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Rytoj, penktadienį, prasidės 
Laisvės bazaras. Tai tradici
nis mūsų dienraščio parengi
mas. 

»

Dėl tam tikrų susidėjusių 
(nemalonių) aplinkybių, šių 
metų bazaras buvo pradėtas 
ruošti vėliau, negu reikėjo. 
Tai įvyko ne dėl Laisvės va
dovybės kaltės.

Kadangi jis vėlokai buvo 
pralietas ruošti, tai toliau gy
veną laisvieČiai nesuspėjo pa
rūpinti visokių dovanų-dova- 
nėlių, kokių prisiųsdavo baza- 
rui seniau. 1

Tačiau, nepaisant to, esame 
giliai įsitikinę, jog bazaras bus 
pasekmingas.

Erooklyno lietuvių visuome
nė supranta savo dienraščio 
palaikymo svarbą; ji supran
ta, jog vienas iš šaltinių, iš 
kurių dienraštis pasilaiko, yra 
bazaras.

Dėl to netenka nei daug 
agituoti: žinome, kad publikos 
bus daug per visus ^vakarus.

Atsilankiusieji ne tik patys 
pasilinksmins, bet ir savo dien
raštį parems.

Gaila, kad aukščiausias ša
lies teismas atsisakė nagrinė
ti advokato Leo Josephsono 
bylą.

Kaip žinia, Josephsonas 
nnsmerktas kalėjimai! 
“kongreso paniekinimo.”

O tačiau visvien trys teisė
jai—Frank Murphy, Wiley B. 
Rutledge ir William O. Doug
las—stojo už tai, kad Joseph
sono byla būtų pemagrinėta!

yra 
dėl

Civilinių Teisių Gynimo Ko
mitetas (Civil Rights Con- ! 
gress), kuris ligi šiol, gynė ad
vokatą Josephsoną, pareiškė, 
jog sh šiuomi klausimas nėra 
baigtas.

Bus apeliuota ir reikalauta, 
idant aukščiausias šalies teis
mas iš naujo pernagrinėtų šią 
bylą.

Visam tam bus reikalingi 
pinigai. Gi Civil Rights Con
gress jų neturi. Jis turės 
kreiptis į plačią visuomenę, 
prašydamas pagalbos.

darboBendrai, šiandien 
žmonėms tenka išeikvoti daug 
pinigų bylinėjimuisi, beginant 
civilines Amerikos žmonių 
laisves.

Atsiminkime: Eugene Den- 
nis’o byla eina aukščiausiai! 
teisman; Eislerio byla—taipgi. 
Joint Anti-Fascist Komiteto 
narių, nusmerktų kalėjiman, 
apeliacija yra įteikta aukš
čiausiam teismui.

Neužilgo prasidės Hollywoo- 
do artistų-rašytojų byla.

Štai suimti Bittelmanas, 
Jones, Williamsonas, Smith *ir 
kt. Už juos tenka užstatyti 
belos; jie eis į teismus.

Kiek visa tai suės pinigų! Ir 
tie visi centai^ kuriais perse
kiojamieji yra ginami, pareina 
iš darbo žmonių kišenių.

V'■* daugiau vyriausybė

Trumano administracija, 
puldama komunistus ir neko- 
munistus darbo žmonių veikė
jus, mano, kad ji tuo būdu 
susilpnins progresyvių ameri-, 
kiečių veiklą už Henry A. 
Wallace’ą.

čia jos didžiausia klaida! ~ 
Juo

Bet ar gali būti kitaip?
Gindami persekiojamuosius, 

Amerikos darbo žmonės pui
kiai supranta, kad jie gina 
savo demokratines teises.

Reakcininkai, areštuodami, 
persekiodami, puldami pažan
gius veikėjus, mano, kad 
jiems tuo būdu pavyks nugąs
dinti kiekvieną demokratinio 
nusiteikimo žmogų ir tuo bū
du sunaikinti darbininkų ju
dėjimą.

Jie klysta taip manydami!

/■r-?.'

....... ..........
puls darbo žmones, jų orga
nizacijas, jų įstaigas, jų va
dus, tuo labiau tvirtės liaudies 
jai pasipriešinimas!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

WALLACE’O KANDIDAT. ISACSON IŠRINKTAS KONGRESAM
Teisėjas Laiko be Užstato 
Tris Politinius Kalinius 
Deportavimui iš Amerikos

Pažangūnai Šaukia Protesto Telegramomis Užplukdyti 
Baltąjį Rūmą Washingtone, Masiniai Demonstruoti

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Edward 
A. Conger atmetė prašymą 
paleisti už užstatus Johną 
Williamsona, Komunistų 
Partijos centro narį ir 
Gerhartą Eislerį, pabėgusį 
nuo Hitlerio prieš-fašistinį 
kovotoją. Jie Ellis Islando 
ateivyb. stotyje laikomi de
portavimui iš Amerikos,

Tmmanas Vėl Nudžiugino 
Graikijos Monarchistus

Athenai, Graikija. — Visi 
graikų monarchistin. laik
raščiai garbina prez. Tru- 
maną, kuris žadėjo jiems 
naujos parąmos karui prieš 
partizanus. Tuo tarpu par
tizanai atakavo monarchis
tus vidurinėj ir šiaurinėje 
Graikijoj.

Gen. Meyers Įkaitintas 
Kaipo Taksų Sukčius

Baltimore, Md. — Fede- 
ralis prisiekusiųjų teismas 
įkaitino generolą Bennettą 
E. Meyersą už išsisukinėji
mus nuo taksų mokėjimo.

Pirmiau grand džiūrė 
Washingtone įkaitino gen. 
Meyersą už suktybes kari
niuose kontraktuose ir už 
kreivas priesaikas. Vien pa
gal šį kaltinimą Meyers ga
lėtų gauti 60 metų kalėji
mo.

22 UNIJŲ VADAI PENN- 
SYLVANIJOJ REMIA 
HENRY WALLACE’Ą
Harrisburg, Pa. — 22 

unijų vadai išleido atsišau
kimą remti Henrio Walla- 
ce’o kandidatūrą Į Jungtin. 
Valstijų prezidentus. Atsi
šaukimą pasirašė 17 CIO 
unijų aukštųjų pareigūnų, 
3 Darbo Federacijos unijų 
vadai ir 2 geležinkeliečių 
Brolijų vadai.

Los Angeles,' Calif.—Šios 
valstijos senato komitetas 
pradėjo tyrinėti “raudonų
jų” veiklą unijose, judžių 
studijose ir apšvietoje.

SIAURINIAI KORĖJIEČIAI JŽEID1NEJĘ 
AMERIKONU OFICIERIUS-TEMYTOJUS

Seoul, Korėja.— Du ame
rikonai susisiekimų oficie- 
riai, R. Biggs ir Darrel G. 
Costello atvyko iš pietines 
Korėjos į P y o n g y angą, 
šiaurinės Korėjos sostinę. 
Jie norėjo stebėti ruošiamą 
ten korėjiečių armijos pa
radą. Korėjiečių policija at-

A

Komitetas 
Ginti ir ki- 
organizaci-

kaip “nepiliečiai komunis
tai.”

Be užstato taipgi ten lai
komas deportavimui- Fer
dinandas C. Smith, CIO 
Marininkų Unijos sekreto
rius, kaipo “raudonas” ne- 
pilietis ateivis iš Jaųiaicos,, 
Anglijos kolonijos. Smithas 
buvo vienas iš pačių pirmu
tinių šios unijos kūrėjų ir 
pasižymėjo kovose už mari
ninkų reikalus.

Amerikiečių 
Sveturgimiams 
tos pažangūnų
jos šaukia unijįstus ir šiaip 
laisvę mylinčius žmones ur
mu siųsti protesto telegra
mas prez. Trumanui ir ge- 
neraliam prokurorui Tomui 
Clarkui su reikalavimu pa- 
liuosuot tuos darbinink. va
dus. Šios organizacijos 
kartu ragina žmones masi
niai demonstruoti prieš to
kius politinius areštus, kur 
kaliniams neduodama pačių 
pamatinių teisių, nors 
Jungtinių Valstijų konsti
tucija užtikrina tas teises.

AREŠTUOTA DEPORTA
VIMUI NEW MASSES

ADMINISTRATORĖ
New York. — Valdžios a- 

gentai suėmė deportavimui 
iš Amerikos Beatričę John
son, New Masses žurnalo 
administratorę, kaip nepi- 
lietę komunistę.

Trumanas Reikalauja 
Čiangui $570,000,000

Washington. — Prezid. 
Trumanas kreipėsi į kong
resą,- ,kad paskirtų dar 
$570,000,000 Chinijos dikta
toriui Čiang Kai-šekui, kad' 
sustiprinti Čiango ūkį ir ka
rą prieš chinų komunistus. 
Valstybės sekretorius 
shallas neseniai sakė, 
Čiango šaika nusuks 
dalį tų pinigų.

Mar- 
jog, 

treč-

Šveicarija. — Buvęs Ru
munijos karalius Mi
chael, pabėgėlis, rengiasi 
keliauti į Jungtines Valsti
jas.

ėmė iš Costello fotografinį 
aparatą ir filmas.

Tiedu amerikonai buvo 
užlipę ant pastolio kaip pa
rado, tėmytojai. Korėjiečiai 
nuvarė juos žemyn. Tuomet 
jiedu atsistojo gatvėje ste
bėti paradą, bet ir čia ko
rėjiečiai juos stumdė.

(Šiaurinė Korėjos pusė, 
pagal sutartį, yra laikinai 
užimta Sovietų, o pietinė 
pusė — amerikonų.)

Graikijos Monarchistai Sušaudė 
,30 Demokratų; Nusmerkė dar 10

Athenai, Graikija. — Mo
narchistų valdžia, pagal sa
vo karinių teismų sprendi
mus, vas. 17 ' d. sušaudė 30 
suimtų partizanų ir kitų 
demokratinių žmonių. Jų 
tarpe buvo sušaudyti ir 7 
monarchistų kareiviai, ku- 
rie padėję partizanams.

Tą pačią dieną monarchi-

SOCIALISTŲ - KOMUNISTŲ 
LAIMĖJIMAI ITALIJOS 
MIESTO RINKIMUOSE

Roma. — Pescaros mies
to rinkimuose, Italijoj, ben
dras socialistų-komunistų 
frontas gavo 13,646 balsus, 
tai yra 48 nuošimčius ir 6 
dešimtadalius visų paduotų 
balsų, arba 5,848 balsais 
daugiau, negu 1946 metais.

Už premjero de Gasperio 
krikščionis demokratus bal
savo 7,7i98, tai yra, tik vienu 
dešimtadaliu vieno nuošim
čio daugiau, negu 1946 m. 
Dešiniųjų blokas/ susidedąs 
iš fašistų “paprasto žmo
gaus” partijos ir liberalų, 
gavo tiktai 4,546 balsus, ar-

Monarchiniai Fašistai Kankino * »

Varomus Gatve Civilius Graikus,
O ne Suimtus Partizanus

New York. — Graikijos’ 
demokratų - partizanų ra
dijas pranešė, kad fašistai- 
monarchistai praeitą sa
vaitę‘žvėriškai kankino civi 
liūs žmones, varomus Salo- 
nikos gatvėmis, o ne suim
tus partizanus. Monarchis
tai tiktai gyrėsi, būk jie su
ėmę tuos, esą, “120 parti
zanų”, kurie bombardavę 
Salonika. Iš tikrųjų gi mū
šyje Ties Salonika tiktai 7 
partizanai buvo sužeisti ir 
3 be žinios dingo; o parti-

Irano Valdžia Pirks 
$10,000,000 Vertes 
Ginklų iš Amerikos

Teheran, Iran, 
trukšmingų ginčų, Irano 
seimas dauguma balsų nu
tarė pirkti iš Amerikos 
ginklų ir karinių įrengimų 
už $10,000,000. Amerika nu
pigintomis kainomis par
duos Iranui atliekamus tan
kus, karinius lėktuvus, kul
kosvaidžius ir kitus ginklus 
bei amuniciją. Amerika siū
lėsi parduot Iranui $25,- 
000,000 vertės ginklų, bet 
seimas atrado, jog tai per
daug. ’

Po

Washington. — Senato 
užsieninių reikalų komite
tas užgyrė $5,300,000,000 

vieniemsMarshall© planui 
metams.
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štai Athenuose nusmerkė 
mirti 10 žmonių už tai, kad 
jie užmušę vieną žandarą ir 
planavę nužudyt buvusį 
premjerą St. Gonatą ir tū
lus kitus reakcinius poli
tikierius. Kartu monarchis- 
tai nuteisė 11 kalėti iki gy
vos galvos, o kitus 29 pa
siuntė kalėjiman trumpes
niam laikui.

ba 16 nuošimčių visų 
su.

Pescara yra pramonės ir 
žvejybos miestas su 50,000 
gyventojų.

New Yorko Times redak
ciniame straipsnyje nuogąs
tauja, kad jeigu Italijos 
Liaudies Frontas su komu
nistais - socialistais prieky
je panašiai laimės visuoti
nuose Italijos rinkimuose 
balandžio 18 d., tai “bus 
pragaištingas smūgis vaka
rinei Europai” — antausis 
Trumano - Marshall© pla
nui.

zanai užmušė bei sužeidė 50 
monarchistų. •

. Monarchistų armija Salo- 
nikos gatvėmis varė me
džio darbininkus, kalkių 
degintojus, medinių anglių 
gamintojus ir kitus demok
ratinius žmones, kuriuos 
ant greitųjų sumedžiojo ir 
aptaisė neva kaip partiza
nus. Fašistinė govėda varo
muosius badė užaštrinto
mis geležinėmis lazdomis ir 
daužė buteliais ir akmeni
nes.

Murray Užtikrina, Kad 
Plieno Darbininkai 
Nestreikuosią

Pittsburgh, Pa.'— Philip 
Murray, CIO Plieno Darbi
ninkų Unijos pirmininkas 
ir generalis CIO preziden
tas, pareiškė, kad plieninin- 
kai nestreikuos dėl algų pa
kėlimo. Tuo tarpu vykdo
moji unijos taryba svarstė, 
kiek algos, priedo reikalau
ti. Pranešama, kad unijos 
vadai bandys išsiderėti iš 
kompanijų ir gerovės-svei- 
katos fondą, panašų, 
John L. Lewis išgavo 
nieriams.

kaip 
mai-

Anglijos Gydytojų Susi
vienijimas nubalsavo prieš 
valdžios siūlymą socializuot 
mediciną. .

ORAS.—Būsią nešalta. 
« **
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Darbietis Leo Isacson’as
I -

Gavo Daugiau Balsų, negu 
Visų Kitų Partijų Žmonės

Smūgis Karinei Trumano Politikai; Wallace Sako, Jog 
3-ji Partija Galėtu Tapt I-ja Prezidento Rinkimuose

New York. — Papildo
muose rinkimuose į Jungt. 
Valstijų kongresą Leonas 
Isacson’as, Amerikos Darbo 
Partijos kandidatas, vasa
rio 17 d. gavo daugiau bal
sų, negu visų kitų partijų

LEO ISACSON 
kandidatai, sudėjus juos 
krūvon.

