties viršinin
ko kūdikį nuo greitai atbė
gančio vagono. Už tai* vir
šininkas priėmė jį mokytis į 
telegrafistus. Trumpu laiku 
Edisonas tapo gabiu teleg
rafistu, bet jam nepatiko 
nuolat sėdėti prie telegrafo. 
Jo galva, taip sakant, buvo 
“pramušta” į išradimus. Be 
to, jis mėgo pajuokauti ir 
su kitais jaunuoliais pasi
linksminti.

Betarnaudamas kaip tele
grafistas, Edisonas išrado 
automatinį telegramos pa- 
kartotoją. Tai laikais nebu
vo elektros dirbimo mašimj 
(generatorių arba dy na
mų). Telegramoms siųsti 
buvo vartojama silpna elek
tros srovelė iš baterijų. Tai
gi telegrama, perbėgusi 
šimtą kitą mylių, nusilpda- 
vo ir ten ją turėdavo pakar
toti kitas telegrafistas, kad 
telegrama galėtų toliau eiti. 
O Edisono išrastas prietai
sas pats savaime pakartojo 
telegramą, taip kad jinai 
galėjo ii* tolyn “zvimbti”, ir 
jau nereikėjo daugiau žmo
nių telegramai kartoti.

Pirmas Pelningas
Išradimas

Persikraustęs į Bosto-

KAIP PUIKIOS DARŽOVES UŽAUGINAMOS 
BE SODINIMO ŽEMEJE

Amerikos kareiviai tūlose 
plikose vandenynų salose 
Ttaro metu augino sau dar- 

kių salų xbuvo Ascension, 
staptelėjimo. vieta ameriki
niams lakūnams pietiniame 
Atlantiko Vandenyne, 
skraidant tarp Brazilijos, 
Afrikos ir Italijos.

Ascension yra tokia berg
ždžia vulkaniška Sauliuke, 
kad jankiai vadindavo ją 
tik “uola.” Ją supylė po- 
vandenin.. ugniakalnis pirm 
kokių 10 milionų metų. Nie
kur toje sauliukėje nema
tyt jokio medelio nei žolės. 
Tai dykuma, į kurios kran
tus naktį išrėplioja tik mil
žiniški čerepokai (vėžliai), 
sverią po 500 svarų, o jūro
je aplinkui knibžda piktos, 
juodos žuvys. Tos nedidelės 
žuvys per tris minutes gali 
sugraužt žmogų, palikda
mos vien grynus kaulus.

Tokioje dykumoje ameri
konai augino sau gražesnes^ 
sultingesnes daržoves, negu 
geroje daržų žemėje. Tai 
buvo vadinamas hydroponi- 
škas auginimas, kur varto
jama vanduo ir ištirpdintds 
jame tam tikros medžiagos 
vietoj dirvožemio.

Ko Kareiviai Norėjo
Nusibodo dviem tūkstan

čiam amerikonų toje klai
kioje saloje. Įkyrėjo jiems 
tie patys negyvi valgiai iš 
blekinių. Ir komandieriai, 

, l

ną, Edisonas, sulaukęs 23 
metų amž., išrado būdą tele
grafu persiuntinėti ir sykiu 
raidėmis ir numeriais^ iš
spausdinti šėrų - akcijų var
dus ir vertę. Šį išradimą 
Edisonas greitai pardavė ir 
gavo 40 tūkstančių dolerių.

Apie tą jįatį laiką jis už
patentavo elektrinį balsų 
rekorduotoįą. Edisonui at
rodė, kad toks prietaisas 
būtų naudingas Jungt. Val
stijų kongresui. Bet kong- 
resmanų komitetas atmetė 
šį išradimą, nes tai buvo 
perdaug teisingas liudyto
jas. Daugelis kongresmanų 
nenorėjo, kad jis rodytų, 
kaip jie ištikrųjų balsuoja 
įvairiais klausimais.

Panašūs balsų rekorduo- 
tojai dabar vartojami dau
gely j seimų ir seimelių.

Telegramų Daugintojas
Už° pelnytus $40,000 Edi

sonas įsitaisė Newarke, N. 
J., jau geroką laboratoriją 
tolesniem bandymam, o 
1876 m. persikraustė į Men
lo Parką, N.J.

Tuo tarpu jis išrado iki še
šių telegramų siuntimą sy
kiu viena Viela. Pirmiau gi 
tik po vieną telegramą te
galėjo eiti ta pačia viela.

Telefono Ištobulintojas
Pirmieji telefono išradė

jai buvo Graham Bell ir 
Elisha Gray 1876 metais. 
Bet jų telefonas buvo ne
praktiškas ir taip silpnai 
veikė, kad per jį sunku bu
vo susikalbėti.

Edisonas panaudojo ang
linę (carbon) medžiagą, ku
ri daug geriau jungė elek- 
tro-magnetines sroves tele
fono duotuve ir imtuve. Jis 
pagamino garso didintuvė- 
lius - mikrofonus telefono 
kalbėtuvui ir klausytuvui. 
Šie Edisono išradimai taip 
patobulino telefoną, kad jis 

Ko
jos 
n r i-

pagaliaūs, neoficiliai ap
klausini jo kareivius, ko jie 
geriausiai norėtų savo būk
lei paįvairinti bei pasma
ginti. Kareiviai atsake, jei
gu čia atgabentumėte bent 
kelis tuzinus gražių mergi
nų, tai būtų kas kita, 
mandieriai paaiškino, 
merginų negalima bus 
statyti.

Antras kareivių prašy
mas buvo: “A, kad mes čia' 
gautūme bent retkarčiais 
suvalgyti kokią šviežią dar
žovę!” Nuo tų “kenuotų” 
valgių net širdis džiūsta!

Komanda šį prašymą tuo
jau pradėjo vykdyti. Į As
cension salą buvo įgabentas 
žinovas daržovių auginimo 
be žemės, Kefidrickas W. 
Blodgettas, Indianos valsti
jos pilietis.

Gauta tinkami jam padė
jėjai. Pastatyta ilgi lėkšti, 
cementiniai loviai. IšVedžio- 
ta vamzdžiai, kuriais van
duo bėgs į tuos lovius. Į- 
rengta šiokie tokie rasod- 
ninkai, o lėktuvai atnešė 
jiem daržovių sėklų — to- 
meičių, salotų ir kitų.

Rasodninkai ,
Ypač vargas buvo rasod- 

ninkus įtaisyti. Nes tos sa
los “žemė” tai bergždi, ug- 
niakalniški pelenai. Todėl 
kareiviai tuiejo sukrapštyti auginamų daržovių lovius 
po žiupsnelį šiokių tokių nešdamas joms drėgmę i 
purvų bei dulkių, bent kiek1 kaista 
panašesnių į dirvožeBį. O *
purvų bei dulkių, bent kiek 

(Tąsa 5-me pusi.)
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jau pilnai tiko xsusikalbėji
mams. Dar ir šiandien tebe
vartojami angliniai elemen
tai ir panašūs mikrofonai 
telefonuose.

Fonografas
Nors kurčias būdamas, 

bet Edisonas išrado mecha
nišką muzikos instrumentą 
— fonografą, Ruriuom y- 
pač didžiavosi. Pirmasis jo 
fonografas buvo menkas, 
ranka sukamas padaras — 
voliukas, bet jis jau gana 
aiškiai kartojo kalbas ir 
dainas. Edisonas ėmė ga
minti fonografinius rekor
dus, užmaunamus ant voliu- 
ko.

Besistengiant ištobulint 
dainų ir muzikos rekordus, 
būdavo šimtus sykių karto
jamos tos pačios melodijos. 
Ir čia Edisonas patyrė, jog 
klasikinė muzika' mažiau 
klausovus vargina, neeu pa
prastos, gatvinės melodijos. 
Nuo kartojimo tokių dai
nuškų, kaip “Down Went 
McGinty”, Edisono padėjė
jai taip susierzindavo, kad 
mesdavo' darbą ir bėgdavo 
iš laboratorijos. Tada Edi
sonas jiem sakydavo: “Nuo 
Bacho ir Beethoveno muzi
kos jūs taip ' greit nepa
vargstate.” — Bachas ir 
Beethovenas buvo geni j aliai 
klasikinės muzikos kompo
zitoriai.

Palaipsniui Edisonas taip 
pagerino savo fonografą ir 
rekordus, kad jų balso aiš
kumo niekuomet nepasivijo 
daug vėlesni kit. fonografai 
ir rekordai.

j

Edisono Darbštumas
Išradimų darbas Edisonui 

dažnai būdavo įdomesnis už 
valgį ir miegą. Fonografo 
ištobulinimui ir elektrinės 
lempos išvystymui jis dirbo 
tokiu įkarščiu, kad po pen
kias dienas ir naktis namo 

kada sėklos buvo susodintos 
į rasodninkus, tai jų diegus 
reikėjo maitinti, laistant 
vandens skiediniu, kuriame 
buvo ištirpinti augalams 
reikalingi chemikalai.

Tačiau į ką paskui perso
dinsi rasodos daigus?

