
Marcel Cachin’o Kalba. 
Kalendarz Zwiazkowy. 
Lietuviškai, Ret Netaisyk

lingai,.
Ponai Rozmarek’ininkai.

Rašo R. MIZARA

79 motu amziads Marcel 
Cachin, vienas žymiųjų Pran
cūzijos ’komunistų vadų, pra
ėjusį* 'antradienį Paryžiuje 
atidarė Francūzijos seimo se
siją.

Francu z įjoję yra jau tokia 
mada: seniausias amžiumi
seimo narys kas metai atidaro 
seimą. Marcei Cachin šiame 
parlamente yra seniausias.

Cachin’o kalba buvo įdomi 
ir griežtai bylojanti už taikos 
išlaikymą. Kai jis baigė kal
bėti, seimo nariai sustojo ir 
entuziastiškai plojimais ir 
šaukimais “valio!” jį sveikino.

★ ★ ★

“Žmonės kalba apie naują
jį kara, tarytum jis būtų ne
išvengiama būtenybč. Yra 
žmonių, kurie mano, būk 
‘preventyvis karas’ yra neblo
gas dalykas,” sakė senelis, iš
tikimas taikai ir darbo žmo
nėms.

“Ar gi tai nėra visų mūsų 
pareiga prieš toki fatalizmą 
protestuoti, — fatalizmą, ku

kris yra katastrofos pirmtakū- 
nas?...” klausė Cachin.

Ir kalbėtojas pabrėžė, jog 
tauka tarp didžiausių ir ga
lingiausių pasaulio valstybių— 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
—yra galima, ir kad prezi
dentas Trumanas gali susi
tikti pasitarimams su maršalu 
Stalinu.

Vadinasi, seno amžiaus, 
silpnos sveikatos, bet tvirtos 
valios ir gilios išminties Ca- 
chin’as savo kalba sutvirtino 
žmoniją, didžiai trokštančią 
pastovios taikos ir šviesesnio 
rytojaus! •

> ★ ★ ★
J mano rankas pateko A- 

merikos Lenkų Susivienijimo 
išleistas 1949 metams kalen
dorius — “Kalendarz Zvviąz- 
ko\vy.” Tai didelio, žurnali
nio formato, 300 * puslapių 
knyga, gausiai iliustruota.

Zvviązek Narodowy Pols- 
ki—Lenkų Susivienijimo var
das — didelė, plati organiza
cija, bet jai vadovauja Roz- 
marek’as ir jam panašūs re
akcininkai. K

• Kalendoriaus viršelį puošia 
senosios, kadaise gyvavusios 
Lenkijos herbas su lenkų ere
liu, lietuviu žirgvaikiu ir ru
sinu angelėliu.

Mėnesių vardai buvo siek
tas! sudėti net šešiomis kalbo
mis: lepkų, anglų, lietuvių, 
vokiečių, rusinu ir rusų.

Deja, pasirodo, kad redak
toriui “lito'vska mowa” nepa
vyksta užkariauti ir tiek: 
sausis pas jį išeina “Lansis,” 
gegužės — “Gegures,” liepos 
—“Lupos,” rugpiūtis — “Rug- 
pintis.”

Tikslas, matyt, buvo neblo
gas, bet darbas švakas!

Politinė metraščio kryptis— 
rozma?ek’inė, reakcinė. O tai 
reiškia: siekiamas! atsukti at
gal žmonijos progreso ratas.

Roziharek’ininkai griežia 
dantis prieš liaudies demokra
tiją Lenkijoje. Jifctns rūpi 
grąžinti ten dvarponių /vieš
patavimą, o, jei galima, ir 
monarchiją.

Neatmestų rozmarek’iniai 
nei Lietuvos — Liublino Uni
jos jie dar nepamiršo, ir, kad 
ir ne visai atvirai, skaito ją 
galiojančia.

Atsiminkime, Rozmatek’as 
yra Grigaičių - šimučių - Jur- 
gėlų “brolis dvasioje”!

Bet nelaimė! Lenkijos liau
dis rozmarek’ininkų neklau
so. Lietuva yra Tarybų Są
jungos tautų šeimoje. . Rusi
nai — Karpato-Rusai—neper- 
senai prisijungė prie tarybi
nės Ukrainos!

Galime įsivaizduoti, kokia 
“nešČėstis” atsitiko šitiems

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Reikalauja Pakeist 
Komunistų Teisėjus
Visi Apskrities Teisėjai Nusistatę Prieš Komunistus; 
Džiūrė Parinkta iš Pony ir Reakcinių Politikierių

New York. — Advokatai 
dvylikos įkaitintų komunis
tų vadų reikalauja pakeisti 
ponišką džiūrę, kuri suda
ryta tiem komunistam teis
ti.

Jie taipgi įteikė federa- 
liam apskrities teismui pra
šymą, — kad paskirtų tei
sėją iš kitos apskrities. Nes 
visi teisėjai apskrityje, kur 
užvesta byla prieš 12 komu
nistų vadų, iš anksto parodė 
savo nusistatymą prieš kal
tinamuosius. Todėl jie vien
pusiškai vadovautų teismui 
prieš komunistus.