Isacsonas, Henrio Walla- 
ce’o remiamas, tapo išrink
tas kongresmanu nuo 24-tos 
kongresines apskrit. Bron- 
xe, New Yorko miesto da
lyje.

Už Isacsoną_ paduota 22,- 
697 balsai; už trumaniškų 
demokratų kandidatą Kar
lą Propperį 12,578. Libera
lų partijos (dubinskinių so
cialistų ir mišraus plauko 
elementų) kandidatas Dean

Atmeta Užgynimą Uni
jom Remti Wallace’ą

Washington. — Harry 
Bridges, CIO Laivakrovių 
Unijos pirmininkas, ir kitų 
CIO unijų kairesnieji va
dai atmetė CIO centro pa
tvarkymą, kad unijos ne
remtų Henrio Wallace’o nei 
jo vadovaujamos trečiosios 
partijos. Jie pareiškė, jog 
unijos turi savivaldybę po
litiniuose reikaluose.

Palestinos žydai nukovė 
dar 30 arabų, o arabai 1 žy
dą.

CHINŲ KOMUNISTAI FAKTINAl APSUPO 
TAUTININKUS 6-SE MIESTUOSE '

Nanking; Chinija. — Chi- 
nų komunistai įsiveržė į 
pakraščius Anšano miesto, 
svarbiojo plieninės pramo
nės centro Mandžurijoj. Ki
ti komunistų junginiai užė
mė pozicijas už 6 mylių nuo 
Mukdeno, didžiausio Man- 
džurijos miesto. Komunis
tai apgula Mukdeną su apy
linkėmis.

Jie nukirto visus sausu
mos susisiekimus Čiang 

Alfange gavo 3,480 balsų, o 
republikonas Joseph de Ni- 
gris tiktai 1,482.

Rinkimų vajuje už demo
kratus agitavo Rooseveltie- 
nė ir miesto majoras O’
Dwyer. Buvo suburti smar
kiausi trumaniški “šauliai” 
prieš Darbo Partijos kan
didatą Isacsoną. Jie gąsdino 
piliečius raudonaisiais bau
bais ir smerkė Darbo Par-v 
tiją ir jos kandidatą kaip 
“komunistus,” Bet balsuo
tojai nenusigando.
Isacsonas ir jo rėmėjai nu

rodinėjo piliečiams, jog 
Trumano politika veda į ka
rą. Jie reikalavo panaikint 
priešdarbininkišką Tafto- 
Hartley įstatymą, atmest 
Trumano - Marshallo pla
ną; sumušt įteiktą kongre
sui bilių dėl visuotino rek- 
rutavimo įvedimo jaunuo
liams ir darbuotis žmonių 
gerovei šioje šalyje, o tai
kos išlaikymui pasaulyje.

Wallace’© Telegrama
Henry Wallace, trečios 

partijos kandidatas į prezi
dentus, atsiuntė Isacsonui 
sveikinimo telegramą, ku
rioje sako:

Jūsų laimėjimas yrą at
metimas aršiosios užsieni
nės (Trumano) politikos, 
kuri veda mus linkui karo. 
Tai yra tikras laimėjimas 
prieš politines bosų maši
nas. šis laimėjimas rodo, 
kad trečioji partija galėtų 
tapti pirmąja prezidenti
niuose šių metų rinkimuo
se.”

Darbietis kongresmanas 
Vito Marcaųtonio entuzias
tiškai sveikino Isacsono iš
rinkimą į Jungtinių Vals
tijų kongresą. Jis pareiš
kė:

“šis laimėjimas turi di
delę istorinę svarbą: jis pa
dės dar daugiau laimėti 
prezidentiniuose lapkričio 
rinkimuose.”

Komunistų Partijos pir
mininkas William Z. Fos
ter sakė:

“Isacsono išrinkimas ant 
trečiosios partijos tikieto 
yra baisus • smūgis karo 
kurstytojams.” 

t

1

i

Kai-šeko tautininkams Čin- 
hsiene, Sinmine, Tiehlinge 
ir Anšane. Tautininkų ka
riuomenė šiuose miestuose 
faktinai apsupta. Čiang 
Kai-šeko valdžia tegali tik 
iš lėktuvų numesti maisto 
ir amunicijos apsumamiems 
ten saviškiams.

s

.1

Chinija leidžia ameriko
nam išvystyt aliumino ga
mybą Formosos saloj.

,# ■ .1
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Kaltinimai
Tarybų Sąjunga keturiomis dalimis išleido savo at

sakymą į neseniai mūsų vyriausybės išleistus vokiškus 
dokumentus, nukreiptus prieš socialistinį kraštą. Pas
kutinėje atsakymo dalyje iškeliami prieš Angliją ir Jung
tines Valstijas kaltinimai, paremti dokumentais iš vo
kiečių archyvų, kad karo metu tos dvi šalys' ieškojusios 
atskiros sutarties su Vokietija ir bandžiusios ją laimėti 
savo pusėn. Tuo reikalu derybas iš Anglijos pusės vedė, 
lordo Beavenbrooko sūnus Max Aitken. Vokietiją atsto
vauti ir derybas su anglais vesti buvo įpareigotas veng
ras Gustav van Koever. Tos derybos ėjo 1941 metais, tik 
pradžioje karo.

Sovietai teigia, kad Jungtinės Valstijas pasitarimus 
su vokiečiais vedė 1943 metais. Jas atstovavo dabartinio 
republikonų partijos šulo Foster Dulles brolis Allen W. 
Dulles, kuris tuo laiku buvo Amerikos legacijos atašė 
Šveicarijoje. Hitlerį atstovavo vokietis princas Hohen- 
lohe. Abiejų šalių tikslas buvęs susitarti su Vokietija ir 
ją nukreipti išimtinai prieš Tarybų Sąjungą. Po karo 
Vokietija turėjo būti tvirta ir jos vadovybėje turėjo būti 
visa rytine Europa.

Sovietai sako, kad kaip tik dėl to buvo atidėliojamas 
antro fronto atidarymas.

Tuo tarpu, sako, Sovietai skubinosi Amerikai ir An
glijai pagalbon, kai 1944 metais vokiečiai pradėjo platų 
ofensyvą prieš talkininkus Ardennes fronte. Tasai žiau
rus mūšis paskui buvo pavadintas “Battle of Bulge.” 
Churchill kreipėsi prie Stalino ir prašė padaryti spaudi
mą ant vokiečių iš rytų. Stalinas atsakė, kad tuojau bus 
pradėtas visu frontu ofensyvas, kad atitraukus vokiečių 
jėgas nuo anglų. Taip ir buvo padaryta. Cituojami Stali
no ir Churchill tuo reikalu susirašinėjimai. Churchill 
karštai dėkavojo Stalinui už pasiskubinimą pagalbon.^

O labai dažnai Amerikos spaudoje buvo reiškiama 
mintis, kad mūsų vyriausybė ir Anglija labai bijojo bol
ševikų atskiros sutarties su vokiečiais. Šitie Sovietų pa
skelbti dokumentai bus smūgis tiems, kurie tuo tikėjo.

♦ - -------------- ------
Prokuroro Clark Pripažinimas

Aną dieną generalinis prokuroras buvo pašauktas 
Kongresinės Neamerikinės Veiklos Komitetui paliudyti 
apie komunistus. Prokuroras Clark kalbėjo karštai ir 
aštriai prieš komunistus. Jis apkaltino juos visame kame. 
Paskui buvo paklaustas, ar iš tiesų Amerikos komunistai 
skelbia vartojimą jėgos ir prievartos pakeitimui Ameri
kos santvarkos? Ar teisybė, kad jie siekia Amerikos val
džią nuversti?

Tai buvo rimti klausimai ir prokuroras turėjo į juos 
• atsakyti. Po ilgų išvedžiojimų jis pripažino, kad to jis 

negalėtų faktais, įrodymais paremti, kad Tokių komunis
tams užmetimų joks teismas nepriimtų!

Prieš keletą metų buvo sudarytas suokalbis atimti 
pilietines teises iš komunistų veikėjo Schneiderman. Byla 
pasiekė šalies Aukščiausią Teismą. Kaltinimas buvo tas 
pats: komunistai skelbią prievartos ir spėkos vartojimą. 
Schneidermaną ginti teisme stojo Wendell Willkie. Aukš
čiausias Teismas pripažino, kad toks užmetimas komu
nistams nėra paremtas faktais, kad 'tai yra tik anti-ko- 
munistų propaganda.

DabAr, užėjus raudonbaubizmo gadynei, vėl pana
šus kaltinimas keliamas ir areštuojami nepiliečiai ko
munistų veikėjai (Claudia Jones, Alexander Bittelman, 
Ferdinand Smith) ir bus bandomi išdeportuoti tais pa
čiais Aukščiausio Teismo atmestais kaltinimais’.

“* Būtų gerai, kad kas nors iš kaltintojų pacituotų do
kumentus, kurie parodytų, kad Amerikos Komunistų 
Partija skelbia spėkos ir prievartos vartojimą. Kaltini
mai be įrodymų yra ne kaltinimai, bet žmonių klaidini
mas. Komunistų Partija turi savo konstitucijon įrašius 
ištisą punktą prieš prievartos ir spėkos vartojimą. Ji sa
ko, kad ji siekia savo tikslų demokratinėmis priemonė
mis. Ji sako, kad ji stengiasi agitacija ir propaganda įti
kinti Amerikos žmonių daugumą, jog jos programa yra 
teisinga ir naudinga Amerikai. Ji atmetanti, idėją, kad 
mažuma galėtų pasiimti galią ir kraštą valdyti.

ANTROJI SKAUDI 
PAMOKA >

Vokiečių kruvino siautėji
mo Lietuvoje dar neužteko 
tūliems lietuviams. Kai tam 
siautėjimui atėjo galas, jie 
su jais kartu bėgo ir ieško
jo pas juos prieglaudos. Da
bar tie patys vokiečiai jiem 
teikia antrą pamoką. Su 
savo svečiais jie elgiasi tik
rai brutališkai.

Vienas pabėgėlių rašo ir 
skundžiasi:

tremtinius Vokietijoj supa 
supuvęs vokiečių gyvenimas. 
Vokietija yra centras juodo
sios rinkos Europoje. 40 
nuošimčių jų privataus kapi
talo eina Juodon biržon. De
mokratinių ženklų čia nėra. 
Iš savo užsienio šelpėjų jie 
juokiasi—sako, mūsų bijo ir 
gerinusi. Ne'o - nacizmas čia 
pražydo negirdėtu brutalu
mu tremtinių atžvilgiu. Vo
kiečiai be kyšių, nepapirkti 
nevykdo jokių ąliantų direk
tyvų tremtinių atžvilgiu. 
Studentai mėtomi iš univer
sitetų, lietuvių mėtymai, iš 
kambarių, mušimai, supuvu
sio maisto tiekimai ir k. 
Tremtiniai» tapę nacių karo 
aukomis dabar tampa “an
tromis” neo-nacizmo auko
mis. Kas liks Vokietijoj, tas 
gyvens kaip K Z—lageriuose. 
Vokiečiai nieko nematuoja 
su teisingumu ar atsilygi
nimu, o visk ą matuoja 
su jėga, o kur neturi 
tuoja su jėga, o kur neturi 
jėgos paprastai savo moralę 
išreiškia bjauriais žodžiais. 
Nereikia užmiršti, kad vokie
čiai iš Lietuvos yra tiek iš
plėšę turto ir išvogę gėry
bių, jog kiekvienas tremti
nys galėtų iš jų gauti vel
tui 5-6 kambarių vilą ir per 
30 metų po 2,000 markių i 
mėnesį ir po 5,000 kalorijų 
i dieną. Bet vokiečių sugė- 
dinimui niekas dar neišrado , 
mažiuos... Tremtiniai savo i 
spaudoj tų neteisybių kelti 
negali, nes vokiečiai keršyja. 
Du trečdaliu mažų laikraš
čių ir knygų kainos sudaro 
kyšiams ir papirkimams, to
dėl mūsų laikraščiai ir kny- ! 
gos yra brangios. Savo kul
tūrinę gyvybę turime išsi
pirkti kaip iš velnių ir bar
barų, Sunkumai daromi vi
sur, neduodamos patalpos, 
šmeižiami spaudoj, per radi
ją, partijų seimuose. Vokie
čiai varo tremtiniu nusikra
tymo politiką organizuotu 
būdu nuo ministro iki gatves 
šlaviko imamai. į tremtinių. 

Dabar Visiems Aišku
Iš Athenų pranešta, kad formaliai ir oficialiai Jung

tinių Valstijų generolas Van Fleet ir Anglijos majoras 
generolas Rawlins įeina į Graikijos Apsigynimo Tarybą 
ir turės pilną balsą vedime karo prieš partizanus. Tai 
reiškia, kad šis kraštas atvirai tapo įtrauktas į Graiki
jos civilinį karą.

Miesto Taryba Sulaužė Miesto Čarterį
Tai, kas atsitiko New Yorko Miesto Taryboje, nieko 

bendra neturi su žmonių teisėmis ir demokratija. Demo
kratai sudarė daugumą ir atsisakė priimti komunistų 
nominuotą narį į miesto tarybą, vieton mirusio komunis- 

' to Peter Cacchione. Ton vieton buvo nominuotas veikė
jas Simon K. Gerson. Prieš jį nė vienas nieko nepasakė.

* Visi sutinką, kad jis savo politiniu išsilavinimu ir veik
lumu būtų didelis Miesto Tarybai pliusas.

Tai kodėl vistiek Tarybos dauguma jį atsisakė pri-

Vaizdas iš Oklahoma universiteto studentų demons
tracijos prieš neisileidimą negrų studentų. Jie demons- 
tratyviškai sudegino Jungtinių Valstijų Konstitucijos 
Keturioliktą Pataisyma ir pelenus pasiuntė prezidentui 

Trumanui. Čia jie laiko iškėlę dėžute su pelenais.

imti? Tik viena yra priežastis: Tarybos dauguma nesį- 
skaito su Brooklyno 75,000 piliečių, kurie išrinko, komu
nistą juos atstovauti.

Tarybos dauguma šiuo savo žygiu sutrempė po kojų 
miesto Čarterį. Čarteryje aiškiai pasakyta, kad pasitrau
kusio ar mirusio tarybos. nario vieton turi patekti tos 
pačios politinės partijos paskirtas'žmogus. Jei demokra
tas pasitraukė, kitas demokratas turi jo vietą'užimti. 
Jokia kita partija neturi teisės kištis.

skundus įstaigos nekreipia 
dėmesio ir išmėto tremtinius. 
Todėl tremtiniai važiuoja į 
bet. kokį kraštą, kas kur vež.

Tai balsas Dr. Bonifaco 
Ramanausko. Pats dakta
ras yra fašistas. Jis, matyt, 
bėgo pas hitlerininkus, kai
po savo prietelius. Vyras 
dabar nusigandęs ir nusi
vylęs.