Hydroponiškai, be žemės 
auginant daržoves, loviai 
joms pripilami gražaus, pa- 
rinktinio žvyro arba smėlio, 
kuris dailiai išlyginamas. 
Bet Ascension salos dyku
moje nėra žvyro nei įmano
mo smėlio. Todėl į daržovi
nius lovius turėjo būti pri
pilta tiktai tų pačių ugnia- 
kalniškų pelenų. Į tuos pe
lenus ir buvo persodinta į- 
vairių daržovių rasoda.

Augalus laistė vandeniu, 
kuriame buvo ištirpinta tam 
tikri kiekiai reikalingų me
džiagų jiems maitinti —310 
dalių nitrogeno (azoto), 31 
dalis fosforo, 160 dalių kal
cio ir 24 dalys piagnezijos 
kiekviename milione van
dens dalių. Be to, skiediny
je buvo ištirpinta truputė
liai geležies, mangano, va
rio, cinko ir bprono. O ok- 
sigeno ir. angliadario dvide
ginio (carbon dioxide) au
galai gavo iš oro.

Vanduo su minimais prie- 
maišais kasdien paskirtu 
laiku plaukė iš vamzdžių į

ir 
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nepareidavo iš laboratori
jos, nors namai buvo tik už 
keleto žingsnių. Jis pats ir 
jo padėjėjai tuomet tik 
trumpai prisnūsdavo labo
ratorijoj ant suolų ir grin
dų, o valgyti jiems būdavo 
paduodama per laboratori
jos langą. Belaukiant, kiek 
valandų spindės naujai iš
rasta Edisono elektrinė 

jais po kelias dienas ir nak
tis tėmydavo naująją švie
są, ir jei vienas užsnūsdavo, 
tai kitas budėdavo.

Nei sau nei jaunesniem 
savo bendradarbiam Ediso
nas neturėjo apribotų va
landų. Kaip Menlo Parke, 
taip paskui West Orange, 
N. J.,- jis ir jie dirbo, “kol 
reikėjo.”

Naktį Edisonas miegoda
vęs po ketvertą ar penketą 
valandų, bet kartais dieną 
pasnausdavęs ant laborato
rijos suolo. Per ketvertą 
dienų jis neprisirengdavo 
barzdą nusiskusti; girdi, 
“laiko nėra.” Laboratorijoje 
jis dirbdavo, kaip sakoma,

Jo Būdas
Savo būdu Edisonas buvo 

paprastas, kaip namiškis 
žmogus. Jis kalbėdavo' pa
našiai, kaip vidurinių vals-
------------ ,---------------------------------------------------------------------------------- Į-------------

Faktais Remti Margumynai 
—Krieno Surasti Lobynai

AR ĮMANOMAS 
DIRBTINIS KRAUJAS

Ne. Nepaisant visų nuo
pelnų ir pažangos chemijos 
srityje, chemišku būdu 
kraujo pagaminimas nėra 
įmanomas, — dirbtino krau
jo chemikai padaryt negali.

BRANGIAUSIAS 
KRASAŽENKLIS

Aukščiausios kainos Jun?. 
Valstijų krasaženklis, arba 
viena pašto stampa yra 
kainuojanti $5.

ŽMOGAUS SAVYBĖS
PAS ŠUNĮ

“Adomo obuolys” žmo
gaus koserėje ir tonsilai 
randasi taip pat ir pas šunį, 
— sako žinovai.

KANARKOS
BALSO PLOTIS

Giedančiųjų paukščių ka- 
narkų balso didumas, mie- 
ruojant muzikališku mašta
bu, turi biskelį daugiau kaip 
tris oktavas. Reiškia, pra
dedant nuo žemojo tono, 
kanarkos balsas eina aukš
tyn tris sykius per aštuo- 
nias gaidas (oktavas) ir 
dar kiek.

“MAYFLOWER” 
PASAŽIERIŲ SKAIČIUS

Pirmesniųjų Amerikon at
vykėlių “Mayflower” laivu 
pasažierių skaičius iš 
buvę 104 asmenys.

viso

SAULĖS ŠVIESOS 
GREITUMAS

Saulės šviesai pasiekti 
žemę ima apie 8 minutas ir 
40 sekundų.

KIEK ELEKTROS NAU
DOJA GATVEKARIS

Gatvekariui nuvažiuoti 1 
mylią, elektrinė pajėga jo 
važiavimui vidutiniai kai
nuoja 4 iki 5 centų.

tijų farmeriai. Atsilankan
tiems laikraščių reporte
riams ir biznieriams jis pa
prasčiausiais kasdieniniais., 
žodžiais aiškindavo savo iš
radimus. Edisonas žinojo, : 
kad dauguma jų nesupras 
mokslinės kalbos.
Elektrine Lempa — Svar- | 

blausias Jo Išradimas
Pirmąją praktišką elek

trinę lempą Edisonas išrado 
1879 jn., ir ji buvo viešai? * 
parodyta 1880 metais. Tai 
buvo svarbiausias išradimas ? B/ 
tais laikais, kuomet žmonės 
laikydavo beveik stebuklu 
net paprastą elektrinį durų 
varpelį.

Diplomuoti mokslinčiai 
šaipydavosi iš savamokslio 
Edisono mėginimų išrasti 
elektrinę lempą gatvei ar x 
namams apšviesti. Net toks 
žymus anglų mokslininkas $ 
kaip Tyndall įrodinėdavo 
juodu ant balto, kad tai esą | 
kvailybė bandyti išrasti to
kią lempą. Bet Edisonas jų f 
neklausė ir savo 
sumušė “labai mokytas” jų 
teorijas.

Pirmoji elektrinė Edisono 
lempa buvo stiklinė pūslė, iš 
kurios išpumpuotas oras, 
o pūslėje švietė įkaitintas

išradimu
■’? -j

i
■ 1

anglinis siūlas. Vėliau vie-
(■Tąsa 5-me pusi.)

ATVAIZDAI ANT AM 
POPIERINIŲ PINIGŲ

Amerikos popieriniai pi- /. 
nio'ai (bumažkos) turi šios 
šalies prezidentų atvaizdus 
sekamai:

, Ant $500 yra paveikslas 
prez. McKinley; ant $1000 
—paveikslaš prez. Clevelan- 
do; ant $5,000 — prez. Ma- 
dison’o; ant $10,000 — at-' 
vaizdas vyriausiojo teisėjo 
Chase.

GAUSINGIAUSIA
MIŠKAIS VALSTIJA -

Daugiausia miško Ameri- - 
ko j e randasi Oregon valsti
joje, kur 28 miliorius žemės 
akrų užima dideli miškai'

AR SEILĖS NAIKINA 
BAKTERIJAS

Priešingai kitų manymui, 
kad seilės kenkią bakteri
joms, tikrenybėje seilės vi
siškai bakterijų nenaikina 
ir nei kiek nėra joms kenk*; 
smingos. 

—
DARBAS PRIE CHINIš- 
KO LAIKRAŠČIO I

Chiniškos raidės susideda 
iš ženklų, kurių kiekvienas 
sudaro pilną žodį. Todėl 
tūkstančiai skirtingų ženk
lų būna naudojami spausdi
nimui chiniško laikraščio. 
Apskaičiuoja, kad chiniškas 
zeceris išvaikščioja tris my
lias, kol surenka vieną savo 
kalbos laikraščio puslapį.

—

I

KADA PRASIDĖJO 
20-TAS AMŽIUS

Jeigu tokiu klausimu bū
tų ginčas, tai reikia žinoti, 
kad 20-tas amžius prasidėjo \ 
sausio 1 d., 1901 metais, ka
dangi 19-tas amžius pilnai 
užsibaigė gruodžio'31, 1900 
metais. Manymas, kad 20- 
tas amž. prasidėjo 11900 m. 
—yra klaidingas.

/
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DEŠIMTIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS

Garsioji N. Y. 
RADISHEV

Šokikų z Grupė

Vasario 2 dieną tūlas Louis 
iBuksic išėjo į gatvę nuogas. 
Buvo pranešta policijai. Poli
cija jį pasigavo ir nuvežė į Šv. 
Jono ligoninę. 'Jis sako: Tai 
nieko, tik porą įbrėžimų Į ko
jos kelią turėjau.
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Pittsburgho miestą užklupo 
šaltis su sniegu. Daug įvyksta 
gaisrų ir automobilių susidūri
mų, nes keliai labai slidūs. 
Taipgi paleido daug darbinin
kų iš darbo dėl stokos gazo.

siuntė į centrą. Netrukus pri
siusime naujų narių. Rengia
mės prie konferencijos, kuri 
įvyks vasario 23 dieną. Tai 
bus LLD 4-tos Apskrities kon
ferencija ir atsibus LDS 142 
kuopos name ant West Car- 
son.

Kovo 2 dieną įvyks prakal
bos, kurias rengia K. P. Pitts
burgho distriktas. Susirinki
mas įvyks Friko Svetainėje, 
Oaklande. Kalbėtoju bus Hen
ry Vinston. Jis čia kalbės pir
mu kartu.