Teismas prieš Komunistų 
Partijos pirmininką Wm. Z. 
Fosteri ir 11 kitu komunis
tų vadų yra paskirtas sau
sio 17 d., ateinantį pirma
dieni.

Komunistai reikalauja 
naujo džiūrės, kuri būtų be- 
pusiškai sudaryta iš pilie
čiu.

O esamoji džiūrė yra pa-

Amerika Patarus Anglam 
Negrūmoti Izraeliui

Washington. — Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
Robertas Lovettas-sakė re
porteriams, kad Amerika 
nepritarė anglų kariuome
nės siuntimui į Transjorda- 
ną, Izraelio pašonėn. Ame
rikos valdžia taipgi patarus 
Anglijai, kad ramiai ir at
sargiai elgtųsi link Izraelio 
valstybės.

Atsisakė Laidoti 
Meksikietį Veteraną

Three Rivers, Tex. —Šio 
miestelio graboriai atsisakė 
laidoti pargabentą kūną ka
ro veterano Felixo Longori- 
jos todėl, kad jis buvo mek
sikiečiu kilmės.

Longoria, Jungtin. Vals
tijų kareivis, buvo užmuš
tas kare prieš japonus Fili
pinų salose.

(Jis, pagaliaus, palaido
tas Nacionalėse Arlingtono 
•kapinėse valdžios lėšomis ir 
su karine pagarba.)

TRUMANAS APLANKĖ 
MARSHALLA

Washington. — Prezid. 
Trumanas, nuskridęs į Pine- 
hurstą, North Carolinoj, ap
lankė sergantį valstybės se
kretorių Marshallą.

lenkų ponams!

šiomis dienomis naujosios 
Lenkijos- premjeras, Juozais 
Cyrankevič’ius, pateikė t 6 
krašto seimui pranešimą, ku
riame, be kitko, pasakė: šie
met Lenkija, pirmą kart^ sa
vo istorijoje, pradės gaminti 
motorinius sunkvežimius, o 
neužilgo ji gaminsis ir auto
mobilius. »

Matot, ponai rozmarek’inin
kai, kas darosi Lenkijoje, ku
rią jūs taip negražiai šargo- 
jate! Ji neužilgo važines sa- 

Į vo gamingais automobiliais!
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rinkta iš fabrikantų, banki
ninkų, profesionalų ir atža
gareivių politikierių. Nuo 
šios džiūrės buvo atšalinti 
darbininkai, negrai, žydai, 
moterys, Darbo Partijos na
riai ir šiaip politiniai pa
žangesni žmonės.

Amerika Siūlanti 
Tarpininkus Kinijai

Washington. — Praneša
ma, jog Amerika kvies An
gliją ir Franci ją išvien su 
amerikonais tarpininkauti 
karo baigimui tarp Kinijos 
komunistų ir tautininkų.

Kinų komunistų radijas 
sakė, visų pirma turi būti 
nušluota Čiang Kai-šeko 
tautininkų valdžia; tik pa
skui galės būti kalbama a- 
pie santaikos derybas.

Manoma, Kad Rublis Bus 
Pagrįstas Auksu

Paryžius. — Čionaitiniai 
diplomatai įžiūri, kad So
vietų Sąjunga planuoja 
auksu pagrįsti popierinius 
savo rublius; sako, tuomet 
atpigtų reikmenys Sovie
tu o’se.

Žymėtina, jog Sovietų 
vyriausybė praeitą mėnesį 
nupigino tūlus valgius ir 
gėrimus dar 25 nuošimčiais.

Anglija Kursto Šią 
Šalį Prieš Izraelį

Washington. — Anglijos 
ambasadorius Franks pra
šė Ameriką išlygint skirtu
mus tarp Amerikos ir Ang- 
lijos kas liečia politiką link, 
Izraelio valstybės. Jis nori, 
kad Amerika tuo klausimu 
bendradarbiautų su anglais.

Anglai Kaltina Cechus 
Už Ginklus Izraeliui

London. — Anglijos už
sieninės ministerijos atsto
vas ^kaltino Čechoslovakiją, 
kad ji davus Izraeliui lėk
tuvų ir kitų karo įrankių; 
sakė, jog ir tūli kiti rytinės 
Europos kraštai suteikę iz
raeliečiams ginklų, bet jis 
neįvardino tų kraštų.

(Izraelis pranešė, kad 
Anglija per kelis paskuti
nius mėnesius nusiuntė E- 
giptui ir kitiem arabiškiem 
kraštam $200,000,000 vertės 
lėktiivų, tankų, patrankų ir 
kitų ginklų bei amunicijos.)

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos 
skyrių vadai nutarė reika
laut darbininkams algos pa
kėlimo 30 centų valandai.

Chapel Hill, N. Carolina. 
Čionaitinis universitetas už
gynė savo aikštėje kalbėti 
Johnui Gatesui, N. Y. Ųaily 
Workerio redaktoriui.