Kad Dr. Ramanauskas y- 
ra fašistas, tai galima sprę
sti iš jo dėstomo plano, kaip 
mūsų gerasis pasaulis tu
rėtų suvaldyti Tarybų Są
jungą ir su ja sykį ant vi
sados apsidirbti. Jis sako:

Amerikoje yra nerimtai 
įvertinama Sovietų jėga. Ji 
yra didesnė, negu pasaulis 
galvoja. Pasaulio politiką 
tektų įvesti į atsiskaitymą su 
komunizmu. Visas pasaulis

Laiškas iš Lietuvos
Nors ir nedažnai, vistik 

laiškus iš Lietuvos gauna
me. Kai laiškai tik asmeni
nio pobūdžio, tai nieko to
kio. Bet štai šiandien atėjo 
(vasario 13 d. 1948) laiškas 
mano seseriai Zofijai Gied
raitienei. Laišką rašė jos 
duktė Elena Tamulionienė, 
kuri mokytojauja Mirosla
vo pradžios mokykloje. .Lai
ške paliesti ir visuomeni
niai Lietuvos reikalai, tai 
manau, bus daug kam įdo
mu pasiskaityti. Siunčiu 
Laisvės redakcijai origina
lų laišką su visu voku, paš
to ženkleliais ir antspau
dais. Kai ,‘bus po visam, 
gerbiamoji Laisvės redakci
ja malonės man tą. laišką 
grąžinti.
Dr. Jonas J. Kaškiaučius.

1947 m. gruodžio m. 13 d. 
Brangioji mamyte!
Nors neseniai Tamstai 

išsiunčiau laišką, bet,' kai 
Tamsta vis rašai, kad ne
gauni mano 'laiškų, tai ir 
vėl rašau nors keletą žo
džių. Bez to, manau, kad jau 
bus kiti metai, kol šis mano 
laiškas pasieks Tamstas. 
Taigi sveikinu ir linkiu ge
riausios" sveikatos ir to, ko 
Tamstų širdis trokšto.

Bet už vis labiausiai no
rėčiau, kad jau nors šiais 
i n 2* a i s galėtumėt atvaž iuo t 
pas mus, nes jau įkirojo tas 
laukimas iki kaulo. Ir būti-

tuęj turėtų nutraukti diplo
matinius santykius su Rusija 
ir galutinų reikalų likvidaci
jai įgalioti Maskvoje Lux- 

’ cmbourgo konsulą... Jums 
tai atrodys juokinga, bet čia 
gludi skubus pirmas veiks
mas. Santykiai su pasaulio 
valstybėmis eina sovietų nau
dai, o ne su sovietais santy- 
k iau j ančioms valstybėms.
Gaila, kad ir “geros’’ pasau
lio galvos to nesupranta ir 
pralošia savo kozerius. Vo
kiečiai neverti užsienio pa
gelbės, o sovietai—diploma
tinių santykių. (Am. Lietu
vis, vas. 14 d.)

Viskas būtų gerai, jeigu, 
tas gerasis pasaulis fašisto 
Ramanausko paklausytų. 
Bet ar paklausys? Labai a- 
bejotina. Ramanausko bal
sas pasiliks balsu girioje— 
neišgirstu ir ir neišklausy
tu.

nai su dėde prašom atva
žiuoti, o, jei galės, tai ir dė
dienė, — baisiai visų lau
kiu.

Mes, kol kas, dar visi gy
vi ir sveiki pusėtinai. Va 
neseniai man labai ranką 
skaudėjo , kad negalėjau ir 
laiško parašyt, — Algelis 
už mane rašė Tamstai laiš
ką. Bet po to ir aš jau ra
šiau. tik kažin, ar Tamsta 
įgavot tuos mūsų laiškus, 
kai nevisuomet gaunat.

Mes visi — vėdariškiai ir 
aš — rašom Tamstai daž
nai laiškus, bet, kodėl jų 
negaunat, tai nesuovantam.

"Šiuo laiku labai ruošia
mės į Lietuvos TSR rinki
mus, tai visi turim begales 
darbo. Be to, daug iš mūsų 
patekom į deputatų skaičių, 
o į komisija, tai be išimties 
visi mokytojai įtraukti—tai 
pirmininkais, tai sekreto
riais ir t.t. Aš irgi turiu 
garbes pasigirti, esu išrink
ta vietinės apylinkės pirmi
ninke ir deputate į vals
čiaus tarybą, be to ir agita
tore. Tai jau'nežinau, kaip 
čia reikės ir išpildyt savo 
uždaviniai. O dar ir nuola
tinės savo pareigos ir šei
mos reikalai. Vienu žodžiu, 
darbo begalės, o naudos kol 
kas labai mažai. Na, bet? gal 
ateitis bus geresnė. Jei mes 
nesulauksim, tai nors mūsų 
vaikai galės laisvai kvėpuo
ti. Todėl, anot dainos, 
“dirbkim, krutėkime dėl 
Lietuvos.”

Siuntinius gavau (jar lie
pos mėnesį penkis, o šeštą 
— rugsėjo mėnesį. Ir už 
viską širdingiausiai dėkoja
me mamytei, dėdytei ir dė- 
dienytei. Jau daug laiškų po 
to parašiau. Ir nuo mamy
tės irgi gavau kelius laiš
kus. Tik kažin kodėl dėdy- 
tė nebeparašo nieko, — ar 
supykęs labai ant manęs, ar 
laiko neturi. Mamyte, pra
šom už mane jį karštai pa
bučiuot ir pasakyti jam, 
kad jis nepyktų ant manęs, 
nes aš jį vistiek myliu ir 
labiau už visus gerbiu. Jis 
yra mano netik dėdė, bet 
kartu ir tėvelis ir didžiau
sias geradarys pasauly. Ma
myte miela, tik atvažiuokit 
greičiau. Bučiuoju ir ma
mytę ir visus —

Elena Tamulioniene, 
Miroslavo paštas, 
Alytaus apskritis, 
Lietuvos. T.S.R., USSR.

Praga. — Užsieniniai čc- 
choslovakijos, Lenkijos ir 
Jugoslavijos ministrai čia 
tariasi apie bendrą savo ša
lių gynimą.

FLORIDOJE ĮSTEIGTA PROGRESYVE 
LIAUDIES PARTIJA

Oi’lando, Floridoj, vasario 7 
d. įvyko konferencija sudary
mui galutinų planų įsteigimui. 
Liaudies Progresyvės Par
tijos ir jos u ž d ėjimui 
ant Floridos baloto. Ta 
partija statys Henry A. Wall
ace į J. A. V. prezidentus, 
taipgi ir kitus progresyvius 
kandidatus į Floridos bei ša
lies valdininkus. Konferenci
ja atsibuvo metodistų negrų 
bažnyčioj. Konferencija ati
daryta su invokacija per tos 
bažnyčios kunigą ir su Star 
Spangled Banner, vadovaujant 
negrei solistei, apie pirmą va
landą dieną. ,

Delegatų radosi 93, kurie 
atstovavo įvairias darbo uni
jas, protestonų bažnyčias, sa
višalpos bei labdarybės orga
nizacijas, Progresyvių Piliečių 
L,ygas ir panašias organizaci
jas, kurios čia veikia uždėji
mui Wallace’o ant Floridos 
baloto.

Po atidarymui konferencijos 
buvo pakviesta keli iš delega
tų išsireikšti savo mintis, ko
dėl yra reikalinga 3-čia, pro- 
gresyvė partija Floridoj ir pa
statyti Wallace ant baloto į 
prezidentus.

Pirmučiausiai kalbėjo pro
testonų kunigas Black, pa
reikšdamas, kad dabartinč- 
dvilypė demokratų-republiko- 
nii partija jau nuėjo su re
akcija taip toli, kad daugiau 
jau nebegalima sėdėti ir lauk
ti nieko neveikiant prieš re
akciją. ( Kalbėjo moksleivis 
Ji m T. Crown, atstovas Flori
dos Universiteto Progresyvės 
Piliečių Lygos ir moksleivis 
Tampa Universiteto. Vienas 
delegatas pareiškė: Nenusi
gąskite, kad aš atstovauju 
CIO uniją, todėl, kad komerci
ne spauda diena iš dienos 
skelbia, būk CIO užkei
kusi trečios partijos > tvė
rimą ir Wallace’o kandida
tūrą į prezidentus. Tai 
melas, sako CIO atstovas: 
visi Floridos 1 o kai ai stoja už 
įsteigimą 3-čios partijos ii’ už 
Wallace’a įk prezidentus. Flo
ridos seimelio senatorius pasa
kė ugninę prakalbą prieš ša
lies administracijos pasidavi
mą Wall Streetui ir už Wall- 
ace‘ą į prezidentus. Viena 
moteris kalbėjo prieš verstiną 
militarinį muštrą ir prieš 
aukštas pragyvenimo kainas. 
Gauta sveikinimo telegrama 
nuo II. A. Wallace ir skaityta

Bostono ir Apylinkes Žinios
MASSACHUSETTS VALS

TIJOS PILIEČIAMS

Prakalbų Maršrutas—Kalbės 
Prof. B. F. Kubilius

Prof. B. F. Kubilius tik ką 
grįžo iš PCA nacionalės kon
ferencijos, kuri įvyko Chica- 
goj, sausio 17-18, šiais metais. 
Šioji konferencija, kurioj da
lyvavo 460 delegatų iš 28 
valstybių bei statų ir'kur at
stovavo įvairaus luomo pilie
čius, nemaža nutarė per dvi 
dienas. Delegatai pateikė gy
vą platformą, kūpą Trečioji, 
Nepriklausomoji Partija turės 
vykdyti gyvenimam balsuo
jant už Henry A. Wallace į 
šalies prezidentus.

Toji platforma yra įdomi ir 
turėsime ją suprasti, šie vi
si nutarimai yra pažangūs. 
Mes, pažangieji, privalome su 22 d., Lietuvių Tautiškame

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Uth. Daily)— Ketv., Vasario 19, 1948

Main and Vine Sts.
prasidės lygiai 

dieną. Nėra įžangos.
Amerikos Pažangiųjų

‘Lietuvių Pil. Kom., 
John Grybas, Sekr.

Name, 
Programa 
vai.

platformos dėsniais susipažin
ti. Tam tikslui Massachusetts 
Amerikos Pažangiųjų Lietuvių 
Piliečių Komitetas suruošė 
keletą prakalbų. Jei kurie 
dar, nenutarėte ruošti prakal
bų, malonėkite rašyti sekamu 
antrašu: John Grybas, 35 
Fairview Rd., Norwood, Mass.

SEKAMOSE VIETOSE PRA
KALBOS YRA SURUOŠTOS:

So. Bostone
So. Bostone Įvyks prakalbos 

su arbatos vakarėliu, pagerbi-

rezoliucija, kuri nustatė nau
jos partijos steigimo tikslą ir 
partijos vardą. Rezoliucija 
buvo plačiai išdiskusuota ir 
vienbalsiai priimta. Nauja 
partija bus vadinama Liaudies 
Progresyvė Partija. Angliš
kai, People’s Progressive Par
ty.

Visi progresyviai Floridos 
piliečiai, kurie nori, kad nauja 
partija ir Wallace būtų uždėti 
ant Floridos baloto, privalo 
nueiti ir kitus nusivesti savo 
mieste pas Registration Su
pervisor ir pareikšti, kad nori
te persiregistruoti už naują, 
People’s Progressive Party. 
Reikia jsitėmyti, kad visoj 
Floridoj reikia persiorganizuo
ti 35,000 piliečių, kad uždėjus 
naują partiją ant Floridos ba
loto. Geriausiai persiregistruo
ti tarpe 1-mos ir 4-tos kovo, 
bet ne vėliau 15-tos kovo.

Konferencija išrinko naujos 
partijos laikiną valdybą iš 
pirmininko, 6-šių viec-pirmi- 
ninkų, užrašų raštininko, iždi
ninko ir kelias komisijas. Vi
ce-pirmininkus išsirinko kiek
vieno kongresinio distrikto de
legatai, susirinkę į savo dis
trikto kokusus. Florida turi 
6 kongresinius distriktus, iš 
kurių kiekvienas turės po vice
pirmininką, kuris rūpinsis nau
jos partijos reikalais savo dis- 
trikte. Pirmininku tapo iš
rinktas Lakeland advokatas B. 
Gw Williams.

Negalima čia praleisti nepa
minėjus jaunuolių,-kurie suda
rė apie ketvirtadalį konferen
cijos delegatų. Iš Floridos 
Universiteto buvo daugiau, 
negu Tampa Universiteto, nes 
Floridos Universiteto mokslei
viai turi susiorganizavę Pro
gresyvių Piliečių Lygą. Keli 
buvo ir iš žemesnių mokyklų 
jaunuoliai. Visi jaunuoliai pa
rodė daug veiklumo konferen
cijoj.
Henry A. Wallace Atvažiuos j 

St. Petersburgą Atostogauti

Yra žinių, kad Hemy A. 
Wallace atvažiuos pas savo bro- 

| lį Joną Wallace į St. Petersbur- 
gą poilsiui. Tas duoda vilties, 
kad Wallace čia pasakys ir pra
kalbą, jeigu pavyks gauti tin
kamą, svetainę, nes čia didžiau
sias svetaines kontroliuoja poli
tikieriai ir įvairios bažnyčios. 
Bet bus dedamos visos pastan
gos, kad surengus Wallace’ui 
prakalbas, kada jis čia bus.

—.J. V. 5.

’mui tik ką sugrįžusio iš PCA 
konferencijos B. F. Kubiliaus, 
šeštadienį, vasario 21, 7:30 
vai. vakare, 318 W. Broad
way. Prof. Kubilius nuodug
niai raportuos viską iš PCA 
konferencijos. Bus labai įdo
mi prakalba. Būtinai visi pa
žangieji būkite šiame vakarė
lyje. Įžanga nemokama.
Montelloj Kalbės Paul Werks- 

man ir Prof. Kubilius

Montelloj yra suruoštos 
prakalbos, kuriose kalbės 
P. Werksman reikale Trečios 
Partijos. Jis yra labai geras 
kalbėtojas. Lietuviškai kalbės 
Prof. B. F. Kubilius, PCA ofi- 
cialis delegatas. Ką PCA 
Chičagos konferencija nutarė 
dėl trečios partijos. Prakal
bos įvyks sekmadienį, vasario

Auto. Trokų Kompanija 
Paleidineja Darbininkus

Cleveland, Ohio. — White 
auto, trokų ir busų kompa
nija jau paleido 700 darbi
ninkų ir ketina daugiau pa
leisti. .
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CHICAGOS ŽINIOS WORCESTER, MASS.

Vincas Mickevičius- 
redaguoti

GRAŽIAI PALAIDOTAS 
IGNACAS BALTUŠKIS

Vasario 9 dieną likosi palai
dotas Ignacas Baltuškis. Jis mi
rė sulaukęs 66 metus amžiaus. 
Nors jis buvo stiprus žmogus, 
bet liga pakirto jo spėkas.

Jis gimė ir augo Lietuvoj, 
Rokiškio mieste. Kiek man yra 
žinoma iš jo paties pasikalbėji
mų, jo tėvai buvo neturtingi ir 
neturėjo ištekliaus leisti į mok
slą. Jis turėjo dar jaunose die
nose rūpintis užsipelnyti sau 
duoną. Jei teisingai atsitnenu, 
tai jo tėvai mirė ir jį pąliko 
mažą. Jis pats per save prasi- 
mokino skaityti ir rašyti.