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS 

PUIKI ŠALTUKE SU ATŠKIRU {ĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Henry
WINSTON

Nacionalis J. Valstijų Komunistų 
Partijos Organizacinis 

Sekretorius.

Tarpe CIO ir Darbo Fede
racijos bravorų draiverių ko
va dar nebaigta. Tebepikietuo- 
ja saliūnus. Randasi išdaužytų 
langų ir apdaužytų trokų.

D. P. Lekavičius.

į

arba Graborius Pranas Krukelis
(APYSAKA) ★ ★ ★

Parašė Petras Cvirka— ........ . 1

MET Broad ir Poplar Penktąd., Vas. 21—r8 P.M.
Tikintai (60c ir $1.24) pardavinėjami dabar '250 Broad St., Locust Bookshop,

1 269 S. 11th St., Morni/ig Froijicit, 3^8 S. 5th St.

FRANK KRUK

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
f

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

PHILADELPffl JO J LENINO MINĖJIMO 
MASINIS SUSIRINKIMAS 

Jack 
STACHEL

Nacionalis Jugt. Valstijų 
Komunistų Partijos 

Apšvietos Direktorius.
PHIL BART,

Komunistų Partijos Pirmininkas Rytinei Pa.

CHARLES J. ROMAN
- ■ ; (RAMANAUSKAS)

Telefonas EV. 4-869d

* 
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(Tąsa)
Kas tikėjosi! — širmas arklys, Epa- 

minondas, grynakraujis risakas visą lai
ką lėkęs kaip strėlė\ir tik už kelių žings
nių atsilikęs jo konkurentas, bėras Stel- 
latas, kurio vardas dabar buvo ištartas 
tūkstančių griausmu, visai prieš finišą 
ištiesė galvą, išsilygino su širmiu* dar 
pora sekundžių ir tokiu pat sulaikytu 
žingsniu be .didelio žokėjaus raginimo ir 
pastangų laimėjo pirmą vietą. Epami- 
nondas pasiekė tik trečiuoju savo kelio-

■ *nės galą.
—Raitelis kaltas; Mister, čia apga

vystė ! Aš žinau tą arklį geriau kaip savo 
žmoną... Ak, ką jūs kalbat, misis, ką jūs 
man sakot, toks arklys!

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

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

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

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

Kai kurie jankiai iš kasos gavę bank
notų pluoštus verkė iš džiaugsmo apsika
binę su savo žmonomis. Buvo iš jų dau
gelis tiek duosnių, kad išlošę šimtinę me
tė čia pat visokiems valkatoms po de
šimtuką. O vienas plikis, matyt, saliūni- 

• ninkas ar biržos makleris, su nukarusia 
raudona, it varpas, nosimi, atsistojęs sa
kė prakalbą, girdamas Amerikos val
džią ir. bėrė savo pranašavimus, koks ar
klys gali išlošt sekančiame už jojime.

I

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

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

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

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

- Bobbi statė už Ossegorą, iš senato
riaus Hopkinso arklidžių, ir pralaimėjo. 
Dar tokios bjaurios dienos jo gyvenime 
niekuomet nebuvo. Jis krimtosi, siuto. 
Dar buvo visa eilė užjojimų. Keturias 
partijas jis nieko nestatė ir tik ant savo 
marškinių rankovės pažymėjo spėjamuo
sius arklių numerius. Jie laimėjo. Pasiu
timas! Arkliai laimėjo, kai jis už juos 
nestatė nė vieno cento. Frankai, tu drus
kos stulpe, šykštuoli, pažiūrėk, jeigu jis 
būtų statęs už spėjamus numerius^ — 
būtų buvusi tikrai apskrita suma! 
-Dviems savaitėms — barai, alus ir gra
žiausios merginos.'Jeigu buvo velnias — 

tikrai sėdėjo šią valandėlę Bobbi kiše- 
e ir gundė jį.

; Paskutiniam dviem lošimam Bobbi su 
iromis išprašė iš Franko penkių dole- 

ų paskolos. Kompanijonui grįžo laimė, 
iešpaskutiniame Bobbi išlošė antrąją 
aną —- dvidešimts penkis dolerius, ir 

skutiniame jis sugriebė lygiai du šim- 
j. Čia Frankas išsižiojo. Reiškia, jei- 

u prezidentas, senatoriai ir bosai nieko 
esako prieš šitą loteriją — ji tikrai pi-
firus dirba.
— Bobbi, kur tu? Palauk!
Laimingajam Bobbi atrodė, kad jam
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šypsosi visos merginos. — Adijos kaba- 
liero! — Kompani jonas jam ne kompa- 
n i jonas. Bobbi atidavė Frankui skolą ir 
pasinėrė minioje. Jis nusivijo merginą 
su balto šilko lietsargiu.

Taip Frankas prarado savo kompani- 
joną, kuris ėdė už jo pinigus, užsakinėjo 
šaltakošę, o pats visur mokėjo ir dengė 
sąskaitas. Po kelių dienų jis susitiko 
Bobbi. Tasai sanavagan vilkėjo šviesų, 
naują paltą, nešėsi per petį pasikabinęs 
foto aparatą ir žiūronus. Skrybėlė jo bu
vo nauja, o mergina prie šono. Girdėjo 
Frankas iš tolo, kad jo buvusį draugą 
visą savaitę neapleido laimė. Jis padarė 
maždaug pusantro tūkstančio dolerių. 
Štai, tau Amerika!

Pasinėrė Frankas į lenktynių, laikraš
čius, į keistus arklių vardus. Jį galima 
buvo matyt prie naujų arklių lenktynių 
skelbimų, prie gausingų kasos langelių, 
tarp grosernininkų, negrų, batų valyto
jų, saliūnininkų, graborių ir kilnių biz
nesmenų. Užvirė aistra Zidoriaus sūne
lyje, pašlijo jis visai. Ak, jeigu jį būtų 
matęs bosas Gud ir jo duktė Meri! Kur 
dingo jo saikingumas, taupumas, susilai
kymas! Noras pralobti per vieną dieną, 
paimti visus arklius laimėjančius pirmą
ją vietą, noras dirbti pinigus, kaip juos 
padarė nedėkingas Bobbi, palikęs jį be 
patarimų ir draugystės. Argi tai pras
tas ir ne kilnūs noras?

Frankas statė. Frankas išlošė. Vėl 
statė ir pralošė. Dėjo už naują arklį, ku-' 
rį visi gyrė ir laikraščiai puošė savo pus
lapius jo fotografija. Pralošė. Išlošė. Ly
tingomis, karštomis, šaltomis dienomis 
jis gyveno hipodromuose, gėrė limonadą, 
valgė sausus biskvitus, miegojo miške, o 
rytui išaušus vėl ėjo į aikštę ir šildė at
vėsus j kraują nepasibaigiančių lenkty
nių aistra. Atsilošimo ir revanšo noras 
buvo daug didesnis, negu šykštumas, su
silaikymas. Klaikiu žvilgsniu jis lydėjo 
kiekvieną laimingąjį, drebančiomis ran
komis pirko bilietus, juos keitė naujais, 
kovojo su savimi, skaitė sutaupą likučius 
ir visuomet grįžo į tą pačią vietą, kuri 
žmones padaro elgetomis arba milijonie
riais.

Frankas prasilošė, prakišo iki pasku
tiniojo cento per tris metus sudėtą už
darbį. Kur jo galva, kur smegenys? Ak, 
Amerikoje tatai visai nereikalinga. 
Frankas ieškojo laimingojo Bobbi. Klai
džiojo hipodromuose nuvargusia akimi 
sekdamas startuojančius mylimus ark
lius. Bet Bobbi niekur nebuvo matyt. Gal 
būt jis dabar milijonierius ir išvažiavo 
į Kaliforniją, į nuostabias pietų šalis, 
apie kurias nekartą pasakojo.

— Mister, gal suteiktumėt kvoterį 
grįžti tramvajumi. Jums laimė, jūs tiek 
daug išlošėte. Ar atsimenate, aš tamstai 
sakiau, kad Amazonė laimės. Atsimeni, 
mister... aš stovėjau-ir šaukiau laimin
gąjį numerį. Namie žmona, vaikai... ne-

—Norite, kad pašaukčiau polismeną! 
— rūsčiai tarė į Franką kažkoks bosas, 
ir savo pačiai pridūrė: — Gėdos neturi. 
Toks jaunas vyras elgetauti • pradeda. 
Amerikoj visiemsi darbo pakanka... Ema, 
už kokį arklį statysim?

Jis slinko Brodvėjumi savo įprastu 
žingsniu, smulkia, nervinga eisena, pla
čiai skėtruodamas rankomis. Jis pasiekė 
patį karščiausią gatvės centrą su parkais 
ir fontanais, kur jį pačiupo tirštos mi
nios lavina. Žmonės jam kliudė eiti, gal
voti ir kalbėti su savimi. Jis buvo nely
gus su visais tais plepiais, su auklėmis, 
žindukais vaikais, klerkais, biznieriais. 
Jie turėjo savo rūpesčius ir niekas nesi
stengė pažvelgt į jo žaizdas, padėti ant 
peties ranką, paklausti kokia negerovė 
užklupo, kur jam skauda. Paskum tasai 
Lietuvos sūnus, kaip paklydusi avis, per
ėjo į kitą gatvės pusę, kur dangorėžiai 
metė tirštus šešėlius.