Jungtiniu Tautų temytojai sėdi sau nuošaliai Java 
lėktuvu stotyje Holandijos armijoms ten išsėdant isi- 

briovime Indonezijon. Jie atsiusti, kad anie tai 
raportuotu UN Saugumo Tarybai.

Graikų Partizanai Atakuoja
Fašistus 3-se Frontuose

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai įsiveržė į 
Naųssa* miestą ir atakuoja 
monarcho-fašistiK armiją E- 
dessoj, viduriniai - rytinėje 
Graikijoje.

Kiti partizanų junginiai 
užpuolė monarchists Pa- 
tomoj, Grammbs kalnų sri
tyje, šiauriniame fronte.

Peloponnese, pietiniame 
Graikijos pussalyje, parti
zanai atakavo Argos miestą 

Kiny Liaudininkai Nušlavė 
180,000Apsupty Tautininky

Nanking, Kinija. — Čio
naitiniai karininkai pripa
žįsta, jog komunistai-liau- 
dininkai nukovė, sužeidė bei 
suėmė 180 tūkstančiu Kai- 
šeko tautininkų kariuome
nės dviejuose “maišuose” 
į pietų vakarus nuo Sučo- 
vo, vidurinėje Kinijoje. Ta 
Čiango armija buvo per 5 
savaites apgulta.

Kinu komunistų radijas 
iš šiaurinio Šensi pranešė,

kad liaudininkai suėmė ir 
vyriausią tautininkų ko- 
mandierių Sučovo • fronte, 
generolą Tu Yu-mingą. Tą 
generolą jie yra paskelbę 
kaip vieną didžiųjų karinių 
Čiango kriminalistų.

Nankingo oficieriai sako, 
jog be žinios dingo du kiti 
tautininkų generolai, Čiu 
Čing - Čuan ir Li Mi, ap
supimuos^ į pietų vakarus 
nuo Sučovo.

KOMUNISTAI GREIT UZSMSIA PEIPINGĄ
Nanking, Kinija. — Ko

munistai - liaudininkai nu
šlavė tautininkų kariuome
nę senosios sostinės Peipin- 
go priemiesčiuose, šakė ko
munistų radijas ir tvirtino, 
kad jie greitu laiku užims 
patį’Peipingą.

Apgulę Tientsino didmie
stį, liaudininkai pareikala
vo, kad tautininkų armija 
mieste atiduotų liaudinin
kam visus ginklus ir kitus »

karinius įrengimus. Liaudi
ninkai žadėjo gražiai elgtis 
su pasiduosiančiais karei
viais.

Kad tautininkų komanda 
•nepatenkino šio reikalavi
mo, tai liaudininkai - komu
nistai iš naujo, ėmė bombar- 
duot jų pozicijas mieste.

Tientsine skaičiuojama 
60,000. iki 100,000 tautinin
kų armijos.

Ohio CIO Progresyviai Pa
rodė, kaip Kenksmingas 

Marshallo Planas
Cleveland, Ohio. — Prog

resyviai CIO unijištai pas
kleidė valstijos CJO unijų 
suvažiavime lapelius prieš 
Marshallo planą. Lapeliai 
nurodo, kaip Marshallo pla
nas kursto karą, iššaukia 
nedarbą vakarinėje Europo
je ir vis didina brangenybę 
amerikiečiams.

SUIMTAS AMERIKONAS, 
NACIŲ AGENTAS

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė areštavo 
buvusį amerikinės ambasa
dos raštininką Herbertą J. 
Burgmaną. Jis, Amerikos 
pilietis, bus teisiamas už na
cių propagandos skleidimą 
per Berlyno radiją karo 
metu.

ORAS.—Bus šaltoka.

už 2 valandų po karaliaus 
Pauliaus atsilankymo tenai. 
Paulius savo “asaba” mėgi
no pakelt monarchistų ar
mijos ūpą.

Partizanai taipgi vedė o- 
fensyvo mūšius prieš mo
narchists Monemvasijoję, 
pačiame pietiniame Pelopo- 
hfieso kampe.

Monarcho - fašistai gar
sinasi, būk jie nukovę bei 
suėmę 800 partizanų ir jų 
rėmėjų Peloponnese.

Anglija Grūmoja 
Izraeliui Karu
Anglų Lakūnas Parodo, Kad Jie Skraidė Virš Palestinos 
Ir Fotografavo Karines Izraeliečių Pozicijas Negeve

London. — Anglijos mi
nistru kabineto susirinki
mas nusprendė laikytis 
griežtos politikos link Izra
elio valstybės. Užsieninės 
ministerijos atstovas pasi
kalbėjime su koresponden
tais įspėjo, kad net karas

Indonezy Partizanai 
Atakuoja Rolandus

Batavia, Java. — Respub- 
likiečiai Indonezijos parti
zanai atakavo holandų ka
riuomenę ir jų sandėlius, 
sprogdino jų tiltus, geležin
kelius ir vieškelius.

Teskoj, netoli respubliki
nės sostinės’ Jogjakartos, 
partizanai pagrobė iš san
dėlio 10p tonų cukraus ir 
padalino jį savo tautiečiam.