Iš pat jaunų dienų jis turė
jo linkimą būti stalius. Paaugęs 
į pusbernį jau ėjo prie namų 
statybos darbų. Dirbęs prie ki
tų kol pramoko darbą. Dau
giausia teko dirbti prie dides
nių namų statymo, kaip tai kle
bonijas, bažnyčias ir kitus di
delius pastatus statyti. Kadan
gi jis mėgo tą darbą, tai jam 
ir sekėsi labai gerai.

Kuomet 1905 metais Lietu
vą pasiekė revoliucijos bangos, 
Ignacas Baltuškis įstojo į tą 
veikimą. Tuo laiku daugiausia 
veikė Social Demokratų Parti
joj. Jis įstojo į partiją ir vei
kė joje. Užpuolus reakcijai, jis 
buvo areštuotas ir įkalintas. 
Vėliaus nuteistas ir išvežtas į 
Sibirą prie sunkių darbų. Jam 
ten neteko ilgai kankintis prie 
sunkių darbų. Jis iš katorgos 
pabėgo ir atvyko į Ameriką.

Gerai suprasdamas darbo , 
žmonių reikalus ir svarbumą 
organizacijos, ilgai nelaukęs 
įstojo į Socialistų Partiją ir jo
je veikė. Kuomet buvo kuria
mos “Naujienos” jis daug ener
gijos dėjo prie įkūrimo ir kaip 
išėjo padėjo platinti.

Kuomet 
Kapsukas pradėjo 
“Kovą” ir savo raštuose nuro
dinėjo, kad P. Grigaitis yra nu
krypęs nuo marksizmo linijos, 
Baltuškis greitai supato, kad 
su Grigaičiu nepakeliui. Įvy- ( 
kus Socialistų Partijos skilimui, 
Ignacas 
Kuomet 
Partija, 
nustojo 
geso gyvybė.

Kada buvo kuriama “žarija” 
Chicagoje, Ignacas Baltuškis 
daug padėjo jos įkūrimui ir 
stiprinimui, “žarija” ilgai ne- 
gyvaVo, Palmerio reakcija ją 
nusmaugė. 1920 metais buvo 
suorganizuota išleisti “Vilnis.” 
Ignacas Baltuškis ir čia prisi
dėjo prie įkūrimo “Vilnies.” Ir 
nuo . įsikūrimo “Vilnies” netik 
ją skaitė, bet ir visados prisi
dėdavo ir savo centais prie su
stiprinimo. Tad ir mirdamas 
paliko dėl “Vilnies” stiprinimo 
$100, Kom. Partijai $50, “Dai
li Worker $50, LKM Chorui 
$25, ir Kultūros ir Meno Kliu- 
bui $25. Kitaip sakant, jis buvo 
tvirtai užsiartavojęs žmogus už 
darbo klasės reikalus. Jis pir
moj vietoj statė už svarbiausį 
įrankį klasinę apšvietą; dėl to 
jis daug rūpinosi ir aukojo dar
bininkiškai spaudai.

Prieš mirtį jis prašė savo 
žmonos Lucijos, kad jo kūnas 
būtų sudegintas ir kad Egans 
koplyčioje būtų pašarvotas. Be 
to, kad į jo rankas būtų įdėta 
raudona vėliava, žmona, jos 
duktė ir žentas pildė viską, ką 
jis prašė. Kadangi Egans kop
lyčią ’yra toliaus nuo lietuvių 
kolonijos, ypatingai nuo tos, 
kurioje jis daugiausia yra vei
kęs, tad ir į laidotuves žmonių 
nedaug atsilankė — labai gai
la. Jei būtų buvę lietuvių 
nijoje, ypatingai Brighton 
ke, tai tikrai būtų buvę 
daugiau žmonių. Bet tai 
jo prašymas, jo noras.

Išlydint iš koplyčios A. 
kienė ir C. Stanevičienė sudai
navo tris daineles, o man leko 
pasakyti kalbą apie jo nuveik
tus darbus. Buvo nuvežtas į 
Mt. Hope kapinių krematoriją. 
Nuo savęs reiškiu gilią užuo
jautą Lucijai Baltuškienei ir

Doč-

3

kolo- 
Par- 
daug 
buvo

Komunistų 
pasiliko iki 

širdis, ir už-

ėjo su kairiąja srove.
įsikūrė

jis joje
plakus jo

puslapis—Laisvė (Liberty,
Lithuanian Daily),

Ketv., Vasario 19, 1948

jos šeimai šioj skaudžioj gyve
nimo valandoje. . M. Z. 

* * *
Moterų Kliubo Parengime 
Dalyvaus S. Sasna, 
“Laisvės” Redaktorė

Bridgeportiečių Moterų Kliu
bo susirinkime trečiadienio va- 

’ kare išgirdome linksmą naujie- 
; na: Mūsų dėžučių parėję vasa

rio 22 dierųi dalyvaus “Laisvės”1 
redaktorė S. Sasna.

Draugė Sasna kiek laiko at
gal išvyko atlankyti vyrą ir jo 
brolį Arizonoje. Vėliaus lankė
si lietuvių kolonijose Kalifor
nijoje ir pabaigoje sekančios 
savaitės grįždama namo į Broo- 
klyną žadėjo porai dienų susto
ti Chicagoje.

Kadangi mūsų Kliubas jau 
ruošė nepaprastą parengimą— 
Dėžučių Parę “Vilnies” naudai 
— tai turėsime geriausią progą 
pasimatyti su malonia viešnia 
ir išgirsti jos įspūdžius iš il
gos kelionės po lietuvių naujo
kynus tolimuose vakaruose.

Aišku, chicagietės moterys 
norės asmeniškai pasimatyti 
su nenuilstančia veterane dar
bininkų judėjimo. Bet neabejo
ju, kad turėsime gana ir sve
čių vyrų. Mat, Kliubas rengia 
senoviško stiliaus parę. Mote
rys ir merginos atsineš gražio
se dėžutėse sutaisytų įvairiau
sių gardumynų, o vyrai nusi
pirkę iš varžytinių — nežino
dami išanksto, kurios sutaisyta 
dėžutė — vaišinsis su pačia sa
vininke prie papuoštų stalų.

Nepamirškite: ta šaunioji 
pare ir pasimatymas su viešnia 

| įvyks šitą sekmadienį, vasario 
22 dieną, 7:30 vakare, “Vil
nies”’ svetainėje. Kvėdarniške.

Detroit, Mich
NEPAPRASTAS LLD 52 KP. 

PARENGIMAS. 
f

LLD 52 kuopa sumanė reng
ti nepaprastą draugiškumo ir 
pasilinksminimo vakarą, kokis 
jau senai bebuvo rengtas. Kuo
pos narių yra pageidavimas, 
kad karts nuo karto sueiti šios 
literatūros draugijos nariams 
ir linksmai visiems sykiu va
karą praleisti, nes tokios drau
giškos sueigos suveda mus į ar
timesnę pažintį bei draugišku
mą.

Šis parengimas skirsis nuo 
kitų dar ir tuomi, nes jame bus 
pagerbti nenuilstanti dėl pa
žangos darbuotojai, t. y., spau
dos platintojai, Vilnies-Laisvės 
vajininkai. Jie atlieka vieną iš 
svarbiausių darbų veikime, 
gaudami tokią žymią skaitlinę 
skaitytojų mūsų dienraščiui 
Vilniai, tuomi padedant mūsų 
koloniją pirmoje vietoje ant 
apšvietos žemlapio. Todėl, ne 
tik literatūros draugijos narių, 
bet ir abelnai pažangios spau
dos skaitytojų yra privalumas 
dalyvauti šioje sueigoje, įro
dant tuomi apšvietos įvertini
mą.

Turėsim ir muziką šokiams 
šiame parengime, gros vienas 
jaunosios lietuvių kartos muzi
kantas, o kai jis užtraukia ant 
savo “accordiono” lietuvišką 
polkutę ar valcą, tai net mes, 
kurie jau buvom bepamirštą 
apie šokius, nebegalim ramiai 
sėdėti, taip ir norisi patrepsėti.

Pasivaišinti tą vakarą irgi 
bus galima ne visai paprastai, 
nes gaspadinės yra suplanavu
sios ką tokio skirtingo — pra
šmatnesnio nuo priprasto pa
našiais vakarais maisto ir galė
site pasirinkti sau gerą vaka
rienę ųž nebrangią kainą. Taip
gi, alučio ir įvairių minkštų 
gėrimų bus pakankamai dėl vi
sų.

įžanga dėl šio nepaprasto pa
rengimo tik 40c, įskaitant ir 
valdžios taksus. Vieta, Draugi
jų Svetainėje, 4097 Porter gat., 
įvyks šį nedėldienį, vasario 22, 
pradžia 5 vai. po pietų.

Maloniai visus kviečia.
LLD 52 kp. Komisija.

Naujas Šerų Pakilimas
New York. — Pramonių 

serai Wall Stryte pakilo po 
dalį punkto iki 2 punktų. 
Tai buvo pirmas žymesnis 
jų pakilimas per 2 savaites.

United Electrical Workers unijos atstovas Russ. Nixon 
liudija Senato bankinėje komisijoje prieš infliaciją. 
Jis pareiškė, kad abidvi senosios • partijos apleido 
Amerikos žmones ir nieko nedaro numušimui kainų ir 

sustabdymui infliacijos.

MONTREAL, CANADA
Ligoniai

Serga Antanas Kavolįūnas. 
Kurį laiką gulėjo General li
goninėje ir gydėsi kojas. Da
bartinių laiku jau sugrįžo į 
namus, 624 Beatty St., Ver
dun, ir tikisi greitu laiku pa
sveikti.

Serga siuvėjas Mickevičius. 
Ligonis randasi Victoria ligo
ninėj.

Krikštynos

Vasario 7 d. tapo pakrikš
tyta drg. Lesevičių dukrelė 
vardu Linda Audrey. Kūmais 
buvo Vera Virbilienė ir Juo
zas Petrauskas.

Drg. Lesevičiai iškėlė pui
kią krikštynų puotą ir sukvie
tė daug savo artimų draugų 
ir giminių.

Svečiavosi
Neseniai buvo atvykęs į 

Montrealą pasisvečiuoti V. 
žižniauskas iš Rodney, Ont., 
pas savo švogerį, Juozą Či
činską.

Neteisingi Paskalai
Kažkas Montreale pasklei

dė gandus, kad buvusi mont- 
realietė Paulina Baltakytė, 
dabar gyvenanti Edmontone, 
esanti užmušta. Tačiau pasi
rodo, kad paskalai pramanyti. 
Baltakytė yra gyva ir sveika 
ir yra atrašiusi laišką savo 
draugams.

★ ★ ★
Atidarytas Jaunuomenės 

Darbų Biuras
Vasario 5 d. miesto majo

ras Monde oficialiai atidarė 
Jaunuomenės Darbų Biurą, 
ant 1200 St. Alexander St. 
Tai pirmas toks biuras visoje 
Kanadoje. Biuro tikslas yra 
padėti jaunuomenei susirasti 
darbus, atatinkančius jų išsi
lavinimui ir norui. Tą biu
rą įsteigė komitetas nuo 250 
Montrealo organizacijų.

Padaryta 26 Vagystės
Sausio 5-6 naktį, Montrealo 

vagys sumušė rekordą: buvo 
padarytos 26 vagystės ir iš
vogta apie $10,000 vertės 
prekių ir'pinigais iš krautuvių 
ir privatinių namų.

Daugiausiai buvo pavogta 
iš vienos krautuvės ant St. 
Denis St., $3,040 vertės.

Tą pačią savaitę didelės su
mos pinigų buvo pavogtos iš 
vieno banko Montreale ir vie
no banko provincijoje, Lapre- 
rie miestuke. Apsimaskavę 
trys banditai išnešė $6,000.

Dėl 'tokio didelio vagysčių 
skaičiaus, miesto valdyba pa
reikalavo iš policijos viršinin
ko pasiteisinimo. Policijos 
viršininkas, Langlois, teisinasi, 
kad miestas per mažai turi po
licijos, tik 1,400 ant 1,000,000 
gyventojų. Jis reikalauja pa
didinti policininkų skaičių dar 
600.

/ ★ ★ ★
Duplesis Turįs Jsivedęs 

Diktafoną Seime
Liberalų vadas Godbout, 

Kvebeko seime pareiškė kal
tinimą, kad provincijos prem

jeras Du pi esi turįs propagan
dos tikslais įsi vedęs savo des- 
koje diktafoną ir užsirekor- 
duoja savo kalbas. Godbout 
reikalauja, kad būtų leista ir 
kitiems seimelio atstovams to
kius diktafonus įsivesti. Bet 
Duplesi užsigynė, jis sakosi 
tokio diktafono neturįs įsive- 
dęs. Dalykas paliktas ištyri
mui.

★ ★ ★
Mirė Buvusi Pirmoji Moteris 

Daktaras
Vasario 1 d. Montreale mi

rė buvusi pirmoji moteris 
daktaras G. R. England, 81 
metų amžiaus. Ji buvo piięma 
moteris daktaras visoje Kana
doje.

Dr. England yra gimusi 
Montreale, bot daktaro moks
lą turėjo studijuoti Kingstone, 
Queens universitete,, nes Mc
Gill universitetas tuo laiku/ 
moterų 4 daktarus mokintis 
nepriėmė. Baigusi mokslą il
gą laiką ji dirbo General li
goninėje, vėliau, kai apsivedė 
su dr. England, atsidarė savo 
privatinę kliniką mieste.

★ ★ ★
Advokatas Moteris

Vasario 2 d. pirmu kartu 
teisme pasirodė advokatas mo
teris, Francoise Perron. Ji yra 
narys firmos Lacoste & La
coste. Reporteris.

Norwood, Mass.
Klasiška komedija “Teodo- 

linda,” kurią suvaidins Montel
lo Teatralė grupė su rezisoriu, 
St. Baronu, čia įvyks. Dainų 
programą pildys Norwoodo Vy^ 
rų Grupė, vadovystėj St. Pau- 
ros. Solistė p-lė Vinčiūnas iš 
Cambridge, dar pirmą kartą 
dainuos Norwoode. St. Paura, 
baritonas, dainuos solo ir due
tus su panele Vinčiūnaite. Tai 
bus tikrai gražus meniškas pro
gramas. Rengia Norwoodo Vy
rų Grupė. Įvyks sekmadienį, 
vasario 22 d., 1948, Lietuvių 
Svetainėje, 13 £t. George Avė., 
Norwood. Pradžia 4-tą valan
dą po pietų, ^ikietas tik 75c.

Norwoodo Vyrų Grupė kvie
čia lietuvių visuomenę skaitlin
gai atsilankyti. Rengėjai už
tikrina, kad turėsit daug sma
gumo.

Norwoodo Vyrų Grupė tą pa
čią dieną, vasario 22 d. daipuos 
oro bangomis iš stoties W0RL 
9:30 iki 10:30. Bostono apylin
kės lietuviai turėsit progą gir
dėti keletą gražių liaudies dai
nelių. Koncerte Norwoodo vy
rai pasirodys pilnai pasiruošę, 
su daug ir gražių dainų. Bū
kit visi iš toli ir arti.