Praeiviai stumdė ir čia jį, sulaikė, vėl 
plukdė. Kartais kokia nors moteris stip
riais kvepalais pasiausdavo po nosimi ir 
atsiminimuose grįžčĮavo prakastoji Meri.

(Bus daugiau)

Įvairios Žinios
Vasario 2 dieną įvyko Lie

tuvių Dąrbininkų Susivieniji
mo 160 kuopos mėnesinis’ susi
rinkimas savam name, 1320 
Medley St. Prasidėjo 2 vai. 
po pietų. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas V. Jasevičius. Pa
sirodė, , kad susirinkime nesi
randa kuopos finansų rašti
ninkas C. Lukas (nes jis tą 
dieną* turėjo dirbti), tai jo 
vietą užėmė Ed. Norkus.

Perskaitytas protokolas ir 
išklausyti komiteto raportai. 
Viskas priimta.

Skaitytas laiškas, kviečiantis 
išrinkti delegatus į Amerikos 
Demokratinių Lietuvių suva
žiavimą, kuris įvyks Brookli
ne. Laiškas priimtas ir dele
gate išrinkta ĘJena Kairienė, 
o alternate Z. arsokienė.

Maršalka/ Kumža pareika

 

lavo daugiau užmokesties. Jei
gu iSakels iki $14 už sek- 

 

amadienį ir subatos 3 valandas, 
tai jis atsisako. Apsvarsčius, 
pasirodė, kad perdaug reika
laujama. Jo vieton išrinktas 
Jonas Armalis, kuris buvo 
kliubo. direktorius. Jo vieton 
direktorium išrinktas Valteris 
Alinskas.

Darbininkams, dirbusiems 
sausio 26 d. parengime prie 
baro, nutarta apmokėti po 
penkis dolerius.

Priduotas laiškas nuo Pau
lines Norkienės. Ji nepasiten
kinus jai išmokėta pašalpa ir 
grąžina čekį atgal.

Namo taisymo komisija iš
davė savo raportą. Kontrakto- 
riaųs priduotas apkainavimas 
labai aukštas. Taisymas namo 
atidėta ant toliau.

Susirinkimas užsibaigė 
vai. vak.

Vasario, 16 dieną yra šau
kiamas metinis Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 87 kuopos 
susirinkimas. Įvyks LDS 160 
kuopos name, 1320 MedlėySt. 
Bus renkama kuopos vaidyba 
ir visi gausite po naują kny
gą. Knyga jau gauta ir vadi
nasi “Prisikėlusi Lietuva/’ šią 
knygą nariai gaus už 1946 
metus.

Mūsų kuopos visi nariai, pa- 
simokėjo duokles. Duokles iš
rinko J. Kasevičius, vaikšti
nėdamas po stubas ir jau pa-

Kovo 16 dieną įvyks paren- 
gimas-vakariene Ukrainų Sa
lėje, ant 18th Street, South 
Sidėje. Ten bus išduotas ra
portas iš trijų metų veiklos 
Pittsburgho ir apylinkės Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto. Kurie tam tikslui darba- 
votės, nepamirškite dalyvauti 
ir pasidžiaugti savo darbo re
zultatais.

Vincas Masionis Išsiskyrė iš 
Gyvųjų Tarpo

Vincas Masionis, sulaukęs 
58 metų amžiaus, mirė 4 d. va
sario ir buvo palaidotas su vi
som bažnytinėm ceremonijom.

Vincas Masionis yra buvęs 
laisvų pažiūrų žmogus, mylė
davo skaityti dienraštį Laisvę 
ir savu laiku jisai yra pri
klausęs prie Lietuvių Literatū
ros Draugijos ir skaitęs jos 
išleistas knygas.

Vincas, būdamas jaunesnis, 
tvirtesnis, pagal supratimą ir 
išgdlę, prigelbėjo pažangiems 
žmonėms jų darbuotėje už lai
mingesnį gyvenimą. Tačiau 
patsai Vincas iniciatyvos vei
kime neimdavo^ Kuomet gyva
vo pažangiųjų Vilijos Choras, 
jisai labai norėdavo, kad jo 
vaikai eitų dainuoti į chorą. 
Jam net yra pavykę įtraukti 
du iš šeimos į dailės grupę- 
chorą, bet jie chore nepasi
laikė, išėjo.

■Pačiam Vincui gyvenimas 
buvo gana vargingas, sunkus; 
kai kurie stačiai stebėdavosi, 
kaip jis galėjo išmaitinti to
kią didelę šeimą, o jo paties 
sveikata visados buvo pašlijus, 
ne visados galėdavo dirbti. 
Prie to, dar ankstybais lai
kais jis pasijuto, jog turįs ne
geistiną svečią — džiovos li
gą. Tad viską metus prisiėjo 
ilgoką laiką pragyventi sana
torijoje ir ten gydytis. Po kiek 
laiko, sutvirtėjęs, grįžo į na
mus, bet pradėjus dirbti ir vėl 
nesijautė kaip reikia. Nors vėl 
sugrįžo ir prie LLD kuopelės, 
bet retai mes jį matydavome 
kuopos susirinkimuose. Paga-, 
liaų nesveikavimas privertė jį 
vėl grįžti į sanatoriją ant il
gesnio gydymosi ir iš tenai gy
vas daugiau nebeišėjo.

Kadangi Vinco šeima tvirtai 
susirišusi su bažnyčia, tai jam 
mirus, jo palaikus palaidojo 
katalikiškai, nors jis pats gy
vas būdamas buvo tam prie
šingas.

Gaila, netekus pažangaus 
žmogaus, o labiausiai nema-

lonu, kad mes iš LLD«kuopos 
nei vienas, veikiausiai, nesa
me jį aplankę, kuomet Vincas 
sanatorijoje gydės? ir nuobo
džiaudavo atskirtas nuo namų, 
nuo šeimos. O kaipo šeimos tė
vui, jam labai rūpėjo namai, 
vaikai, kartu įdomaudavosi ir 
lietuvių darbininkų veikimu.

Vincai, ilsėkis šios šalies že
mėje.

Matthew A 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

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

Newark 4, N. J.
, HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

BIZNIERIAI, SKELBKIT?. S 
LAISVĖJ

Laidotuvių 
Direktorius •

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 

, ar naktį, greit suteiksi
me' modernišką (paįarna- 
•vimą. Patogiai ir gražiai 
rųoderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

' 1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Ęoplar 4110

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

‘ Kampas -Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

RONKONKOMA 
8684

TELEPHONE 
8TAGO 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio 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 
... ........ f_____________________;---------------------------------- , ----------

GREEN STAR BAR & GRILL 
'. LIETUVIUKAS 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 ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)
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Kaip Puikios Daržovės 
Užauginamos be Žemės

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Vanduo
Bet saloje niekur nebuvo 

tokio vandens, kuris tiktų 
gerti arba daržovėms lais
tyti. Todėl amerikonai tu
rėjo imti jūros vandenį ir 
išgarinti (distiliuoti) tam 
tikruose kaitintuvuose su 

* indais, į kuriuos susirenka 
garai jau kaip tyras, tinka
mas vanduo. O vien daržo
vėms girdyti - maitinti kas
dien reikėjo po 8,000 galio
nų taip išgarinto vandens.

• Visas tas dirbtinis daržas 
užėmė mažiau kaip vieno 
akro plotą, bet jis įvalias 
davė pujkių daržovių dviem 
tūkstadčiam vyrų. Visi tie 
kareiviai kas savaitė gavo 
po 2 sykius ridikų, po 3 sy
kius salotų, 2 sykius agur
kų, 3 sykius tomeičių ir po 
vieną'ar du didelius žaliuo
sius (daržiškus) pipirus. 

w Taigi beveik kiekvieniems 
pietums ir vakarienei jie tu
rėjo šviežių daržovių — vis 
iš to mažiuko dirbtinio dar
žo.

Brooklynietis saržentas 
Walteris Balčiūnas, Varpo 
kepyklos savininko Antano 
Balčiūno sūnus, pats daly
vavo tokiame bežeminiame 
daržovių auginime vienoje 
plikoje, ugniakalniškoje Pa- 
cifiko Vandenyno sauliukė- 
je.

Amerikos armija Japoni
joj taipgi dirbtiniai, hydro- 
poniškai užsiaugina beveik 
visas reikalingas sau daržo
ves. Amerikonai nenori te
nai naudoti žemės, kuri ir

• taip negalinti japonų išmai
tint., O ir patys japonai mo
kosi iš jankių, kaip daržo-

• ves bežeminiai auginti.
J.C.K.

Joseph Garszva
i; Undertaker & Embalmeri
!; Manager ]

JOHN A. PAULEY :
Licensed Undertaker

: I1

1 1 F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue
. Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

231 Bedford * Avenue
Brooklyn 11, N. Y. ✓ (

Tel. EVergreen 8-9770

Suteikiam

(

Koplyčias si 
visose
Tel 1

l1-" r ■■ ■

garbingas (aidotuves

$150
1 teikiam nemokamai 
dalyse miesto.