Sovietu Ambasadorius
Atvyko i Šiaurinę Korėją

Maskva. — Sovietų Są
junga paskyrė pulkininką 
Terentį Štikovą savo amba
sadorium šiaurinei Korėjos 
pusei, kur Štikovas jau ir 
atvyko. Ten veikia demok
ratinė Korėjos ' Liaudies 
Respublikos valdžia.

(Pietinė Korėjos pusė yra 
amerikonų užimta ir vieti
nė jos valdžia sudaryta iš 
dešiniųjų tautininkų.)

Čiangas, Sakoma, 
Greit Pasitrauksiąs

Nanking, Kinija. — Ame
rikiniai korespondentai iš 
čia pranešė, jog Kinijos val
dovas Čiang Kai-šekas už 
dienos kitos pasitrauksiąs iš 
valdžios-.

Sakoma, kad Čiango val
džia greitai žlugs kariniai ir 
finansiniai.

Rakietinis Motoras Būsiąs 
Pritaikytas Automobiliam

Detroit, Mieh. — Boeing 
lėktuvų kompanijos inžinie
rius S. D. Hage pranešė, 
kad jis pastatė rakietini 
motorą, kuris galėsiąs būti 
vartojamas automobiliams; 
sakė, tas motoras tiksiąs ir 
nedideliems laivams. Kartu 
Hage pripažino, jog kuras 
jo motorui'daug brangiau 
lėšuos, negu kitiems auto
mobilių ir laivų motorams. 
Ęakietinial , inžinai labai 
smarkiai eikvoja kurą.

KARAS AMERIKOS PINI
GAIS PRIEŠ INDONEZŲ .

RESPUBLIKĄ
Batavia, Java. — Ameri

ka pirmaisiais Marshallo 
plano metais davė Holandi- 
jai $402,800,000 ir dar pa
skyrė $72,700,000 holandam 
Indonezijdj.

Kariniams pasiruošimams 
prieš Indonezijos respubli
ką holandai išleido $436,- 
297,874.

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Dienraščio XXXI.

gali kilti tarp Anglijos ir 
Izraelio.

Jis mėgino pateisinti an
glų kariuomenės nusiunti
mą į Aqabos uostą, Trans- 
jordane; tos kariuomenės, 
girdi, prašė Transjordano 
valdžia, kuri turi bendra
darbiavimo sutartį su Ang
lija.

Aqabos uostas yra prie 
pat pietines Palestinos sie
nos. Anglai iš Aqabos bet 
kada galėtų užpulti Izraelį.

Tas anglų ministerijos-at
stovas kaltino izraeliečius 
kaip Egipto “užpuolikus” ir 
kerštingai smerkė juos už 
nušovimą penkių karinių 
Anglijos lėktuvų.

Pirmiau Anglija pasako
jo, būk tie lėktuvai skraidę 
tik Egipto pusėje; dabar jos 
atstovas pripažino, kad jie 
“gal perskrido” Izraelio pu
sėn, kuomet izraeliečiai juos 
apšaudė.

Suimtas Lakūnas Liudija, 
kad Anglai Skraidė 

virš Palestinos
Tel Aviv, Izraelis. — Vy

resnysis anglų lakūnas 
Frank Harvey Close liudi
ja, kad jo komanduojami 
keturi kariniai Anglijos lėk
tuvai perskrido iš Egipto į 
Palestiną ir žemai laksty
dami'fotografavo karines 
Izraelio pozicijas Negeve. 
Tada izraeliečiai ir nušovė 
tuos anglų lėktuvus. Jie pa
ėmė ir sužeista Close’ą iš 
vieno numušto lėktuvo.

Close buvo nugabentas į 
Izraelio ligoninę, kur ir gy
domas.

Kongresmanai Kalbės 
Žygiui už Laisvę

————
Washington. — Tūkstan

čiai delegatų nuo darbo u- 
nijų ir kitų organizacijų iš 
įvairių šalies kampų suva
žiuos į Washingtoną sausio 
17 d., kaipo žygiuotojai už 
laisvę.

Žygio už Laisvę susirin
kime saus. 18 d. kalbės de
mokratas kongresmanas A- 
dolph Sabath, republikonas 
senatorius Wm. Langer ir 
darbietis kongresmanas Vi
to Marcantonio.

Washingtone žygiuotojai 
reikalaus, • kad valdžia pa
naikintų bylą prieš 12 ko
munistų vadų, ir darys 
spaudimą kongresmanam ir 
senatoriam, kad išleistų į- 
statymą dėl pilietinių teisių 
lygybės ir sugrąžintų Wag- 
nerio įstatymą dėl unijų lai
svės.