Norwoodo Vyrų Grupė.

Partizanai Greit Gauna 
Monarchistų žinias
. Athenai. — Graikijos 
monarchistai stebisi, kad 
partizanų radijas šiaurinė
je šalies dalyje taip' greitai 
gauna slaptais keliais žinias 
apie monarchistų valdžios 
planus ir nepasisekimus.

Patyrimai iš Laisvės Vajaus
Tai vėl baigėsi dUrbymetė, tai 

dienraščio Laisvės vajus. Dir
bau sunkiai, bet dabar jaučiuo
si, kad ir aš ką nors gero,pada
ręs. Mano supratimu, kad pla- 
tinifnas darbininkiškos, demo
kratinės spaudos, ypačiai da
bartiniu laiku, tai yra labai 
svarbus darbas.

Jaučiuosi smagiai? Šiame va
juje daugiausiai vienas vaikš
čiojau. Tik vieno šeštadienio 
popietį, draugas Zigmas Dva
reckas su auto pavežiojo.

Vajaus darbas, tai yra lėtas. 
Pavyzdžiui, daug mano aplan
komų skaitytojų aplankau juos 
tik kartą į metus. Kada apsi
lankai pas juos, tai ir būni, 
kaip svečias. Reikia pasikalbė
ti, kartu su jais pabaliavoti, 
pasitarti bėgamais reikalais. 
Tenka kalbėtis apie lietuvius 
pabėgėlius, Lietuvos klausi
mais ir kitais.

Gi šį rudenį man teko važi
nėti į Kanadą, kur susitikau su 
mano sesers trimis sūnums pa
bėgėliais. Na, čia jau kyla daug 
klausimų. Taip ir reikia su 
skaitytoju ilgai kalbėtis, daug 
laiko praleisti, kartais visą va
karą pas vieną skaitytoją:

Tenka visko išgirsti. Buvo 
daug tokių Laisvės skaitytojų, 
kurie, vietoj pasimokėti $7 me
tinę prenumeratą, tai davė $10. 
Aukodami, sakė, kad negali vei
kimu prie darbininkiško judėji
mo prisidėti, tai nors auka pri
sideda. Daugelis dirba pakaito
mis — naktimis ir vakarais.

Bet yra ir tokių, kurie išme
tinėja, kad dienraštis Laisvė 
yra perbrangi — $7 metams ir 
tam ^panašiai. Buvo net tokių, 
kurie atsisakė mokėti, neįverti
na darbininkiškos spaudos, ne
supranta to, kad jokis laikraštis 
vien iš prenumeratų negali 
verstis. Turčių spauda verčiasi 
iš riebiai apmokamų skelbimų: 
darbininkiška — iš demokrati
nės liaudies aukų ir sėkmingų 
parengimų.

Atsiranda ir tokiu, kurie 
traukiasi iš demokratinės pusės 
į priešingą. Užsirašo Vienybę 
ir giria, kad tai labai “moks
liškas” laikraštis. Tūlas X taip 
pasakojo ir sakėsi, kad užsira
šys Amerikos Lietuvį. Gaila, 
kad tūli neatskiria dienos nuo 
nakties! žmogus kadaise arti
mai veikęs su demokratiniais 
lietuviais, su komunistais, da
bar priešingos srovės “argu
mentais” žarstosi, net ir fizi
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WORCESTER, MASS.

KONCERTAS
Dainuos Konstancija Menkeliūnaitė

KONSTANCIJA MENKELIŪNAITĖ (CAMPA)

Programoje Dalyvaus:
Smuikininkė Viktorija Misko-Kalleš, armonistas K. Barry, iš Dedham, 

Mass., Aido Choras ir jo grupės, vad. Normos čeponaites, pianistė Helen 
Kižiūtė. Kviečiame visus dalyvauti. — RENGĖJAI.

nę jėgą bando rodyti, nors tas 
galėtų privesti prie nemalonu
mų jį patį. Apie tai jau kores
pondento Samanos buvo pa
stebėta . . .

Šiemet gavau 17 naujų skai
tytojų dienraščiui Laisvei. Vie
ną perdavė J. Lukas, vieną pa
dėjo užrašyti J. Skliutas, vieną 
užrašė J. šiupėnas. Kitus patsai 
gavau.

širdingai ačiū visiems, kurie 
padėjo, ypatingai dienraščio. 
Laisvės skaitytojams, kurie 
taip gražiai- kooperavo. Tūli sa
vo prenumeratas atnešė į kliu- 
bą ir'paliko, prašydami per
duoti man, tas daug padėjo. 
Ačiū naujiems skaitytojams, 
kurie užsirašė. Esu tikras, kad 
skaitydami nesigailės, liaudies 
dienraštį pamylės. Viso dien
raščiui Laisvei už prenumera
tas persiunčiau $934. šių me
tų vajus buvo man pasekmin- 
giausias iš visų mano vajų.

J. J. Bakšys,
Laisvės Vaj įninkąs.

BROCKTON, MASS.
šiame mieste priskaitoma 

apie 60,000 gyventojų. Industri
ja — daugiausiai apsiavų iš- 
dirbystė. Dabartiniu laiku dar
bai eina prastai. Tik kelios 
dirbtuvės dirba pilnai. W. L. 
Douglas Shoe Co. dirbtuvė, ku
rioje dirbo apie 1,400 darbinin
kų prieš naujus metus, pradė
jo. dirbti tik biskį daugiau kaip 
tris pusdienius į savaitę. Daug 
ir kitų dirbtuvių dirba tik po 
pusę dienos.

★ 
WHITMAN, MASS.

šis miestelis yra tik apie 4 
mylios atstu nuo Brocktono. 
Čionai yra Royal Shoe Co. dirb
tuvė, kurioje dirbo apie 600 
darbininkų. Ten dirbo nemažai 
ir lietuvių.

Prieš Naujus Metus kompa
nija pasimojo nukapoti darbi
ninkų algas. Todėl darbininkai 
sustreikavo. Jie streikuoja jau 
septynios savaitės laiko. Darbi
ninkai priklauso prie Brother
hood unijos. Pergyvenimui jie 
gauna iš unijos po $15 į savai
tę laiko. Kol kas darbininkai 
laikosi gerai. Streiklaužių nesi
randa.

MONTELLO, MASS.
Montello, tai yra dalis Brock

tono. Serga dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir darbininkų juJė-

Žymus CIO unijų advokatas 
George R. Andersen po to, 
kai jo ofisą apiplėšė plėšikai, 
o jį bjauriai sumušė. Apiplė
šimas Įvyko dienos metu. Bet 
tai buvo keistas apiplėšimas, 
nes plėšikai ieškojo ne tiek 
pinigų, kiek Įvairių dokumen
tų. Spėjama, jog bus darbas 
samdytojų, prieš kuriuos yra 
iškeltos darbininkų bylos ir 
kuriose Andersen yra darbi
ninkų gynėjas. Andersen dar
buojasi San Francisco mieste..

Nuteistas Vengrų Socialis
tų Vadas kaip Valstybes 

Priešas
Budapest, Vengrija. —Už 

akių tapo nuteistas 8 metus 
kalėti Charles Peyer, buvęs 
Vengrijos socialistų vadas. 
Jis atrastas kaltu kaipo da
lyvis sąmokslo, siekusio nu
versti demokratinę Vengri
jos respublikos valdžią. Pe
yer yra pasprukęs pas va
karinius talkininkus.

jimo rėmėjas Petras Klimas. 
Jis staigiai susirgo ir pasidavė 
operacijai. Randasi Phanuf li
goninėje, 688 N. Main St.. 
Montello, Mass.

i Jį “ . ’
Lietuviai jį gerai pažįsta, nes 

Petras Klimas užlaiko skutyk- 
lą Stoughtono mieste.

Jau pirmiau buvo rašyta, 
kad sunkiai serga W. Genevi- 
čius. Dabar jis jau sveiksta- 
žmogus serga jau 16 savaičių 
laiko, tai gan ilgai ir sunkiai. 
Linkiu .ligoniams greitai pa> 
sveikti.

\ žolynas.

WORCESTER, MASS.

Aido Choras

SEKMADIENĮ,

VASARIO 22 FEB
Lietuvių Saleje
29 ENDICOTT ST.

2:30 VAL. DIENĄ
i



PASKUTINIS CARAS
-i0-4-47- * (Istorine Apysaka) * -m-

Parašė Justas Paleckis
(Tąsa)

Mosolovas susitiko su Rasputinu pa
žįstamos baronesės bute. Čia susirinko 
daug Rasputino draugių, vyrų buvo ma
žai. Atėjęs Rasputinas pasibučiavo su 
visom moterim. Mosolovą jis sutiko ga
na niūriai, lyg nenorėdamas jam šioj 
kompanijoj rodytis, šlykštu buvo žiūrėti 
kaip valgo Rasputinas, vis kišdamas 
rankas į lėkštę, dar šlykštesnis buvo ne
paprastas pataikavimas, kurį rodė Ras- 
putinui visos ten buvusios’aristokratiš
kos kilmės moterys, su kuriom, jis elgėsi 
paprastu ciniškumu. Degtinės ir vyno 
išgėręs, Rasputinas pasidarė linksmes
nis ir panorėjo su Mosolovu pasikalbėti. 
Nusivedęs jį į kitų kambarį Rasputinas 
giliai pažvelgė Mosolovui į akis.

— Ką tu nori man pasakyti? — tarė 
Rasputinas, akių nenuleisdamas.

Mosolovas atsakė atvykęs dabar iš vy
riausio karo vado būstinės Mogiliovo ir 
norįs sužinoti Rasputino nuomonę apie 
karą.

—A, tu nori sužinoti, ar aš rūpinuos 
apie taiką?

— Taip.
— O ką tu pats manai apie tai?
— Aš iki karui buvau draugystės su 

vokiečiais šalininkas. Tai buvo geriau 
carui. O' jei jau prasidėjo karas, reikia 
siekti laimėjimo, o tai carui bus blogai.

— Tikrai, ir aš taip manau.
Bet Rasputinas vengė aiškiai pasisa

kyti taikos klausimu, ir sunku buvo su
prasti, ar jis remia atskiros taikos suma
nymą ar ne.

Mosolovas buvo įteikęs carui projektą 
dėl naujos Rusijos valdymo santvarkos. 
Būtent, jis siūlė, kad Rusija, laimingai 
karą baigusi, būtų padalinta į keletą 
apygardų, kurias valdytų caro vietinin
kai ir atskiros Dūmos. Jis išdėstė tą pro
jektą Rasputinui, norėdamas gauti jo 
pritarimą. Bet vos užsiminus apie Dū
mas, Rasputinas Mosolovą nutraukė:

— Vieną prakeiktą Dūmą turim, ir 
tos nereikia ...

— Palauk! Juk ne caras su Durnom 
turės reikalo, bet jo vietininkai — juos 
ir kolios Dūmos; o caras tik iš viršaus 
valdys ir mielaširdingumą rodys, žmo
nės matys tik jo gerus darbus ir mylės • 
carą.

— O kaip jis valdys? — paklausė 
Rasputinas susimąstęs. *

— Kaip ir seniau — vienvaldiškai. 
Jis skelbs karą ir sudarys taiką, jis va
dovaus* kariuomenei. O valstiečiui bus 
geriau, nes jis rinks savo artimiausią 
vyresnybę.

— Hm, gal ir gerai būtų. Bet dar ne 
visai suprantu, reikia apgalvoti.

Tie pasikalbėjimai valstybiniais rei
kalais tarp mužiko ir generolo buvo nu
traukti atėjusios šeimininkės, kuri kvie
tė Rasputiną pas svečius. Be jo esą nuo
bodu, o, be to, atvykęs dar naujas svečias 
— prekybos ministeris kunigaikštis Ša- 
chovskoi.

Gandai apie išdavimą ir separatinę, 
atskirą taiką jaudino kariuomenę. Su 
jais siejosi jau ne gandai, bet tikii fak
tai apie nepaprastas spekuliacijas, ku-s 
rios buvo varomos karo sąskaiton. Spe
kuliantai ir biznieriai skubėjo naudotis 
reta proga, nes ne visada jiems toks pel
ningas karas pasitaiko. Ir čia dažnai bu
vo siejamas Rasputino vardas. Rasputi
no įtaką panaudodami, spekuliantai su
gebėdavo savo biznįp reikalam gauti 
pirmenybę prieš karo reikalus. Frontui 
reikėjo maisto ir šovinių, o per. Raspu
tino protekciją, geležinkelio administra
cija^ teikė pirmenybę vagonam su įvai
riom spekuliantų prekėm Petrapiliui, 
kurie buvo leidžiami skubos keliu. Pasi
piktinimas Rasputinu augo, ypač kari-' 
ninku tarpe.

Tarp kitų Rasputino kompanijos sve
čių, pateko vieną vakarą į “Vila-Rode” 
ir rotmistras Obrazcovas. Jis buvo atvy
kęs su tvirtu nusistatymu nužudyti Ras
putiną kaip tik jam girtuokliaujant. Ta
čiau, pamatęs kompanijoj daug aukštų 
asmenų ir už jį laipsniais vyresnių ka
rininkų, jis nesiiyžo disciplinos perženg
ti. Vis dėlto, kai jau smarkiai įgėręs 
Rasputinas, pašokęs ant kėdės, pakėlė 
taurę už “gerosios carienės Aleksandros” 
sveikatą,. Obrazcovas negalėjo susilaiky

ti. Staigiai atsikėlęs, jis priėjo prie Ras
putino ir davė jam antausį. Paskui Ob
razcovas ramiai išėjo, pagrasinęs nušau
ti kiekvieną, kas jį paliestų, ir tuoj iš
vyko į frontą.

Tas įvykis buvo Rasputinui naujas ir 
netikėtas perspėjimas. Bet staiga prasi
blaivęs' ir pranašo toną paėmęs, jis tarė 
nustebusiem savo draugam:

— Tegu ... Tegu nužudo mane ... 
Kas čia tokio! Už carą žūsiu! Tegu už
muša, jei jiems duota tokia valia .. .

Dar apsidairęs ir. pagalvojęs Raspu
tinas pridėjo:

— Aš nebijau .. . bet man caro gai
la ... Žūsiu ... mirsiu aš, ir jūs visi žū- 
sit! ... Nebus manęs ... ir caro nebus, 
ir visa Rusijos imperija pražus! Dvide
šimts metų Rusija nenurims, bus daug 
kraujo ir'ašarų... Tegu žudo. Tegu!...

AUDROS ŽENKLAI IR 
PERSPĖJIMAI

Jau dvejus' su viršum metus ėjo ka
ras. Galutinai įgriso jis kareiviam, ku
rių buvo sumobilizuota daugiau negu 
reikiant, kurie nesutilpo jokiam fronte, 
jų pilna buvo visuos užfrontės miestuos 
ir po visą Rusiją. Bet vis dar buvo šau
kiami nauji ir nauji, šaukė kariuome
nėn II rūšies apsaugos karius iki 45 me
tų, ėmė naujokus nuo 18 metų, patikri
nėj o baltabilietininkus. Karo ministeris 
gen. Šuvajevas tikino, kad esą sumobili
zuota jau 18 milijonų, bet kita statisti
ka rodė, kad karių esą apie 15 milijonų. 
Nors vokiečiai užėmė gerokus plotus bu
vusios Rusijos imperijos, bet rusų ka
reiviai ne labai buvo linkę dėti galvą 
jiems atkariauti. Jie patys matė, kad 
tuos kraštuos gyveno ne rusai, bet len
kai, lietuviai, latviai.