7irginia7-4499
---- ——   i

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS : WM. SKUODIS
284 Scholes Street 564 Wythe Avenue

Brooklyn, N. Y. Į Brooklyn, N.~ Y*.
Telephone EVergreen 4-8573 Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS ! ' MIKE LEIPUS
(Raudžius) 324 Devoe Street

328 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y. TeL EVergreen 4-8008

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

5

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

Telefonas EVergreen 7-1661 «
MMWM

Edisonas - Išradimų 
Burtininkas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

toj anglinio siūlo buvo įve
sta metalinė viela.

Kuo Skiriasi Edisono 
Išradimas nuo Kitų?

Iš vienos pusės, tai buvo 
jau ne naujas atradimas. 
Juk europiečiai pirmiau, 
pradedant nuo 1840 metų, 
buvo išradę eilę, rodosi, pa
našių elektrinių lempų. O 
ir amerikonas Gebel 1854 m. 
jau pagamino elektrinę lem
putę, kurioj spindėjo įkaitęs 
anglinis siūlas.

Rusijoj skirtingas elektri
nes lempas pirm Edisono iš
rado Lodyginas 1873 m., Di- 
drichsonas 1875, Konas ir 
Bulyginas 1877 m., Jabloč- 

| kovas 1878 m.
Kur čia Edisono nuopel

nas, lyginant su anais išra
dėjais?

Anų lempos spindėjo t’k 
bandymų laboratorijose ir 
nedavė tiesioginės naudos 
visuomenei. Jos greitai ge
do ir geso. O Edisonas pa
gamino tokį stiprų ir lank
stų anglinį siūlą, kad tas 
siūlas lempoj spindėjo per 
tūkstantį valandų ir apšvie
tė elektrine šviesa miestus, 
butus, traukinius ir garlai
vius. Jis išvedė savo elektri
nę lempą iš laboratorijos į 
platųjį pasaulį. Štai kur 
Edisono nuopelnas..

Edisono pasiųsti žmonės 
sugabeno daugiau kaip 6,- 
000 įvairių žolių ir kitų au
galų iš visų pasaulio dalių. 
Ir visi tie augalai buvo jo 
laboratorijoj išbandyti, be
ieškant tinkamos medžia
gos, kuri stiklinėj patvariai 
spindėtų elektrine šviesa.

Radijo Tėvas
Bedarydamas bandymus, 

Edisonas kartą įdėjo ir me
talo plokštelę į stiklinę gre

ta anglinio siūlo, per kurį 
buvo leidžiama elektra. Me
talinė plokštelė nebuvo pri
jungta prie elektros srovės, 
bet pasirodė, kad ir per tą 
plokštelę eina elektronai, ir 
vis tik į vieną pusę. Šis reiš
kinys, pastebėtas 1883 me
tais, buvo pavadintas “Edi
sono efektu,” kurio svarbos 
pats Edisonas nesuprato. 
Tą reiškinį panaudodami, 
kiti po poros tuzinų metų 
išrado radijo lemputę, be 
kūrios negalėtų būti nei ra
dijo nei radaro. Taigi “Edi
sono efektas” yra viso radi
jo tėvas.

Visiems Edisono išradi
mams aprašyti reikėtų d L 
dėlės knygos. Be kitko, jis 
išrado sėkmingą elektros 
gaminimo mašiną (genera
torių, dynamą); elektros 
sukuoptuvus (akumuliato
rius) , elektrinius trauki
nius, magnetinį geležies rū
dos ištraukimą iš priemai
šų, elektrinį automobilį; ju
damuosius paveikslus, iš 
pradžios tylius, o 1913 me
tais jau ir garsinius. Edi
sonas taip pat yra išradėjas 
megafono (garsiakalbio), e- 
lektrinės plunksnos ir dik
tuojamosios mašinėlės rašti
nėms.

Pagaliaus, žymėtina, kad 
du garsiausi amerikiniai 
išradėjai elektros srity j bu
vo savamoksliai: pirmas, 
Benjaminas Franklinas, vie
nas Amerikos demokratijos 
kūrėjų, o antras — Thomas 
Aiva Edisonas, kuris savo 
išradimais milžiniškai pa
tarnavo šio krašto pramo
nei, ūkiui ir kultūrai, o sy
kiu ir visai- žmonijai.

X N. M.’

MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

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

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

Laisves Adm.

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- W||it •X 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-f^' 
rikoniškais. Rei-| 
kalui esant ir| 
padidinu toki o| 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

st one Ave.
Broadway Line
li

REKORDAI
“Visokių Rūsių” 

f

'Artilicialės 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
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

WATERBURY, CONN.
,7--------------------

Kaip Reakcionieriai Ardo 
Unijas

John Driscoll, kuris yra 
Conn, valstijos CIO unijų se
kretorius ir John Monkauskas, 
kuris buvo Mine, Mill and 
Smelter Workers CIO unijos 
6-to Distrikto Tarybos narys, 
sušilę darbuojasi, kad atplėš
ti 6-tą distriktą nuo tarptauti
nės unijos. Jie savo pragaiš
tingą darbą varo nuo paskuti
nės unijos konvencijos, kuri 
atsibuvo pereitą rudenį spa
lių mėnesį, Clevelande. Sugrį
žę tūli delegatai parvežė vi
sokias nesąmones ir melus 
prieš Reid Robinson, unijos 
prezidentą. Tuos melus jie 
skleidžia per visus unijos su
rinkimus, o ypač lokale 251- 
mame, kur yra Driscoll ir 
Monkausko susuktos gūžtos. 
Jie varė propagandą, kad ne
būtų išrinktas prezidentu Reid 
Robinson, nes jis esąs komu
nistas. Net balsavimus prave
dė dirbtuvėse. Driscoll išprašė, 
kad kompanijos leistų dirbtu
vėse laikyti rinkimus. Mąn at
rodo, kad nereikia galvočiaus, 
jog suprasti, kuomi tas kvepia. 
Dirbtuvių savininkai gerai ži
no, kad skaldymas unijų jiems 
eina ant naudos.

Kodėl kompanijos pavėlino 
pravesti balsavimus dirbtuvė
se, kai buvo rinkimas unijos 
prezidento, o kodėl tos kom
panijos neleidžo šapose tbrėti 
balsavimus, kai ėjo klausimas 
streiko, kuris tęsėsi 15 savai
čių ? Darbininkai turėjo išeiti 
iš dirbtuvės laukan ir balsuo
ti. Tuos balsavimus prižiūrėjo 
valdžios NLRB.

Dabar šitie reakciniai vadai 
sakosi stoją už teisingą vado
vybę. Pažiūrėkime, kokia ta 
jų teisinga vadovybė ir kiek 
jie paiso unijos. Praeitą sutar
tį darant su American Brass 
kompanija, net buvo į sutartį 
įrašyta, kas nori, gali pasi
traukti iš unijos per tam tikrą 
laiką. Kompanija tuojau at
spausdino tos sutarties kopijas 
ir greičiausiai išdalino darbi
ninkams, kad nepraeitų tas 
paskirtas pasitraukimui lai
kas. Suprantama, kad iš unijos 
ir pasitraukė gerokas skaičius 
darbininkų. Casting šapos dar
bininkai sustreikavo, atsisakė 
dirbti su tais, kurie’pasitraukė 
iš unijos. Ir tada tie “teisingi” 
vadai kaltino kompaniją, kam 
jinai taip greitai tą jų padary
tą sutartį išdalino darbinin
kams. Labai svarbu pabrėžti

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12825 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL SCHIFFENEAUER & 
RICHARD LA PAN

502 ^Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is’ hereby given that License No. 
GB 8995 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverag^ Control Law at 
906 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings; to be consumed off the 
premises.

BEATRICE HARRIS
906 Gales Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12739 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM DROPKIN & 
LEONARD SCHNELL 

D-B-A| Lindenbaum’s Food M’kt.
33-1 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ESTHER RABINOWITZ,
HARRY RABINOWITZ & MAX LANDAU 

4524 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
859 - Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOSEPH ROCCO & STEPHEN LEONETTE 
859 Fulton St., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under •• Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4904 — Avenue D, Boroukh of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises. ( ,

PHILIP WEINER
4904 — Ave. D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 18862 lias been issued to the undersigned 
to sell' beer, wine and liquor at retail undėr 
Section 107 of the Alcoholic Bevotage Control 
Law at 1083 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo cpnuumed 
on tho premises.

MELODY LOUNGE, INC.
1083 Herren St, flrovfclSTJ, N. ¥• 

tai, jog kai tą sutartį skaitė 
unijos susirinkime, tai tie va
dai apleido tą punktą, kur kal
bama apie leidimą pasitrauk
ti iš unijos. Jie puikiai žino
jo, kad unijistai nesutiks su 
tokio punkto įdėjimu į sutar
tį. Jie tiktai gyrė, kad tai esąs 
geriausias kontraktas visoje 
Conn, valstijoje. Vadinasi, 
Driscoll ir Monkauskas apga
vo unijos narius.