Dauguma Čiango Valdininkų 
Išdūmė iš Savo Sostinės

Nanking, Kinija. — Dau
giau kaip pusė tautininkų 
ministrų ir kitų valdininkų 
pabėgo iš savo sostinės 
Nankingo į pietinį Kinijos 
ruožtą ir į Formozos salą. 
Jie supranta, jog komunis
tai - liaudininkai netrukus 
pasieks; Nankingą.
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Tai Šitaip!
Pernai lapkričio 19 d. Georgia valstijoje negras far- 

merys važiavo automobiliu, — savo automobiliu, — nes 
jis, sakoma, buvo ekonominiai prasisiekęs. :

Kalbamasis negras — Robert Mallard. Jis vežė iš ne
tolimai esančios mokyklos mokinių pikniko savo žmoną 
Amę, kuri ten mokytojavo. Su Mallardais važiavo pora 
jų giminaičių, sėdėjusių užpakalinėje automobilio sėdy
nėje. ‘ ; ■

Staiga, kai Mallardas pasuko automobilių šalutiniu ke
liu, vedančiąn į jo namus, užpuolė juos govėda ku klux- 
klanininkų, maskuotų ir ginkluotų padaužų. Mallard’ų 
automobilius buvo sulaikytas ir užpuolikai, priėję prie 
pat automobiliaus, mirtinai pašovė Mallardą.

Mallard’ienė du užpuolikus pažino ir juodu Įvardino: 
Roderick R. Cliffton ir William L. Howell.

Matyt, “dėl žmonių akių” abu buvo suareštuoti ir ati
duoti teismui. Teismas įvyko Lyons miestelyje, Georgijoj. 
Šiomis dienomis jis, teismas, baigėsi.

Nereikėja jam ilgai tęstis, nes prisaikdintųjų teisėjų 
* suolas kaltinamuosius išteisino, i beveik apkaltindamas 

nulynčiuoto negro moterį.
Kai išteisintieji šaipėsi, kai teismb salėje prasidėjo ap

lodismentai, spektaklį užginantieji, tai našlė Mallardie- 
nė isteriškai sušuko:

“Ak, viešpatie, viešpatie! Kodėl jie nužudė mano vy
rą!...” •

Bet kas ten našlės, kuri yra juoda, ašarų ar skausmų, 
ar dejavimų paisys!

Prie to teisme įvykusio spektaklio reikia dar tas pri
dėti: kaltinamųjų advokatas iššaukė iš pačių prisaikdin
tųjų teisėjų (džiūrės) du asmenis liudyti už kaltinamąjį! 
Ir džiūrimanai liudijo, visaip baltindami kaltinamąjį ir 
niekindami Mallard’ienę, našlę nužudyto negro!

Tai, iš tikrųjų, buvo spektaklis, vertas aukštos įžan-
gos! Prisialkintieji teisėjai, parinkti bešališkam teismui; 
liudija už kaltinamąjį!

Tiesa, sakoma, Georgia valstijos įstatymai tai leidžia 
daryti. Sutinkame! Georgia valstijos įstatymai leidžia 
daug ką daryti, kuomet yra daroma prieš negrus! Bet 
kaip į tai gali pažiūrėti Amerika? Kaip į tai gali pažiū
rėti pasaulis, dar nepraradęs sąžinės, dar tebeturįs doros 
principą?!

Pas mus daug kalbama apie civilines ■ piliečių teises, 
apie laisvę, apie visokius Konstitucijos pataisymus, lai
duojančius negrams piliečių teises, lygias su baltaisiais, 
bet žiūrėkite, kas darosi!...

Amerikos žmonės savo žygyje už Laisvę (Freedom 
Crusade) į Washingtona turės tuo klausimu tarti savo 
žodį. <

USA Kongresas turėtų nevilkinamai išleisti anti-linčinį 
įstatymą, pagal kurį federalinė valdžia turėtų teisės bau
sti linčininkus, kuriuos atsisako bausti valstijinės val
džios.

Kam Anglija Rengiasi?
Žinios skelbia, jog Britanijos imperialistai ruošiasi 

ginklu pulti mažytį Izraelį. Anglijos karo laivai mobili
zuojami karui Viduržemio jūroje, Anglijos kariai išsodi
nami Trans-Jordane! Imperialistų bernai — Bevinai ir 
kiti — grūmoja Izraeliui ginklu.

Izraelio valstybė kreipiasi į Jungtines Tautas, prašy- į 
dama, kad jos veiktų ir užkirstų anglų imperializmui ke-

Minint 80 metų sukaktį 
nuo to laiko, kai. Lietuvos 
žmonės pradėjo skaitlinges- 
niais būriais vykti Ameri
kon, įdomu prisiminti,, ką 
dėl to sakė Lietuvos inteli
gentija. Ypačiai įdomu, ką 
sakė toki vyrai, kaip Dr. 
Vincas Kudirka.

Kudirka tuo klausimu 
1890 metais — vadinasi, be
veik prieš 60 metų — patei- 

|kė “Ūkininke” tris straips- 
! nius, kuriuose jis griežtai 
i smerkė tuos, kurie “ėjo” A- 
merikon.

Mes neturime ir neturė
sime tikrų davinių, kiek 
tuomet lietuvių vyko į Jung. 
Valstijas, nes iš Lietuvos jie 
vyko daugiausiai slapta, 
nieks, taigi, bėgančiųjų ne
surašė, o atvykusius į Ame
riką imigracijos vąldinįn- 
kai rašė rusais, lenkais ar- 

i ba vokiečiais; lietuviai tuo- 
* met dar nebuvo ^pripažinti 
lietuviais. Tik 1899 metais 
buvo pradėta lietuviai imi- ; . 
grantąi mūsų imigracijos Į - 
valdininkų užr 
viais.