“Į tikrąją Rusiją mes vokiečių neįlei- 
dom, o dėl ‘inorodcų’ kariauti neverta” 
— kalbėjo kareiviai.

Tai buvo kareivių kalbos. O karo va
dovybė kitaip žiurėjo ir nesigailėjo savo 
skaitlingosios armijos pulkais paremti 
įvairių pasaulio kraštų frontus. Ir kur 
tik nebuvo rusų! Keletą divizijų jų nu
gabeno jūros keliu į Prancūzijos frontą. 
Ne maža rusų nugabenta į Makedonijos 
frontą pakeisti sutriuškintuosius serbus. 
Iš Kaukazo fronto rusai pasiekė net Pa
lestiną. O rusų kariai su pikta ironija 
kalbėjo, kad anglai ir kiti santarvinin
kai nusistatę kariauti iki paskutinio ru
sų kareivio kraujo lašo.

Prieš Vokietiją ir jos silpnuosius są
jungininkus kariauti susitelkė kuone vi
sas pasaulis. Rodos, tai davė pakanka
mu pagrindą laukti, kad negalės gi ilgai 
Vokietija beišsilaikyti ir turės pralaimė
ti. Bet rusų kareivis mažai teturėjo vil
ties laimėti.

“Kaip kariauti, kaip Jaimėti,v jei ge
nerolai išdavikai, jei carienė vokietė, jei 
štabuos ir caro rūmuos sėdi vokiečiai ir 
šnipai!” — tokios kalbos ir mintys slėgė 
jo nuotaiką.

Gandai, o dažnai ir faktai, patvirtino 
tuos įtarimus. Štai buvusįjį karo minis- 
terį Šuchomlinovą, kuris aiškiai kaltas 
dėl katastrofiško ginklų nedatekliaus, 
buvo pasodinę į Petropavlovsko tvirto
vės kalėjimą, ruošėsi teisti, o štai dabar 
jau paleido. Carienė labai rūpinantis vo
kiečių nelaisviais, teikianti jiems dova
nas, užtarianti. Vokietijos piliečius. Ca
rienė susirašinėjanti su savo broliu He- 
seno hercogu, o kalbėta net, kad jis bu
vęs atvažiavęs į tarškoje Selo su ja su
sitikti. Rasputino sūnus per carienės už
tarimą nenusiųstas į frontą, bet paskir
tas sanitaru į harienės sanitarinį trau
kinį. Kyšininkas ir vokietis šti.urmeris 
pavertęs užsienių reikalų ministeriją vo
kiečių lizdu,, ir Anglija su Prancūzija 
bijo siųsti Rusijai ginklus, nes Rusija 
galintį susitarti su Vokietija ir prieš 
juos kariauti, kaip tai buvo per septy
nių metų karą, Petro III laikais.

Tik reti iš tų gandų ir faktų patekda
vo į kareivių ausis, bet karininkija žino
jo daug tų Petrapilio naujienų. Daugiau 
žinojo Petrapilis. Buvęs ministeris 
Chvostovas artimiesiems pasakojo, kaip 
biznierius Rubinšteipas' per Rasputiną 
teiraudavosi, ar bus vykdomas puolimas 
fronte ar ne. Jis, mat, norįs pirkti miš
ką vokiečių užimtojoj Minsko gubernijos 
daly.

(Bus daugiau)

PHILADELPHIA, PA.
Gręsia gatvekarių darbinin

kų streikas. 11,000 gatveka
rių darbininkų vienbalsiai nu
sitarė eiti į streiką, jei gatve- 
,karių kompanija atsisakys pa
kelti 45 c į valandą.

Kompanija pasiūlė tarytum 
ant juoko — 6 centus i va
landą. CIO unijos lokalas su
judo. Kompanija turi pasi
rašyti kontraktą, kuris pasi
baigė. Kompanija pasidrąsino 
Hartley-Tafto Įstatymu ir sa
votiškai pradėjo demonstruoti. 
Tačiaus darbininkai ryžtingai 
sujudo už streiką, už savus 
reikalavimus ir vienbalsiai nu
sitarė išeiti* į streiką 11 d. va
sario vidurnaktį. O šiuo lai
ku siaučia netikėti šalčiai ir 
drėgmė. 2,000,000 mieste 
žmonių pradėjo nerimauti. 
Gatvekariai sustoja, visi busai 
sustoja, nes ši kompanija vis
ką kontroliuoja — visą ben
drą komunikaciją.

Gelžkelių kompanija pasi
rengė prisipilti pinigų sterblę. 
Miesto majoras Samuelis su
bruzdo ir jo pastangomis su 
kompanija ir unija gatveka
rių darbininkų streikas likosi 
nukeltas iki 15 d. vasario. 
Gatvekarių kompanija jau

4 pusi.—Laiive (Liberty, Lith.Daily)-* Ketv., Vasario 19, 1948

siūlo 10 centų į valandą. Jei 
nesusitaikys, tai streikas gali 
įvykt ir gali neįvykt.

CIO unijos viršytos dabarti
niu laiku svyruoja, ypatingai 
tie, kurie bijosi Hartley-Tafto 
priešdarbininkiško įstatymo. 
Du dalykai sveria unijos 
viršininkus: minėtas įstatymas 
ir kompanijų kyšiai. Jei 
kompanija šiek tiek susitaikys, 
tai minėkite mano spėjimą, 
kad p'akels “fėrą” iki 10 cen
tų . Neseniai fėras buvo 2 už 
•15 centų, bet jau pakėlė iki 4 
“tokinų” už 35 centus arba 
už vieną 10 centų.

Nekurtose sekcijose padėjo 
naujoviškus gatvekarius, kurie 
dažnai genda. Veik 99 nuoš. 
eina senoviški žargonai, prisi
kimšę darbininkų, kaip silkių 
bačkoje, o kurie nesutelpa, 
laukia kito svyruojančio žar
gono ir lipa, tarytum iš skęs
tamo vandens.

Ar ne šauni laisvoji daly
ba? Kompanijos komisijo- 
nieriai, nutukę pelnais, sėdi 
gražiuose savo palociuose ir 
skaito biznišką geltonąją 
spaudą. .Darbininkuose reiš
kiasi kovingumas už ekono
minius reikalus. Monopolisti-

niai ponai tunka ir ryja žmo
nių darbo vaisius, nenorėdami 
suderinti net su kainomis. 
Streikų bus daug ir jie jau 
numatomi.

Konstancijai Menkeliūnaitei 
Koncertas

Vasario 25 d., trečiadienį, 
philadelphiečiai rengia gražų 
koncertą K. Menkeliūnaitei, 
tik ką parvykusiai .iš Italijos.

Koncertas plačiai garsina
mas ir tikietai platinami. 
Daug lietuvių pasiilgę jos bal
so ir lietuviškų dainų.

Koncertas rengiamas Lietu
vių Muzikalėje Salėje, 2715 
E. Allegheny Ave., Phila., 
kuri yra apšildoma. Privažia
vimas parankus mašinomis ir 
gatvekariais. K. Menkeliūnai
tei akompanuos pianistė Rožy
tė Merkiūtė-Behmer. Dainuos 
Lyros choras. Choras karo 
metu buvo likviduotas, bet jis 
vėl atsikūrė ir jaunuoliai pa
siryžę jį išbudavoti.

Lietuvių visuomenei yra pro
ga pasinaudoti rengiamu kon
certu.

H. Wallace Rinkimų 
Kampanija

Progresyviai piliečiai rengia
si sušaukti valstijos konvenci

ją kovo 7 d., William Penn 
High School, York, Pa.

Po visą Philadelphijos mies
tą organizuojasi komitetai 
įvairių tautų vesti agitaciją, 
kad Wallace būtų išrinktas 
sekančiais rinkimais į prezi
dentus. žmonės plačiai kal
ba, kad tik jis gali sugrąžinti 
prezidento Roosevelto laikus 
ir palengvinti darbo žmonių 
gyvenimą.

žmonės mokosi smarkiai iš 
Wall gatvės magnatų reak
cijos atakų, aukštų kainų, sto
kos Mamų.

Viskas brangu, darbo žmo
nių algos negali pasivyti to, 
kas buvo prie prezidento 
Roosevelto. Kas balsuos už 
republikonus ar demokratus 
iš darbininkų, jie skaudžiai 
nusivils. Lietuviai neužilgo 
irgi pradės vesti kampaniją 
už Wallace išrinkimą prezi
dentu. Rausvietis.

JUNGT. TAUTŲ SEIMAS 
BUS PARYŽIUJE

Lake Success, N. Y. — 
Visų 57 Jungtinių Tautų 
šiemetinis seimas įvyks Pa
ryžiuje rugsėjo mėnesį. Pa
ryžių parinko patariamoji 
Jungtinių Tautų komisija.

Kviečiame į Dienraščio Laisvesa
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LAISVĖS BAZARAS BUS IŠTISAS KETURIAS DIENAS

R
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Penktadienį šeštadienį Sekmadienį

Vasario 20-tą Vasario 21-mą Vasario 22-rą
Bazaras prasidės

7 vai. vakare

t
Bazaras prasidės

4 vai. po pietų
Bazaras prasidės

4 vai. po pietų

MUZIKA 7 P. M. MUZIKA 7 P. M. MUZIKA 7 P. M.

Įžanga 35c. Įžanga 40c. Įžanga 40c.

Pirmadienį

Vasario 23-čią
Bazaras prasidės

4 vai. įx) pietų

MUZIKA 6 P. M.

Įžanga 35c.

George Kazakevičiaus Orkestrą Gros Šokiams
KIEKVIENĄ VAKARĄ BUS DAINŲ PROGRAMA, KURIĄ IŠPILDYS BROOKLYNO AIDO CHORAS 
IR SIETYNO CHORAS Iš NEWARK, N. J. JIE DAINUOS GRAŽIAS LIAUDIES DAINAS.

, BUS GRAŽIOJE GRAND PARADISE SALEJE
318 GRAND STREET kampas Hav emeyer St BROOKLYN, N. Y.

J
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Sietyno Choras, is Newark, N, J., vad. Walter Žuko, dainuos Bazare Sekmadienio vakare.

ii

Yra daug sūdo vanotų gražių daiktų, kurie bus 
išleisti gan prieinamom kainom. Dalyvaukite baza
re ir pasinaudokite šiųja proga. Čia taipgi turėsite 
malonių pasimatymų su daugeliu vietinių ir’is •to
liau atvykusių. - - 1. . - •

■Bus pagaminta geriausių karštų valgių. Penk
tadienio vakare tiesiai iš darbo traukite į bazarą. 

? Čia pavalgysite geriausių vakarienę.
Bazai’o Komisija
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CLEVELANDO ŽINIOS
Baigus Spaudos Vajų

Jau užbaigėm Vilnies ir Lais
ves dienraščių vajų. Teko nu
girsti iš nekuriu draugių-drau- 
gų išsireiškimus, kad dabar pa
silsėsime. Tai klaidinga nuomo
nė. Nors vajų užbaigėm, bet tų 
prakilnų ir svarbų pažangios 
spaudos platinimo darbą nega
lime užbaigti niekados. Mūsų 
visų užduotis per visus metus 
panaudoti kiekvieną progą dėl 
mūsų spaudos stiprinimo ir ap- 
švietos platinimo, nes progre- 
syvė spauda yra veidrodis ir 
kelrodis mūsų gyvenimo.

Parengimuose, susirinkimuo
se ir kitokiose sueigose reikia 
pakalbinti tuos, kurie mūsų 
laikraščių neskaito, užsirašyti 
Vilnį ar Laisvę. Taipgi būtinas 
reikalas paaukoti į Vilnies su
stiprinimo fondą. Mes, clevelan- 
diečiai. visai mažai esame pa
rėmę Vilnies stiprinimo fondą. 
Atsilikę esame nuo kitų kolo
nijų tuo svarbiu reikalu.

Žiemos metu galime suruoš
ti parengimą. Taipgi jau būtų 
metas pradėti rūpintis ateinan
čią vasarą turėti gerą pikniką 
Vilnies naudai. Iš anksto gal
vojant ir sumaniai planuojant 
galima daug naudos padaryti

mūsų spaudos gerovei.
Mačiau pereitos savaitės Vil

nies “Detroito skyriuje,” kaip 
mūsų kaimynai jau pradėjo 
ruoštis prie didelio spaudos 
pikniko. Detroitas kasmet ren
gia spaudos naudai piknikus il
su didelėm pasekmėm.

Tiesa, karo metu mūsų kolo
nijai dėl susidėjusių nepalan
kių aplinkybių, stokos gėrimų 
bei maisto, tiesiog nebuvo ga
lima piknikų laikyti. Bet da
bar dalykai gerėja, mūsų or
ganizacijos gyvėja, dailė atsi
kuria ir galime stoti petis į pe
tį darban greta detroitiečių.

ž. P.

Skaitytojai Kelia Balsą
x Vietos didlapyj “The Cleve
land Press’ tankiai telpa skai
tytojų laiškai redakcijai dėl 
Peglerio talpinamų raštų. Sau
sio 23 d. laidoj jų tilpo keli ir 
pasisakanti: Jei toliau Pegle
rio raštai tilps, rašė j ai mes 
laikraštį skaitę. Vis daugiau ir 
daugiau žmonių pradeda piktin
tis Peglerio mėšlu.

Redakcija savo prieraše sa
ko: “Mes čia įdedame porą to
kių laiškų, bet esame gavę jų 
daug, taipgi panašių reikalavi-
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Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žęmos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, 
t 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas-

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų '

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68 th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home, j
INC. |

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. |
Skersai gatvės nuo Armory ' |

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS Į
Telefonuokite dieną ar 'naktį ■

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas | 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. .

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- • 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. ?

mų per telefoną .. .”
Klausimas, ar “Cleveland 

Press” išpildys skaitytojų rei
kalavimus?
Patinka Raštas Apie Sovietų 

Sąjungą
Tam pačiam “Cleveland 

Press’ telpa skaitytojų nuomo
nė apie Steinbeck ir Capa raš
tą “Russia Today.” Skaityto
jai išsireiškia gerai į tuos ap
rašymus £ų dviejų korespon
dentų, kurie lankėsi Sovietų Są
jungoj tūlą laiką ir be raštų tu
ri pasigaminę spalvotą judį toj 
pačioj temoj. Paveikslai vaiz
džiai nušviečia Sov. Sąjungos 
šiandieninę padėtį ir parodo jos 
dabartinį gyvenimą. Skaityto
jai užgiria tą ir daro išvedi
mą, kad tokie paveikslai ir ap
rašymas prašalins prieš tą ša
lį paskleistą neapykantą, kuri 
iki šiol yra skleidžiama klaidi
nimui žmonių Amerikoje.

Miesto Sveikatos Raportas
Kapit. Leo Schamadan, mies

to sveikatingumo ir sanitariš- 
kumo pareigūnas, skelbia savo 
raporte, kad daugelyj vietų ne
prisilaikoma miesto patvarky
mų.