Antras dalykas, kodėl į su
tartį nebuvo įrašytas punktas, 
kad darbininkai gali pakelti 
klausimą dėl algų pakėlimo 
dar iki sutartis nepasibaigus? 
Jie ramino darbininkus, kad 
tas esą nesvarbu, šitą klausimą 
būsią galima pakelti ir be įra
šymo į kontraktą. Bet tai ne 
tiesa. Kas nėra įrašyta į kon
traktą, apie, tą dalyką kompa
nija ir nekalba.

Dabar eisime prie paskuti
nio įvykio, kuris buvo sausio 
22 d. Specialis lokalo 251 su
sirinkimas buvo šaukiamas 
laiškais. Girdi,’ bus labai svar
bus susirinkimas, nes bus „bal
suojama ar šis lokalas turi pa
sitraukti iš tarptautinės unijos. 
Susirinkime pamatėme, kad vi
sa mašina jau užsukta pagal 
jų norą. Pradeda skaityti il
giausius pareiškimus, kaip bu
vę neteisingai vedami praeity
je unijos prezidento rinkimai. 
Pagal mažumos komisijos pa
tikrinimą, unijos prezidentu 
buvęs išrinktas Leary, o ne 
Reid Robinson. Tuo būdu, gir
di, būtinai turime trauktis iš 
tarptautinės unijos. Girdi, tu
rime pasiliuosuoti ir atsikra
tyti nuo komunistų vadovybės.

O kad toliau “įrodyti,” kad 
“komunistai kontroliuoja uni
ją,” tai jie paėmė ir skaitė 
iš Daily Workerio aprašymą 
apie skandalijimą N. J. vals
tijoje.

Tai toks jų argumentas. O 
kai kapitalistų laikraščiuose 
“Waterbury American” ir 
“Republican” — kasdien di
deliais antgalviais • eina apra
šymai apie visą jų tą ardymo 
darbą, tai jiems patinka.

Susirinkime prieš jų politi
ką nebuvo leidžiama kalbėti. 
Balsavimai buvo rankų pakėli
mu ir jie suskaitė didžiumą jų 
pusėje. Tai toks buvo tas su
sirinkimas.

Bet dabar unijos preziden
tas Robinson suspendavo J. 
Monkauską, taip pat ir John 
Driscoll. Taipgi sustabdytas 
išmokėjimas ir pinigų, kurie 
randasi bankuose. Taip pra
nešta dirbtuvėms, kad nebe
būtų išmokėta mokesčiai, ku
riuos kompanija išskaito dar
bininkams iš algų, nes pasi
traukusieji iš unijos- nebeturi 
teisės reikalauti. Visas daly
kas atsidūrė teisme.’

Tai matote, prie ko privedė 
reakcionierių užsispyrimas su
skaldyti uniją.

( Unijistas.

Hartford, Conn.
Iš Piliečiu Kliubo Pastoges
Sausio 20 d. Amerikos Lie

tuvių Piliečių Kliubas turėjo 
savo metinį susirinkimą, šia
me susirinkime buvo įstatyta 
nauja kliubo valdyba, kuri bu
vo išrinkta mėnuo atgal. Kliu
bo senas pirmininkas ir geras 
veikėjas Juozas Pilkauskas 
perdavė savo pirmininkystės 
vietą, kartu ir kūjelį, naujai 
išrinktam pirmininkui advoka
tui F. Mančiūnui. Naujas pir
mininkas . mitingą vedė suga- 
biai ir nesileido nereikalingų 
trukdymų.

Šiame momente norisi pasa
kyti bent keli žodžiai apie bu
vusį pirmininką drg. Juozą 
Pilkauską, kuris iąpirmininka- 
vo dešimt metų be ‘ pertrau
kos. Pilkauskas mitinge išda
vė raportą iš savo atlikto dar
bo per tą visą laiką. Iš to ra
porto gMima buvo girdėti ir 
matyti tie visi gražūs darbai, 
kuriuos kliubas atliko, vado
vaujant Juozui Pilkauskui.

f, Tame raporte Pilkauskas 
pareiškė: “Aš užėmiau pirmi
ninko vielą 1937 metais, sau
sio mėn. su tikslu pasidarbuo
ti dėl kliubo ir lietuvių visuo-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

■»

REIKIA OPERATORIŲ
Viena Adata Siuvama Mašina, prie

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

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

(42)

menės labo, suprasdamas, kad 
mūsų kolonijos lietuviams, o 
labiausiai pažangiesiems, la
bai reikalas yra turėti didelis 
namas su svetaine.” Toliau sar 
kė: “Pradžia buvo labai sun
ki. Kliubas ižde turėjo apie 9 
tūkstančius dolerių. O kliubo 
tiesos tepavelino imti dėl pra
dėjimo darbo tik $3,000. O at- 
siekimui to darbo reikėjo apie 
$40 tūkstančių.”

Ir Pilkausko vadovybėje, 
kartu su veikiančiąja komisija, 
reikalinga suma pinigų buvo 
sukelta per paskolas nuo kliu- 
biečių, ir per parengimus. Da
bar jau visas kliubo namas su 
visais rakandais yra išmokėtas 
ir ižde kliubas turi apie $30,- 
000. Visas kliubo turtas siekia 
arti $100 tūkstančių.

Toliau buvęs pirmininkas 
sakė, kad “per ta laikotarpį 
atlikome ir šiuos visuomeniš
kus reikalus. Surengėme 9 di
delius koncertus. Programas 
išpildė geriausi lietuviai meni
ninkai. Taipgi buvo surengta 
nemažai prakalbų, per kurias 
pardavėme karo bonų vertės 
vieno milijono dolerių. Sukė- 
lėme $4,900 Raudonajam Kry
žiui. Dėl Lietuvos žmonių'pa
šalpos per LPTK sukėlėme 
$616, kareivių fondui —$800. 
Taip besidarbuodami, gavome 
gerą įtekmę tarpe valstijos ir 
miesto valdininkų, kurie sutei
kė keliems kliubiečiams dar
bus miesto ir valstijos įstaigo
se.”

Užbaigdamas raportą sakė: 
“Nors aš ir atsisakiau pirmi
ninkauti ant toliau, bet aš vis- 
tiek prižiūrėsiu atliktuosius 
darbus ir pagelbėsiu dirbti da
bartinei valdybai dėl kliubo tr 
visuomenės labo.”

Nariai raportą palydėjo su 
gražiais aplodismentais.

Vėliau F. Grigaitis padavė 
rezoliucija, kad Juozas Pil
kauskas, už atliktus gražius 
darbus dėl kliubo labo, būtų 
paliuošuotas nuo duoklių mo
kėjimo iki tol, kol bus gyvas. 
Rezoliuciją priėmė vienbalsiai. 
O užtvirtinimui tos rezoliuci
jos bus sušauktas ekstra susi
rinkimas.

Kožnas doras kliubietis su
pranta, kad drg. Juozas Pil
kauskas tokios pagarbos pil
nai yra užsitarnavęs savo vei
kimu prie kliubo.

Tas kliubas gyvuoja jau ke
li desėtkai metų. Bet pirmiau, 
kaip pasakoja seni nariai, 
kliubo mitinguose iškildavo 
dideli argumentai, betiksliai 
kalbėjimai ir visoki asmeniš
ki barniai. Mitinguose kil
davo baisi betvarkė. Tarpais 
atsirasdavo tokių smarkuolių, 
kurie stačiai puldavo pirmi
ninką, norėdami sumušti už jų 
stabdymą. Dabar kliube jau 
visai kitokį mitingai būna. 
Tuščių argumentų mažai. Tie 
smarkuoliai tautininkai, kurie 
puldavo kitus narius, laisvos 
minties žmones, jau paseno ar
ba gavo daugiau civilizacijos.

Kada užėmė pirmininko vie
tą progresyvis žmogus Juozas 
Pilkauskas, tai nuo to laiko 
kliubas pradėjo pakilti finan
siškai ir morališkai ir tapo ži
nomas po visą plačią apylin
kę. Būtų gerai, kad kliube ir 
ant toliau veiktų progresyviai 
kliubiečiai. Tokis veikimas at
neša naudos dėl visuomenės.

žinoma, kliubas pastatytas 
ant tokių pamatų, kad nesikiš
ti į politiką, būti neprigulmin-. 
gu. Bet, demokratiškai vei
kiant, galima atlikti naudingų 
visuomeninių darbų.. Tik rei
kia dalyvauti ir veikti.

Naujoji valdyba' vadovaus 
kliubui per ištisą metą. Demo
kratiškai nusistatę- kliubiečiai 
pasitiki, kad dabartine valdy
ba taipgi atliks gražių darbų 
dėl žmonijos labo, reikalui pri
ėjus, taip, kaip buvo per per
eitos kelis metus, ir laikysis 
švarios demokratiškos tvarkos.

Vienas is Kliubiečių.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ABELNAI NAMŲ SEIMININKE
Gera patikima moteriške 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 j menes} 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 0-8280.