Bet jau ir tuomet, 
| Kudirka rašė savo straips
nį, matyt, vyko didelis skai
čius žmonių, kitaip jis ne
būtų aliarmavęs, ' nebūtą 
matęs reikalo straipsniams 
rašyti. •

Kudirka šitaip ^vaizdavo 
tą bėgimo maniją:

Kažin ar Lietuvoje 
nors vienas kaimas, iš 
nebūtų kas išbėgęs į 
rika

Kudirka nurodo, kad 
“Austrijokų žemėje”, Gali
cijoje, kas met žjnonės “de
šimtimis tūkstančių miršta 
iš bado”, bet Lietuvoje to 
negirdėt. “Ar geri, ar sun
kūs metai — vis išminta
me”, žymi jis.

Kaip matome, Kudirka 
i aštriai ir neteisingai smer- 

•ašvtiSTietu- ikg tuos, kurie b,ego iš Lie- 
! tuvos. Ne tik išdykėliai, ne 

■.i tik kvailiąi, ne tik tinginiai Kai į

Bet jei Jungtinės Tautos veiks tiek priešu anglus, kiek 
jos veikė ir tebevekia pjrieš Hollandijos .imperialistus, 
nuožmiai puolančius Indonezijos respubliką, tai iš anksto 
galima pasakyti, kokios to viso “žygio” bus pasekmės,

Britai, kaip ir Holandijos imperialistai, aišku, nebūtų 
toki drąsūs, jei jie žinotų, kad už jų nugaros nestovi ba- 
gptas Dėdė Samas. Jie gauna iš Dėdės Šamo ne tik mo
ralinės paspirties, o ir medžiaginės — bilionus dolerių.

Kiek tai liečia Izraelį ir Ameriką, šio krašto žmonės 
turėtų reikalauti, kad mūsų vyriausybė pripažintų Iz
raelį de'jure. Jie turėtų reikalauti, kad Amerikos vy
riausybė nuimtų embargo (draudimą) nuo ginklų, siun
čiamų Izraelin. Jie turėtų reikalauti, kad Amerikos vy
riausybė tuojau veiktų prieš anglus imperialistus, besį- 
mojanęius jaunutę Izraelio respubliką pasmaugti.

Tuo reikalu, beje, New Yorko visuomenė šaukiama da
lyvauti masiniame pikiete-demonstracijoje ties Britų 
Konsulatu, 350 Fifth Ave., New Yorke,— prie 34-tosios 
gatvės. Pikietavimas įvyks penktadienį, sausio 14 dieną, 
5 vai. po p.

Pięnrąščio Laisvės bendrovės metinis akcininkų snva- 
Žiąyimas įvyks š. m. sausio 30 dieną.

Prašome visus akcininkus dalyvauti. Kurie negalėsite 
dalyvauti, taipgi tie, kurie nėra akcininkais, prašomi 
siųsti suvažiavimui sveikinimų ir aukų, nes dienraščiui 
šiuo metu finansinė paspirtis labai reikalinga.

iš ten bėgo, — bėgo dides
nė dalis, tokių, kurie ieškojo 
geresnio gyvenimo, nes 
Lietuvoje darbo žmonių pa
dėtis buvo labai sunki.

Kudirka buvo anti-semi- 
tas, del to jis kaltino, viso
kius valkatas, sukčius, 
“daugiausiai žydus”, kurie 
būk tai privilioja “gerus 
žmones” iš ten nešdintis.

Jis smerkė moterėles ir 
Bėgti į Ameriką tai ' visus tuos, kurie didžiuoda- 

taip paprastas daiktas, kaip Vosi gautais iš Amerikos 
nuo saviškių pinigais. Jiems 
šitaip stebėjo:;

Nepamislyja. . . kad ne 
visi parsiųsti pinigai uždirb
ti- padoriu budu; daug iš 
parsiunčiamų pinigų ar pa
vogti kam, ar išplėšti ant 
viešo kelio; ar toks uždar
bis gali pritraukti gerą žmo
gų j Ameriką?

Kąip matome, ir čja Ku
dirka suklupo. • Anais lai
kais, prieš 60 metų, lietu
viai, kaip taisyklė, negalėjo 
ką nors čia perdaug apiplėš
ti, nes patys buvo išnaudo
jami ir. plėšiami, kurie tu
rėjo ką nors plėšimui.