Jis nurodo už pavyzdį nešva
ros, tai skurlių, popieros skirs
tymo vietas. Tas vietas galima 
būtų lyginti prie esančių vidur
amžių gadynėje. Tai purvų, 
dulkių ir didžiausios nešvaros 
urvai, pasak to pareigūno.

Gale raporto nurodo, kad yra 
duota persergėjimas savinin
kams tų nešvarių vietų, ir jei 
persergėjimas nebus paisomas, 
miesto sveikatingumo skyrius 
su policijos pagelba imsis griež
tesnių žingsnių prašalinimui 
to blogo. V. M. D.

Rio de Janeiro.— Brazili
jos valdžia suspendavo ko
munistų laikraštį Tribūną 
Popular pusei metų.

ELSIE PATARIA

Bemėsiams Valgiams

COTTAGE CHEESE
Yra grynos, šviežios Smetonos—ir daug 
jos—pridėta prie Borden’s Įsmeto- 
ninto Cottage Sūrio!

Tik pabandykite! Jis toks skanus 
karštuose valgiuose, sandvičiuose ir 
salotose!

JŪSŲ BORDEN Pienius arba mais
to krautuvė turi jums šio Įsmeto- 
ninto Cottage Sūrio!

"JEIGU BORDEN’S, 
TA( TURI BOT GERAS!”

VIETOS ŽINIOS
Vasario 8 d. vietos ALDLD 

77-ta .kuopa turėjo metinį su
sirinkimą. Nors narių galė
jo dalyvauti daugiau, bet dėl 
tos galybės sniego yra patei
sinimų.

Kuopos komitete likosi tie 
patys nariai, apart iždininko. 
Naujas iždininkas išrinktas J. 
Bakūnas.

Patiektas platus raportas iš 
praeitų metų darbuotės. Na
rių kuopoje buvo 25. Įvai
riems apšvietos bei kultūros 
reikalams kuopos pasidarbavi
mu surinkta ir paaukota virš 
$800.

šiais metais nutarta kuopos 
susirinkimuose turėti svarbes
niais klausimais diskusijų. Na
riai privalo įsitėmyti ir daly
vauti susirinkimuose.

Sekamas susirinkimas įvyks’ 
šeštadienį’, kovo 6 d., Bo’ro 
Bar salėje, 344 Palisade Ave.

Po susirinkimo ir diskusijų 
bus draugiškas bankietas. Mo
terys pagamins užkandžių, o 
vyrai — kitų vaišių.

Nariai raginami atsivesti sa
vo draugus bei pažįstamus į šį 
pasilinksminimą ir prisirašyti 
prie kuopos.

Daugelis skundžiasi dėl kai
nų — dėl taksų kilimo, o to 
kilimo galo nesimato. Tos 
blogybės yra todėl, kad mes 
patys nesirūpinam gyvenimo 
reikalais. Pavyzdžiui, galima 
paanalizuoti tokį dalyką:

Būna miesto viršininkų rin
kimas. Paklausk, ar buvo 
balsuot? Gausi atsakymą, kad 
neturėjo laiko — buvo svečių. 
Tik neseniai buvo balsuota už 
mokyklų komitetą (School 
Board). Naujai išrinkti žmonės 
buvo laikraščiuose paskelbti: 
esą, užlaiko po kelis telefonus 
dėl arkliukų “paketo.” Dabar 
išrinkti mokyklų viršininkais. 
Sako, jie yra labai duosnūs 
labdaringiems reikalams. Te
gul būna ir taip . . .

Išrodo, lJad didesniuose 
miestuose, dėl gyvenimo reik
menų aukštų kainų kiek ge
riau, negu mažuose. Mes apie 
kainų mažėjimą tik laikraš
čiuose pasiskaitome. Pas mus, 
sniege paskendusius, dėl tran’s- 
portacijos, kainos dar labiau j 
viršų kopia. Su nuosavybėmis 
mažuose miesteliuose irgi tas 
pats. Jei smarkiai palyja ar 
sniego pusnis užklumpa, tai 
dėl to “pasiteisinimo” ir tak
sos pakyla. Pradžioje antrojo 
pasaulinio karo už $100 mo
kėjom $3.66. šiais metais mo
kėsime $6.45 už $100.

★ ★ ★
Kaip visur, taip ir šiame 

miestelyj yra gerovės (wel
fare) direktoriatas. Toji įstai
ga kontroliuojama vienų vie
no žmogaus, kun. S. Gazzo 
(italų “Congregational” baž
nyčios). Jis paskelbė, kad 
pereitais, metais turėjo net 
apie 600 pavargėlių ir jiems 
išmokėjo $17,639.88. Kai kas 
sako, kad praeitais metais vi
sa jo parapija buvo pavargė
liais.

★ ★ ★
Miesto viršininkų rinkimo 

laiku, kai politikieriai vienas

kitą apipliauškia, tai ve koks 
vienas “griekas” paaiškėjo:

Miesto nuosavybių apkai- 
nuotojų (assessors) komitetas 
susideda irgi tik iš vieno žmo
gaus, Mr. N. Neumann. Ma
joro Michaelson nuosavybė 
apskaitliuota dabartine kai
na $65,000, o taksavimui ap
skaitliuota tik $11,000. .Na, o 
šalę 3 šeimynų namukas ap
skaitliuota dabartine kaina 
$12,500, o taksavimui apro
buota 89,600.

Jeigu aprokuotojo (assess
or) įstaiga susidėtų iš 3 ar 5 
žmonių,.tai tokių neteisybių 
gal nebūtų.

Nuo to laiko, kai Henry 
Wallace paskelbė, kad kan
didatuos į šalies prezidentus, 
tai dienraštis “Hudson Dis
patch” sapaliojo, jog Wallace 
gaus balsvi ne daugiau pusės 
miliono. Savo pranašavimą 
kartojo be paliovos visokiais 
“analizais” ir kožną dieną. 
Bet staiga aną dieną didelis 
antgalvis ant editorialo : “Dau
giau balsuos už Wallace, ne
gu kas mislina.”

Tas laikraštis sako, kad 
daugelis balsuos už Wallace, 
kaipo pareiškimą protesto 
prieš demokratų ir republiko- 
nų partijas dėl visokių šalyje 
trūkumų ir aukštų kainų.

Nieko \naujo nepasakyta. 
Juk Wallace ir kandidatuoja 
kaipo protestui prieš reakcio
nierius ir senųjų partijų reak
cinį- režimą. Įdomu, kad to 
didelio dienraščio redakto
riams ėmė du mėnesiu laiko 
suprasti tą tiesą.

Kazys Bevardis.

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

LLD moterys rengia skanią va
karienę vasario 21 d., 7 vai. vak., 
318 Broadway, tikslui pasitikimui 
delegato prof. Ę. F. Kubiliaus, grį
žusio iš Progresyvių Piliečių Suva
žiavimo, įvykusio Chicagoje. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkes daly
vauti, išgirsti prof. įdomų raportą. 
Įžangos nebus. Vakariene bus ska
ni. *— Rengėjos. (42-43)

PARSIDUODA VASARNAMIS
13 kambarių, garu apšildomas 

namas ir 16 įvairių pastatų. 
Yra trys virtuvės, vienas dide
lis ir vienas mažas valgruimis, 
7 pečiai, 6 toiletai, trys maudy
nės, skalbykla, apie 60 paklotų 
lovų, puodai, lėkštės, stalų reik
menys, šaldytuvas, elektrinis 
šaldytuvas, apie 400 kvortų 
kenuotų vaisių, 200 svarų ga
tavos ’be kaulų, įšaldytos mėsos, 
pora jaunų dailių karvių, an- 
trametis jautukas dėl kito meto 
mėsos, kelios vištos, žąsys ir tt.

8 akrai labai derlingos že
mės. Ganyklos elektrine tvora 
aptverta. 700 pėdų ilgio upe
liukas. Plačiai atviras gražus 
gamtavaizdis. Pusė mailės iki 
gelžkelio stoties, mailė iki 9 W. 
Plento, 7 mailės iki miesto 
Kingston ir Hudšon upės laivų 
stoties. Kaina $19,000. Kaip 
dabar yra tai nuomos gali gauti 
$2500 už vasarą, čia neesant 
gaspadoriaus, daugelis dalykų 
apleista. Apsukrus žmogus į 
metus laiko galėtų pakelt dvi
gubai kainą už šitą vietą ir 
nuomą. Lietuviai gali į čia pa
traukti lietuvius atostogoms ir 
piknikams. 82 mailės nuo 
N. Y. C., Hudson upe smagi ke
lionė. K. Sinko, Avanti Farm, 
Ulster Park, N. Y. Tel. 591M3.

» (41-43)

CHARLES J. ROMAN
' (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir grąžiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Atidėtos Derybos 
Dėlei Trizonijos

London. — Iki kito pir
madienio tapo atidėta Ang
lijos - Amerikos - Francijos 
atstovų konferencija dėl 
Trizonijos, tai yra, dėl ang
lų, amerikonų ir francūzų 
užimtų ruožtų sujungimo į 
vieną bendrą ūkinę valdy
bą, vakarinėje Vokietijoje. 
Sovietų Sąjunga protestavo 
prieš tą konferenciją, kai
po Potsdamo sutarties lau
žymą.

Aukšč. Teismas Atmetė 
Negrės Prašymą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas dauguma balsų atmetė 
negrės studentės Ados 
Lois S. Fisher prašymą įsa- 
kyt Oklahomos Valstijos 
Universitetui priimt ją į to 
universiteto advokatūros 
skyrių.

Oklahomos valdžia ant 
greitųjų įsteigė neva lygiai 
gerą atskirą advokatūros 
mokyklą negrams. T a i 
tuom Aukšč. Teismas ir rė
mėsi, atmesdamas . negrės 
studentės prašymą.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

TYPISTĖ
Turi Būt Patyrusi

37’/j VALANDŲ SAVAITE - $40 
KREIPKITĖS .

PEPSODENT DIVį »ION 
OF LEVER BRO?.

445 PARK AVENUE, NEW YORK. N. Y. 
_________________________ <111

OPERATORĖS-FINIŠERKOS
Singer Kailinių Mašina 

Dirbti Prie Kailinių Žaisliukų 
Gera Alga

' NUCRAFT TOY & MFG.
37 WEST 21ST ST., N. Y.—5TH FLOOR

<40

101 Metų Senute Nenori 
Gimtadienio Ceremonijų
Bogota, New Jersey. — 

Henrietta Vr. Lord’ienė, 
sulaukusi 101 metų am
žiaus, prašė, kad giminės 
nedarytų didelių ceremoni
jų dėl jos gimtadienio*

Madrid. — Ispanijos fa
šistai giria gen. Eisenhowe- 
rio priešsovietinį pareiški
mą. '

Pittsburgh. — Plieno ga
myba nupuolė 1 nuošimčiu 
per savaitę.

|j. J. Kaškiaučius, M. D.|
£ 530 Summer Avenue, ' «
g Newark 4, N. J. g
g HUmboldt 2-7964 |

F. W. Shalins 
, (SHALINSKAS) 

J ,

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 '
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel • Virginia 7-4499___ •

GERI PIETCSlT
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas ,
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

E------------------------------------------------- (g

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Modemiškai įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172
■ .................... .................................—

| Living Room Cushions
| Refilled ’With New Springs

i Sofa Apačios Perbūdavo] imas
I Už $12.00
| Šaukite FRĄNK. Nightingale 5-2535.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
I

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ĄTDARA J)IEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N
Tel. EVergrecn 4-8612

GREEN STAR BAR & GRU J.
LIETUVIŠKAS KABARETAS

;■ Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina ■ 
I; pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. ;
;! ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. !
I; Geriausias Alus Brooklyne

įj PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ i

į 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. į
!;• (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 ;

1

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— • Ketv., Vasario 19, 1948
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La Guardijai Paminėti 
Draugija

Neperseniai mirusiajam bu
vusiam New Yorko miesto ma
jorui U Guardijai paminėti 
susikūrė speciali draugija, pasi
vadinusi La Guardia Memorial 
Association. Prezidentu šios or
ganizacijos yra Newbold Mor
ris.

šios draugijos tikslas: Įam
žinti buvusiojo miesto majoro 
vardą.

Gurno, Plieno Darbinin
kai Remia Williamson^

Niūjorkiškis Daily Worker 
skelbia, jog Akrono miesto gu
rno darbininkai paaukojo ko
munistų partijai $1,000, o 
Youngstown, Ohio, plieno dar
bininkai — $1,025. Pinigai vy
riausiai skiriami gynimui John 
Williamsono, komunistų vado, 
kurį nelabai seniai federalinės 
valdžios agentai suareštavo dėl 
to, kad jis, jie sako, Škotijoje 
gimęs.

Williamson kadaise buvo ko
munistų partijos vadu Ohio 
valstijoj ir ten darbininkai jį 
gerai pažino ir jį mylėjo.

Prašo Pataisyti
Aną dieną buvo užėjęs į 

Laisvę J. Petrauskas, praėju
sią savaitę mirusios Mary Du
gan tėvas. Jis prašė pridėti, 
kad jo dukrelė paliko liūdesyj 
vyrą, tėvelius, brolius Joseph, 
Carl, Stephen, Peter ir sesu
tes Helen ir Anna. Pastaro
sios vardas buvo apleistas ap
rašyme, neseniai tilpusiam© 
Laisvėje.

Savaitine Pamoka
APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS 

(Iš A. Montvido vadovėlio) 
Apie svetimženklius. — Sve- 

fimženkliais vadinasi šitokie 
44 ” ženkleliai.

Į juos uždaro kito žmogaus 
pasakytą žodį, sakinį ar saki
nius. Vadinasi, kada nori pa
sakyt tuos pačius žodžius, ku
riuos kitas sakė arba rašė, dėl 
atskyrimo, kad tai yra ne ta
vo, o kito tie žodžiai ištarti, 
uždaryk juos į svetimženklius.

Pavyzdžiai:—“Ura !”-suriko 
’Lauras. “Eikime,” pakvietė 
jis. “Mylėk artimą savo,” mo
kino Kristus. “Nors čia ir 
kasžin kas būtų,” kalbėjo 
kareivis, “aš neapleisiu mūšio 
lauko.” “Naktis buvo tamsi,” 
pasakojo moteris, “kada mes 
ėjome per tiltą. Nei iš šen, 
nei iš ten užpuolė ant mūsų 
trys vyrai. Manėme, kad tai 
kokie vagys. Pasirodė, jog 
mūsų kaimynai.”

Jei kokie-nors žodžiai iš 
sintaksiškųjų kalbos daliui yra 
vartojami draugijų, organiza
cijų, įstaigų, laikraščių ir tt. 
pavadinimui, tai tuos pavadi-

MARY MEADE 
filmoje “T-Men.”

Didžiulis Laisvės Baza
ras Prasidės Rytoj

Dienraščio Laisvės bazaras 
prasidės rytoj, vasario 20 d. 

, Tai bus pirmas vakaras. Ba
zaras tęsis šeštadienį sekma
dienį — ligi pirmadienio va
karo.