(39)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

METALO VERPĖJAI 
t (25)

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

Puikiausios Darbo Sąlygos 
$1.75 iki $2.10 } Valandą.

50 Valandų Savaitė.
RaSykite Ar Telefonuokite j

NAGEL METAL SPINNING 
MFG. CO.

400 East 1st St., 
DAYTON, OHIO

HEMLOCK 2659 ar FULTON 8351.
 (43)

PATYRĘ
RANKINIAI KOMPOZITORIAI

MIEHLE VERTICAL

KLUGE
PRESSMEN

Kreipkitės
i

REMINGTON RAND, INC.
686 MAIN STREET 
HOLYOKE, MASS.
 • (44)

Mich. Gubernatorius Prašo 
Federally Agenty Talkos 
Prieš “Raudonuosius”

Washington. — Atvykęs 
Michigano gubernator. re- 
publikonas Kim Sigleris 
kalbėjosi su federalės val
džios agentų vadais (FBI) 
ir prašė, kad, jie padėtų su
sekti komunistus, ypač val- 
stijinių Michigano darbi
ninkų - tarnautojų unijoje. 
Jis sakė, jog kovoj prieš 
raudonuosius reikią viešai 
paskelbt jų vardus.

Anglija Turinti Laikyti 
1,087,000 Ginkluotu Vyry 
Savo Reikalams Ginti

London. — Anglijos mi
nistrų kabinetas kreipėsi į 
seimą, kad paskirtų $3,596,- 
000,000 ginkluotoms Angli
jos jėgoms per metus. Mi
nistrai sako, reikią laikyti 
1,087,000 vyrų ginkluotose 
anglų jėgose, kad galima 
būtų “apginti taiką” ir An
glijos reikalus Viduriniuose 
Rytuose, Graikijoj, Palesti- ’ 
noj ir kitur.

Graikų Valdžia Vartoja ‘ ■ 
Nacius prieš Jugoslaviją

Athenai, Graikija. — Ju
goslavijos atstovai liudijo 
tyrinėjančiajai Jungtinių 
Tautų komisijai, kad Grai
kijos monarchistų valdžia 
ginkluoja nacius ir kitus ka
rinius kriminalistus ir siun- > 
čia juos per sieną į Jugosla
viją veikt prieš jugoslavų 
valdžią.

Vancouver, B. C. —Išgel
bėta 150 žmonių nuo užplau
kusio ant uolos laivo.

Howell, Mich. — Almon 
Brewer prisipažino užmušęs 
buteliu savo žmoną.
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Koki Tie Prieš Darbininkus Atsukti Diliai? Filmos-Teatrai
šiame, republikonų ir kitų 

reakcininkų užvaldytame kon
grese glūdi darbo žmonėms 
didis pavojus įvairiuose kon
gresui jau pasiūlytuose biliuo- 
se. Ir vis dar kemšami panašūs 
biliai. Brpoklyne.

Reakcininkai yra susitarę 
kongresą taip Užversti tais bi- 
liais, kad darbo žmonės ne
spėtų nei sužinoti, koki tie bi
liai. Jeigu darbo žmonės su
kils jjrieš vieną, reakcininkai 
nebedrįs per akis tą pravesti, 
tuoj pakiš kitą panašų.

Koki tie biliai?
Priešdarbininkiškų bilių jau 

yra įteikta keli šimtai. Apie 
juos trumpu raštu neišaiškinsi. 
Viskas, ką galima pasakyti, 
tai, kad jie bus darbininkams

pančiais, jeigu taps Įstatymais.
Apie pačius pavojingiausius 

iš tų kelių šimtų bilių bus pla
čiai aiškinama šį penktadienį 
rengiamose lietuvių prakalbo
se, Ukrainian National Home, 
218 Grand St.,
Pradžia 7.30. Įžanga nemoka
ma. Rengia 
Kliubas.

Kalbėtojuose Rojus Mizara, 
Laisvės redaktorius ir gerb. 
New Yorko Miesto Tarybos 
narys Peter V. Cacchione. Tas 
jau užtikrina gerą informaci* 
ją-

Priedams, turėsime gražią 
muzikos ir filmų programą, 
bet apie tai daugiau sekamose 
laidose.

Lietuvių Kom.

Komisija.

Brooklyno Lietuvių 
Patriarchai

Organizacijos Užgiria 
Majoro Pasielgimą

po

Stanley Teatre
Aštunta savaitė toberodoma 

laimėjusi tarptautinį techni- 
spalvėms filmoms prizą Tary
bų Sąjungos gražuolė filmą 
“Stone Flower.” Filmą žiūro
vų ir filmų kritikų pripažįs
tama tikrąja matomosios gro
žės dovana pasauliui. Rodoma 
kas dieną nuo 8:15 ryto iki 
pusiaunakčio. Teatras prie 7th 
Avė., netoli 42nd St., New 
Yorke.

New Yorko Paramount
Toliau rodo “Easy Come, 

Easy Go,” surištą su arklių 
lenktynėmis ir jose dalyvau
jančių laimėjimais ir pralai
mėjimais. Priedams .yra sma
gūs aktai scenoj’e.

liną. Iš nacių daktarų teismo 
Vokietijoje. šalčių, stokos 
anglies ir prastos- gaspadorys- 
tės sudarytos bėdos Anglijo
je ir kitos. Taipgi rodoma 
trumpa March of Time filmą 
apie tūl/stančius kas metai 
girųštančių n e p a geidaujamų, 
vaikų Jungtinėse Valstijose ir 
apie jų padėti.

Strand Teatras
Broadway ir 47th St., New 

Yorke, rodo naują filmą 
“That Way With Women,” su 
Dane Clark, Martha Vickers, 
Sidney Greenstreet, Alan 
Hale. Taipgi yra gyvųjų ak
tai.

Brooklyne jau randasi 
tris lietuvių gentkartes. 
trečioji, tai mūsų, prieš pirmą
jį pasaulinį karą atvykusių lie
tuvių anūkai. Tad mes, tie va
dinamieji “senukai,” kariais iš 
tikro pradedame galvoti esą 
senais.
- Tačiau ne taip galvoja Vin
cas Botyrius ir Jurgis Benso
nas. Jiedu su teisėtu pasidi
džiavimu sakosi esą tarpe il
giausia pragyvenusių Brookly
ne lietuvių, bet ne seniausi. 
Kada 50-60 metų lietuvis nu
miršta, jie dar sako — toks 
jaunas mirė, ko jam buvo sku
bėti. Tarsi, kad nebūtų suspė
jęs. Tokį amžių jiedu skaito 
visiška jaunyste.

Vincas Botyrius dar vis te- 
bekriaučiauja lietuvių šapose. 
Malonus, draugiško būdo žmo
gus, jis yra daugelį jaunesnių, 
naujų žmonių pamokinęs 
kriaučių amato. Ir dabar vie
ną išmokino. Jis mano, kad ir 
dabar daugiau lietuvių dar 
turėtų pasimokinti to amato, 
eiti į kriaučių šapas. Tai kas, 
jis sako, kad tam tikrais lai
kotarpiais daugiau uždirbi ki
tur, bet drabužių siuvimas nie
kad neišeis iš mados. Karas ar 
taika, bloglaikis ar gerlaikis, 
aprangoš visuomet reikia, tad 
duonutę ir “kriaučišką vištą” 
net bloglaikiais šiaip taip už
sidirbi.

Bensonas, buvęs indijonų 
kare, seniau užsiimdavo foto
grafu. Pastaraisiais laikais no
ri šiaip sau laisvai pagyventi, 
šian ir ten pabuvoti, į darbą 
neina. Kaipo veteranąs ir jau 
atbuvęs ilgus metus prie dar
bo, jis roku o ja, jog darbo me
tus jis jau atliko su viršlaikiu. 
Po (įarbo kiekvienas yra už
sipelnęs pasilsio.

Linkiu jiems abiem ir vi
siems lietuvių ateivi jos vete
ranams stipriems pagyventi 
dar ilgus metus.

Frank Reinhardt.

ReMiesto Tarybos nariai 
ter V. Cacchione ir Benjamin 
J. Davis pagyrė majorą Wil
liam O’Dwyer už jo išklausy
mą žmonių balso, pasisaky
mą prieš kėlimą fėro.

Tuo patim kartu jie kriti
kavo Staten Island’o (Rich
mond apskrities) prezidentą 
Cornelius A. 'Hali, vienatinį 
narį miestavoj budžeto tarybo
je išstojusį prieš palaikymą 5 
centų fėro. Tarybos balsavime 
fėro klausimo Hali susilaikė 
nuo balsavimo prieš 10 centų 
ferą. Jis yra per laikus žino
mas, kaipo fėro pakėlimo ša
lininkas.

“Turbūt Hali norėtų miestą 
padalinti Į zonas, kaip Staten 
Islande, km- darbininkai turi 
sumokėti 20 centų fėrais, kad 
susisiekti iš salos su žemynu.”