Norėdamas sulaikyti lie
tuvių emigraciją, Kudirka 
tokių “cūdnų” dalykų sąvo 
aųame straipsnyje pridėjo:

Kitąsyk mus žmogus, jei
gu tik nepasisekdavo gy
venti, tarydavo: tuščia jų!

yra 
k u r 

Ame- į

' vasarą lytus, arba žiemą 
sniegas. Vienas bėga nuo 
vaisku, kitas nuo kalinio; čia 
bėga gaspadorius, ten ber
nas, tai vėl kriaučius ar 
šiaučius ir • tt. Klausimas: 
ko tie žmonės bėga į Ameri
ką palike savo gimines n 
pažįstamus, * nesigailėdami 
savo krašto, kur užgimė ir 
užaugo ?..;’•

Kudirka, matyt, dėl to 
per nelyg didelio emigravi
mo buvo supykęs ir jis pa
reiškė, jog, girdi, bėga tik 
“ar išdykėliai, ar kvailiai, 
ar tinginiai...” Girdi:

Gaspadorius, praleidęs sa
vo dalį ir tingėdamas, arba 
gėdydamasis, bernauti, dro
žia į Ameriką. Vienok na
bagas nepamislyja, kad jei
gu kas nemokėjo surinkti 
skatiką ,Lietuve j e, tas nesu
rinks ir Amerikoje, kas pra
leido gatavą turtą Lietuvoje,

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Penkt., Sausio l4, 194$ tas taipjau, padarys ir Ame-

bed arkant mila 
d ar

ti ž adatos, 
kūjo ir kir-

sau prisilai-

riko.je.
Kriaučių i, 

ir kartūnus, nusibosta 
bas — vju'į Ameriką! Q ne
žino, kad kriaučysta ten už
siimti negalės, nes tenai visi 
kriaučiai geresni ir nieks 
jam darbo neduos; nepri.jau
čia, kad vieton 
reiks tvertis už 
vio.

Bernui, gerai 
kančiam pas gaspadorių, už
eina kvaitulys — eisiu, sako, 

t
i Ameriką. Pats nežino dėl- 
ko eina ir neprijaučia, kad 
tenai nėra apypietės ir pa
sėlių nesėja ii; kad vieton ar
ti pū difna, reiks kasti an

eisiu į Ameriką! ' Ten nors

šį-tą uždirbsiu. Nueidavo į 
Ąmeriką ir, teisybė, ne tik 
pačiam užtekdavo uždarbio, 
bet ir namon kartais šiek- 
tiek- parsiųsdavo.

Vienok, jau šiandien laikai 
persimainė, šiandien galima 
eiti į Aineriką greičiaus j*ieš- 
koti vargo, o ne uždarbio.

Matote, kaip yra. Kitąsyk 
Amerikoje buvo labai mažai 
žmonių, .tai gi daug reikė
jo visokhj > darbininkų, nes 
dideli .plotai žemės gulėjo 
dykais, o nebuvo kam ap
dirbti. — daug šaltinių tur
tui stovėjo nejudintais, o ne- 

t buvo kaip iš jų naudoti.
Tada valdytojai tų šalti

nių turtų laukė laivo atve
žančio darbininkų iš kitų 
svieto šalių, varžėsi tarp sa
vęs darbininkus, mokėdami 
jiems viens už kitą daugiaus. 
žinoma, kas ten nukeliavo, 
ar šioks ar toks, jeib tik svei
kas. galėjo greitai užsidirb
ti, nes daitg gaudavo už dar
bą, o pats mažai išleisdavo, 
dėlto, kad maisto da pakak
tinai visiems užtekdavo ir jis 
buvo pigus.

Dabar visai kitaip, žmo
nių Amerikoje yra perpilnai, 
tai gi ateiviams iš kitų kraš
tų jau tenai angšta. . .

Pakartoju: taip Kudirka 
rašė prieš 60 metų. Po to 
milijonai naujų imigrantų 
Amerikon “atėjo” ii’ vietos 
vis užteko, ir šiandien jos 
užtenka dar naujiems mili
jonams.

V. Kudirka smarkiai puo
lė Lietuvos darbo žmones, 
nes jis pats nebuvo darbi
ninkiškų pažiūrų. Jis ten 
pat rašė:

Mažai yra kraštų, kur taip 
tingiai dirbtų, kaip Lietuvo
je. Imkime šienpjūvį. Iš
varė pradalgę — reikia už- 
sidumti pypkę. Kol ją iš
sitrauks, iškrapštys kneibi- 

j kiu, kol išpūs cibuką, įkiš į 
I pypkę, įsistatys į dantis,’kol 

atris mašną su tabaku, prisi- 
kimš pypkę, užriš mašną, 
kol susijieškos skiltuvą ir 
pintis, išsiskils ugnies, užsi- 

I degs pypkę, ir tt. — rodos 
diena paskutinio sūdo užtiks 
jį prie to darbo. Grįžta pra
dėti kitą pradalgę. O kaip 
vėl eina? rodosi, kad tin
ginio nepavelka — taip sun
kiai ir išlėto stato kojas...

Amerika turi vieną gerą 
pusę: ten tinginys privers
tinai tampa darbininku žmo
gum, o kartais lieka jau to
kiu ir sugrįžęs į tėvynę...

Paskutinis Kudirkos sa
kinys, parodo, jog ne viskas 
čia jau taipJjuvo bloga, kaip 
jis anksčiau piešė.