Pirmadienį bazaras baigsis, 
—pirmadienį bus šventa, Jur
gio Washingtono diena.

Ar jūs jau pasiruošėte ja
me dalyvauti ?

Kuo jūs prisidėjote prie pa
darymo bazaro pasekmingu ?

LAISVĖS BAZARUI 
DOVANOS

Kasmet Laisvės bazarui 
Marijona Stulpinienė, iš Flint, 
Mich., prisiunčia labai puikių 
(neapsakomai gražių) rankų 
darbo dalykėlių, žmonės, ku
rie lanko bazarą, pastebi tuos 
puikius rankšluosčius, nosinai
tes ir kitas numegstas, išsiu
vinėtas dovanas, šį sykį pri
siuntė sekamai:

1 šaliką vyrui
1 numegstą kvartūką
4 gražias “babuškas”
12 gražiai išsiuvinėtų rank

šluosčių (guest towels)
16 gražiai apmegstų nosi

naičių.

ŽMONES TIK IR TEKALBA APIE 
DARBIEČIOISACSONO LAIMĖJIMĄ
Praėjusį trečiadienį kiek

tiek politiškai nusiteikę žmo
nes kalbėjo vyriausiai apie iš
rinkimą Leo Isacsono į Jungt. 
Valstijų kongresą.

“Tai smūgis Trumanui,” 
sako tūli. “Tai žygis už tai- 

nimo žodžius reikia uždaryt į 
svetimženklius. Aiškiau sa
kant, įvardijimas laikraščių, 
organizacijų, įstaigų ir tt. pa
prastais kalbos žodžiais turi 
būt uždarytas į svetimženk
lius.

Pavyzdžiai:—“Švento Petro 
ir Povylo Draugija,” “žibu
rys,” “šviesa.” “Vienybė Lie
tuvninkų,” “Liūtas,” “Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto Draugija,” “Lietuva” ir 
tt.

Pastaba. Gerai suprantate, 
kad šv. Petras ir Povylas ne
turi sutvėręs ant žemės pašal- 
pinių draugijų, todėl toks 
draugijos vardas nesiriša su 
ba ypata, kurios vardą 
nešioja.. Vadinasi, nėra rea- 
liško ryšio draugijos su tuo 
daiktu, kurio vardu ji vadina
si. Yra draugija “šviesa,” bet 
ji nėra ta reališkoji šviesa, 
kurią mes matome, tik vardą 
sau tokį davė. Laikraštis 
“Lietuva” nėra ta šalis, kur 
lietuviai gyvena, tik vardą sau 
davęs laikraštis. Todėl visi 
tokie ’ vardai turi rastis sve- 
timženkliuose, nes jie'nereiš
kia to daikto, kokiu vardu va
dinasi.

Į svetimženklius uždaro ne
tikrus ir iškraipytus kalbos 
žodžius.

Pavyzdžiai:—“Biznis.” “Na- 
čalninkas.” Jis jau moka len
kiškai “ciciviakyti.” • Atimk 
nuo jo “dollar,” jis ir į sve: 
čius tave užkvies.

J svetimženklius uždaro to
kius žodžius, kuriais norima 
visai priešingą mintį išreikšti, 
negu žodžiai sako.

Pavyzdžiai:—O, taip, jis la
bai ‘“geras” (suprast reikia, 
kad jis blogas). Jo “moks
liškas” darbas atliktas su “aty- 
da” ir “gabumu” (suprask, 
kad kas-nors gyrėsi atlikęs 
mokslišką darbą su atyda ir 
gabumu, o čia kitas sako, jog 
tas jo darbas nėra moksliškas 
ir atliktas be atydos ir gabu
mo).

Nuo Helen Kvedarienės, 
Bloomfield, N. J., taipgi ga
vome puikių dalykėlių, kaip 
tai: vieną kvartūką, gražiai 
numegstą “potholder,” ranko
mis numegstą porą pirštinių, 
didelį numegstą dalykėlį ir 
viena “fascinator.”

Antanas Vasaris, savinin
kas Warris’ Fur Shop, 735 N. 
Main St., Brockton, Mass., pri
siuntė gražų Leopard Skin 
Muff.

Pihigais
Laisvės įstaigoje lankėsi O. 

Vertelienė, iš Linden, N. J., ii* 
apdovanojo bazarą su $3.

Taipgi buvo užėjusi Mary 
Krunklienė, iš Woodhaven., 
N. Y., pridavė $2 ir sakė, kad 
tai dovana nuo jos ir nuo vyro 
Frank Kranklio.

širdingai dėkojame už do
vanas ir laukiame daugiau 
dovanų. Nepamirškite daly
vauti bazare per keturias die
nas — atsiveskite ir savo pa
žįstamus.

Tai bus vasario 20, 21, 22 ir 
23 dd., Grand Paradise salėje, 
318 Grand St., Brooklyne.

ką,” kalba kiti. “Tai veiks
mas prieš reakciją!”

Iš tikrųjų, tai didelis smū
gis reakcinei Trųmano politi
kai.

Tik pagalvokite: prieš Isac- 
soną buvo išstojusi visa Di
džiojo New Yorko stangioji 
spauda, — net ir “PM,” taip 
vadinamas liberalinis laikraš
tis, auksėjo prieš Amerikos 
Darbo Partijos kandidatą.

Iš angliški! dienraščių, tik 
vienas Daily Worker aiškiai 
pasisakė už Isacsono išrinki
mą.

—Vyriausia iš viso to išva
da, — sako tūli žmonės,—iš
eina ta: tai laimėjimas ne tik 
Isacsono, — tai laimėjimas 
Wallace’o.

Wallace smarkiai agitavo už 
Isacsoną, o pastarasis savo 
rinkiminėje kampanijoje visur 
sakė:

—Aš esu Wallace’o žmogus; 
aš stoviu su Wallace’u ir sto
vėsiu su juo lapkričio mėnesio 
rinkimuose.

Kiek daug apie šiuos rinki- «
mus buvo kreivai pranašauta. 
Komercinė spauda ir radijas 
per dienų dienas bliovė, skelb
dami Isacsonui pralaimėjimą.

Šiandien Tsacsonas — kon- 
gresmanas 1

praėjusį antradienį laimė
jo liaudis.

Busimuosiuose prezidenti
niuose rinkimuose lapkričio 
mėnesį, reikia tikėtis, taipgi 
laimės liaudis, išrinkdama 
Henry A. Wallace’a preziden
tu, taipgi išrinkdama kongre
sai! daug pažangių žmonių, 
atstovų!

Primušė, Išprievartavo 
Ištekėjusią Slaugę

Tūlas Theodore Scott, sako
ma, praėjusį sekmadienį pa
sigavęs vieną 30 metų am
žiaus slaugę (gailestingąją 
seselę), įsitraukė į savo au
tomobilį, ją primušė ir du sy
kiu išprievartavo. Paskui iš
metė iš automobilio.

Slaugė — dviejų kūdikių 
motina (dėl žinomų priežasčių 
jos pavardė neskelbiama).- Ji 
ant tiek turėjo sąvokos, kad 
nepamiršo piktadario automo
bilio laisnių numerio. Tai pa
dėjo policijai jį susekti ir su
imti.

O’Dwyeris Padarytas 
“Šungaudžiu”

Auburn (Maine valstijoje) 
miesto majoras Rosai re L. 
Bailee, kuris dalyvauja Ame
rikos miestų majorų suvažiavi
me New Yorke, įteikė garbės 
liudijimą New Yęrko miesto 
majorui O’Dwyeriui, paskel
biant, kad pastarasis esąs to 
miesto šungaudžių nariu 376 
numerio.

Washingtono Skvero 
Saugotojai

Po to, kai New Yorko Uni
versiteto vadovybe nusitarė pa
statyti didelę, trijų mjlijonų do
lerių vertės mokyklą prie Wa
shingtono skvero (ten yra par- 
kutis), tos apylinkės gyvento
jai pradėjo organizuotis ir 
prieš tai kovoti.

Kovoja dvasiškiai, kovoja ir 
kitokį profesionalai, gyveną to
je apylinkėje, sakydami, jog to
kios mokyklos pastatymas su
gadintų gražius istorinius vaiz
dus aplink parką.

Sudarytas specialus komite
tas, kuris žada pastoti kelią 
Universiteto vadovybei, kad ji 
negalėtų pastatyti mokyklos.

Menininką Konferencija
Praėjusį sekmadienį Laisves 

salėje įvyko menininkų konfe
rencija. Jos tikslas: apsvarsty
ti menininkams mokyklos stei
gimą.

Kaip žinoma, Vietinė LMS 
apskritis jau seniai nutarė se
kamą vasarą suruošti dviejų 
savaičių mokyklą, kurioje būtų 
teikiamos pamokos mūsų chor
vedžiams, režiesieriams, vaidin
tojams ir kitiems jauniems 
žmonėms, susidomėjusiems me
nine veikla.

Ši konferencija, taigi, buvo 
sušaukta sukonkretizavimui kai 
kurių pasiūlymų, kuriuos pada
rė V. Bovinas.

Buvo suvykę menininkių net 
iš Wąterburio, Hartfordo, Phi- 
ladelphijos. Po pranešimo sekė 
gyvos diskusijos.

Nutarta tokią mokyklą turėti 
kada nors rųgpiūčio mėnesį.

Kur mokykla bus, kas joje 
bus dėstoma, kas, pagaliau, dės
tys ir kas ją lankys, šiuo metu 
dar nežinoma. Visa tai paaiš
kės laikui bėgant.

Serga
Sunkiai apsirgo Jonas Stim- 

sonas. Dabar jis randasi 
Kings County ligoninėje. Stim- 
sonas dirba pas Songailą Už 
porterį (name 1510 Kings 
Parkway, Brooklyne). Jonas 
Stimsonas yra Laisvės skaity
tojas.

Mirė
Anthony Donela, 68 metų 

Amžiaus, gyvenęs 67 Hudson 
Ave., Brooklyne, mirė Kings 
County ligoninėj, vasario 16 d. 
Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks vasario 20 
d., Kalvarijos kapinėse. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. J. Garšva.

Atsisveikino su Tel Aviv 
Miesto Majoru

Praėjusį sekmadienį Man
hattan Centre įvyko didžiulis 
mitingas, kur dalyvavo apie 
1,500 asmenų. Tai buvo atsi-' 
sveikinimas su Tol Aviv miesto 
majoru, Israel Rokach, kuris 
šią savaitę grįžta Palestinon.

Tel Aviv — didžiausias ir 
gražiausias žydų miestas Pa
lestinoje. Majoras Rokach 
buvo atvykęs čia tik trumpam 
laikui.

Studijuoja, Kaip 
Pagerinti Trafiką

Miesto policijos komisijonie- 
rius Wallander konferavo su 
tūlais žmonėmis apie tai, kaip 
pagerinti trafiką New Yorko 
teatriniame distrikte.

• Vakarais, kai teatrai atsida
ro, aplink Times skverą tra- 
fikas kiekvieną naktį yra bai
sus. Kaip tą klausimą komi- 
sijonierius išspręs, sunku pa
sakyti. Bot jis išspręsti būti
nai reikia.

60 Detektyvą Ieško 
Bretagnos

New Yorko prokuratūra pa
skyrė, net 60 detektyvų ieško
jimui tūlo Santos Bretagna. 
Jis, girdi, reikalingas ryšium 
su raketieriaus Benjamin Wei- 
nerio užmušimu, atliktu š. m. 
sausio 1& d.

Weineris buvo nušautas jo 
bute ir ligi šiol niekas nežino, 
kas tą atliko. Jau buvo su
imta ir apklausinėta nemažai 
asmenų, tarp jų ir užmuštojo 
žmona, tačiau dar vis nieko 
aiškaus nepatirta.

REIKALINGA AGENTŲ
Reikalinga agentų visoje Ameri

koje, kiekviename mieste. Vyrų ir 
moterų. Produktas kiekvienam reika
lingas, pigus ir lengva parduoti. Ge
rą komišiną moku. Dėl platesnių ži
nių tuojaus kreipkitės pas Thomson’s 
Natural Food Co., 45-42 41st St. 
Long Island City 4, N. Y. (Laiškus 
galite ir lietuviškai rašyti.)

(41-42)

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Klubo susirinkimai .įvyks 
vasario 19 d., Laisvės salėje. Narės 
prašoma anksčiau ir skaitlingai da
lyvauti, nes užbaigus organizacinius 
reikalus, turėsimo sociali pobuvj, 
kurie visuomet, liekasi malonia suei
ga. — Valdyba. (41-42)

' ------- .

DANTŲ GYDYTOJAS B

Dr. A. PetrikaiS
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
i

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos: I

į 1— 8 vakare gČS
Penktadieniais uždaryta.

''■IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

GYDYTOJAS

Į S. S. Lockett, M. D. Į
s 223 South 4th Street
f BROOKLYN, N. Y. į

Valandos: J į-2 dienom I
į į 6—8 vakarais
j Ir Pagal Pasitarimais. |
ji Telefonas EVergreen 4-0208 |&?Syrrzr/?7?Y??32??????222?2???222???????2???Z???3

Į ■ ■ ----------------------------------------------

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų. ,

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaune- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3983.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Będford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Berniukas Vietoj 
Mergaitės—Kas Bus?

Kadaise Lincoln ligoninėje, 
miestui priklausančioje, buvo 
moteris Mrs. Leonard Sosa. Ji 
ten pagimdė kūdikį. Moteris sa
kosi pagimdžiusi mergaitę, bet, 
išeinant jai iš ligoninės buvo 
įteiktas berniukas.

Tuomet Sosai patraukė ligo
ninę teisman, reikalaudami 
$200,000 atlyginimo. Jų advo
katai reikalavo, kad jiems būtų 
leista patikrinti ligoninės ar
chyvus (rekordus),, kaipo me
džiagą bylai. Ligoninės vadovy
bė atsisakė tai suteikti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas porteris prie apart- 

mentinio namo. Geros darbo sąlygos 
ir alga $115.00 j mėnesj. Kreipkitės 
tuojau j ' Superintendent Sungailą, 
1510 Ocean Parkway, Brooklyn, 
N. Y. (42-44) '

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akountentas
111 Ainslie St., 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-3049

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

7Z5ŽZZZZZZZZ2>
TONY’S

CP-TO.DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI g. 27ZZZZZZZ722222222222222ZZ272272Z2ZZ7ZZ222Z7222ZA1

512 Marion St., Brooklyn
Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 

Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLenmore 5-6191

Man's BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty m every trim Kne . . .'

❖ • • • •

Graži įvairybe kostu- 
miškų džiulerlų. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Beiirus, etc. Vė
liausių madų ^loterų 
ir Vyrų Daimontinlai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Vasario 19, 1948

Sosa i stojo į teismą, nesi
traukdami nuo savo reikalavi
mų. Na, ir dabar teismas nu
tarė, kad Sosai turį teisę eit. 
miesto ligoninėn ir patikrinti 
visus dokumentus, ieškant savo 
mergaitės.

SKELBKITĖS LAISVeJE
-----------------—<

i Egzaminuojam Akis, 
i Rašome Receptus • 
į Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Adam V. Walmus, D.D.S.i 
DAKTARAS-DENTISTAS |

__________ I 
VALANDOS:

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

ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50