CIO Mokytojų Taryba pa
sveikino budžeto tarybos žy
gi, kaipo “žmonių pergalę” ir 
“panaujinimą demokratijos.” 
Unijos vadai Rose Russell ir 
Sam Wallach, šiuo tarpu ran- 
dąsi Albanėj kovoti už 'page
rinimą buities mokytojams, ta
čiau Įspėja, kad su fėru dai
ne viskas užbaigta. Jie sakė:

“Mes Įspėjame Ne\v Yorko 
žmones, »kad kova už penkių 
centų fėrą dar nepasibaigė. 
Dabar mūšio laukas persikėlė 
Į Albany.”

Stage for Action, 130 W. 42nd 
St., New Yorke, skelbia turin
ti kelis gerus 1 akto veikaliu- 
kus, organizacijoms pakvietus 
juos per stato.

Gaila, kad lietuviai meninin
kai *vis dar neišgali tokių pa
gaminti.

Batsiuviai Šaukiami
Plakuoti Veikla Prieš
Blogus Bilius

CIO United Shoe Workers 
šaukia visų batsiuvystės ama
tų ir šapų, atstovų konferenci
ją apsvarstyti planus unijos 
veiklai sustabdyti priešdarbi- 
ninkiškus bilius. žalingais bi- 
liais dabar užplukdytas kon
gresas. Nuo tokių neliuosas ir 
New Yorko valstijos seimelis.

Jeigu tie visoki biliai praei
tų, darbininkai būtų sugrąžin
ti į viduramžių gadynę.

Konferencija- įvyks tuojau 
po darbo, pirmadienį, vasario 

i 17-tą. Bus atstovauta 
organizuotų batsiuvių.

MIRĖ

15,000

Brooklyno Paramount
Rodo linksmą komediją 

“Cross My Heart.” žvaigždėse 
Betty Hutton ir Sonny Tufts. 
Priedams rodo “Secret of the 
Whistler,” su Richard Dix ir 
Leslie Brooks. Teatras randasi 
prie Flatbush ir De Kalb Ave
nues.

Roxy Teatre
Prie yth Ave. ir 50th St., 

New Yorko, rodo “The Shock
ing Miss Pilgrim,” muzikai iš
kas romansas. Tematika su- 
kinasi apie gražuolę anksty
bųjų laikų raštininkę, įsibro
vusią Į “vyrų darbą” ir kariu 
tapusią pavojumi 
čioms.

bosų pa-

Teatruose 
rodo vaiz- 

Montgomery

Victoria Teatre
a Rodo romanso ir jo intrigų 
filmą “Bedelia.” Teatras — 
prie Broadway ir 46th.

Palace Teatre
, Pasilieka toliau “Sinbad 
Sailor,” technispalvė romanso 
filmą.

The

Nežinomas vyriškis, apie 60 
metu tapo užmuštas traukinio 
stotyje Broadway ir Union 
Avė., Brooklyne.

Embassy' Newsreel
žiniškose filmose 

dus iš maršalo 
atsilankymo Maskvoj pas Sta-

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-B’KLYN, N. Y.

Vasario 18 d., Šapolo-Vaiginio sa
lėje, 147 Thames St., įvyks LLD 55 
kp. susirinkimas, 
narius dalyvauti, 
knygą "Prisikėlusi Lietuva, 
šiame susirinkimo reikės išrinkti .de
legatus j LLD ir j Demokratinių 
Liet. Suvažiavimą, kuris įvyks 29 ir 
30 dd. kovo mėn. Atsiveskite ir nau
jų narių į susirinkimą, taipgi prime
namo nariams, kad užsimokėtų duo
kles už šiuos metus.—M. Stakovas.

(39*40)

Kviečiamc visus 
galėsite pasiimti 

Taipgi

Brooklyno Merginų Grupė, 
veikianti po vardu LDS Soro
rity Group, nusitarė turėti sa
vo skyrių (Booth) Laisvės ba- 
zare. Jos turės praktiškų 
rankdarbių: priejuosčių, šali
kėlių, a u s k ariu, knygų ir daug 
kitų daiktu ir daiktelių.

Pirma piniginę auką baza- 
rui, $2, įteikė Povilas Papie
vis, brooklynietis.

Bazaras Įvyks kovo (March) 
7, 8 ir 9 dienomis, bus Grand

Reinhardt’ai Susilaukė 
Dukrelės

Mr. ir Mrs. E d ward as ir 
Emily Reinhardt susilaukė pir
magimės dukrelės vasario 2- 
rą, ligoninėje. Jauna motina su 
dukrele sveikos, jau sugrįžo 
namo, Glendale, L. 1. -

“Senukai,” Olga ir Frank 
Reinhard’tai, žinomieji dar
buotojai demokratinių lietuvių 
organizacijose, n e p a p rastai 
linksmi susilaukę pirmosios 
anūkės. Tą džiaugsmą jiems, 
kaip ir visiems, buvo atitoli
nęs karas. Jų abu sūnūs buvo 
pašaukti karo tarnybon. Ed- 
w ardas, naujagimės tėvas, ėjo 
karines pareigas tolimoje In
dijoje ir daug kur kitur.

Zorlando šapos kriaučiai, 
kur Reinhard’tas yra šapos 
pirmininku, sako, Reinhard’tas 
šiomis dienomis taip linksmas, 
jog net mus užkrečia savo 
linksmumu. z

K.

Paradise Salėje, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Ištisas tris dienas bus gami
nama karšti valgiai ir bus ge
rų gėrimų. Visus tris vakarus 
Pavidis Radio Orkestrą gros 
šokiams.

Nesivėlinkite su dovanom 
bazarui, laikas jau trumpas. 
Atsiminkite, jog Laisvė yra 
visos Amerikos lietuvių dien
raštis, tad iš visos Amerikos 
turime gauti dovanų.

Rengėjai.

---  g.fag puslapis
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Vasario 17, 1947

Viviane Romance, francūzė 
aktorė, vaidinanti vyriausią 
rolę filmoje “Carmen,” gamin
toje remiantis tuo pat veikalu, 
kaip ir žinomoji tuo vardu 
opera. Rodoma Ambassador 
Teatre, 49th St. ir Broadway, 
New Yorke.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo vyro Juozo Gavė

no. Dar su manim gyvendamas dir
bo Philadelphijoje Shipyarducfee. 
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 pasirašius dokumentą reikia 
grąžinti atgal į Lietuvą. Taigi, jei 
tu nori žinoti apie savo gimines, bro
lius ir seseris, pranešk man savo 
antrašą, o aš tau prisiųsiu tuos do
kumentus. O ten yra tavo tėviškės 
reikalai, labai svarbūs.

Mrs. A. N. Gavėnas, 406 Haakon 
Road, Brooklawn, N. J. (39)

------------------------------------------ -----

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Robert Aida vaidina su Ida Lupino Warneriu naujoje 
dramatiškoje filmoje “The Man I Love,”

Laisves Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

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

—

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—-DENTISTAS

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsįteisti 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.

Charles J. Repšys, 67 m. 
amžiaus, mirė vasario 14 d., 
namuose, 466 — 69th St., 
Bayridge, Brooklyne. Kūnas 
pašarvotas namuose. Laidotu
vės įvyks vasario 17 d., šv. Jo
no kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Oną, sūnų .Kazimierą, 
dukterį Josephine Ilolsky, se
serį Elizabeth Lekis, iš Eli
zabeth, N. J., ir penkis anū
kus.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab. F. W. šalinskas^ 
84-02 Jamaica Ave., Wood* 
haven, N. Y.

Pavidis Radio (Irchestra
Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 

karsti valgiai ir bus didelis pasirinkimas 
/ įvairių gėrimų.

• Bazaras Bus Laikomas

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

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

nBHHmHmI

Kariškiai Vietos Posto 
Programose

“The Battle of China,” ka
ro department© informacinė 
filmą, buvo rodoma Am. Le- 
gijono Lenkų Posto 3-čio na
riams. Tame jiems patarna
vo tech, saržentas Norman 
Moran ir korp. Roy Foil it, 
abu iš armijon verbavimo sto
ties, 246 Graham Ave.

Ši buvo antra iš eilės. Tre
čią tam pat postui rodys va
sario 21-mos vakarą, 247 
Driggs Ave. Tas programas 
rengia tikslu paskatinti vyrus 
stoti į armiją.

- Jewish Hospital, Brookly
ne, uždarė gimdyvių warda 
dešimčiai dienu, kad prašalin
ti kūdikių viduriavimo pavojų, 
pastarosiomis dienomis susir
gus 12-kai naujagimių.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR 0VERK0DTA1

Speciales Kainos Po:

?21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakyrhų.

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.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Peter Kkpiskas

Peter 
KAPISKAS 
RAR&.GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

BULOVĄ!
Didelis x 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |swsh . . . $2475

- $2475

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALAS dėl Balių. Koncertų, Bankietų,
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steiėlus su naujausiais įtaisymais. I
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
TeL STagg 2-8842

4.1 <1 m, ,1, ,1

CAMWUDGI
. I297*
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ROBERT UPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

■ Tel. ST. 2-2173 (Arti Graliam Ave.) Atdara Vakarais.