Rašydamas straipsnį, Ku
dirka, veikiausiai, nei ne
sapnavo, jog tūkstančiai lie
tuvių, išvykusių iš gimtinės, 
išvyksta visam. Jis ne
sapnavo, kad apsigyventi A- 
merikoje lietuvius privertė 
niekas kitas, kaip toji •Lie
tuvos ’’nepriklausomybė”, 
kurioję šeimininkavo ponai 
ir fabrikantai, su Krik-de- 
mų ir smetoninių fašistų 
pagalba,

Sįas įdomias iš Vinco 
Kudirkos rąstų • ištraukas 
pąemiąu tam, kad parodžius 
Skaitytojui,' kaip anų laikų 
Lietuvos visuomenininkai 
samprotavo, koks jųjų po
žiūris buvo į Ameriką. f

Šios Kudirkos minčių pa- 
byros ypačiai įdomu skai
tyti šiandien, kai Amerikos^ 
lietuviai mini savo 80 metų 
sukaktį nuo stambesnės“ lie
tuviu emigracijos pradžios į 
Ameriką. •

M. Galinis.
... ’ d. > M • • « I , . ■

Lake Success, N. Y. — 
Pranešama, kad Izraelis 
skųs Jur^gt. Tautų Saugumo 
Tarybai Angliją, kaip “kari
nį priešą.

Berlin. — Sudužo, dar vie
nas’ Amerikos lėktuvas, 
grįždamas iš Berlyno! Žuvo 
3 lakūnai.

FRAKCIJA IŠSIGANDO KINUOS
• LIAUDIES LAIMĖJIMU

Harold Callender rašo iš 
Paryžiaus, kad valdančioji 
klasė labai išsigando Kinijoj 
liąudiečių laimėjimų. Kini
jos Liaudies Išlaisvinimo
Armija, arba, kaip komerci
nė spauda vadina, komunis
tų armija, kaip kokia jūrų 
banga, plaukia į pietus.

Reakcija deda vilties, kad 
komunistai bus sulaikyti 
ant Yangtze upės. Upė di
dėlė, vietomis apie dviejų 
amerikoniškų mylių pločio, 
gili, ja laivai plaukia šimtus 
mylių į Kinijos žemę. Bet 
komunistų armijos pereis ir 
ją. Viena, kad galingesnė 
karinė jėga visada įveikia 
gamtines kliūtis, o šiandien 
Kinijos komunistų armija 
yra galinga ir p er
gą 1 i n g a. Antra, j a u 
nuo seniai pietinėje Yang
tze upės pusėje gyvuoja a- 
pie “14-ka sovietinių res
publikų”, kurios turi mili
jonus gyyentojų. Tai parti
zanų plotai. Ten yra vals
tiečių ir darbininkų .orga
nizacijos. Jie su partizanais 
padės Kinijos Liaudies Iš
laisvinimo Armijai pereiti 
ir tą upę.

Patsai jau reakcijos gal
va generolas Čiang Kai-še- 
kas kraustosi ant Formosa 
salos, nes jis supranta, kad 
nei Yangtze, nei kita kokia 
upė neišgelbės jo reakcinio 
viešpatavimo.

Francija dar nuo 1674 
metų yra įsigalėjus Indo-Ki- 
nuose, šalyje, kuri yra į pie
tus’nuo Kinijos. Indo-Kinai 
užima 281,174 ketvirtainiš- 
kas mylias ir turi apie 25,- 
000,000 gyventojų. Gyvento
jus sudaro kiniškos ir indiš
kos maišytos tautos. Euro
piečių yra tik apie 50,000, 
kurie arba fabrikantai, že
mių ir miškų valdytojai, ar
ba kitoki ponai ir viršinin
kai. z

Indo - Kinų šalies žmonės 
nori tautinės laisvės, jie už 
ją kovoja. Jų šalis labai 
turtinga: joje auga ryžiai, 
gumos medžiai, kukurūzai, 
aliejaus riešutai ir kiti daly
kai. Šalis turtinga anglimi, 
geležimi, skardos rūda ir 
kitais iškasamais reikmeni
mis.

Indo - Kinai po to, kaip 
Jbuvo nugalėta Japonija 
1Q45 metais, įsteigė savo 
respubliką VieįNam. Ant 
jos užpuolė Francijos armi
ja ir talkon pasikvietė Ang
lijos ir Japonijos . pulkus. 
Bet pilnai karo nelaimėjo. 
Francūzai neteko į tris-me

Žymūs artistai Philip Roisman, Harry Gottlieb ir Ro
bert Gwatbmey pikietuoja su “locked-out” Hammond 
Tole darbininkais, taipgi dailininkais, New Y or k e. 
Darbininkai tapo sustabdyti nuq darbo prieš porą 
mėnesių, pravarius iš darbo Wholesale and Ware
house Workers Lokalo 65-tc šapos komiteto narį. 
Darbininkai yra lavinti dailininkai,, jie gražina namie 
vartoti gaminamus visokius metalinius Įrankius. Jie 
reikalavo pakelti šapoje buvusią $17 iki $40 algų ska

lę, kaipo neatitinkamą lavintų dailininkų darbo 
v kokybei.

5

tus apie 100,000 kareivių, ir 
dabar jų armija iš 100,000 
vyrų vos laikosi miestuose. 
Viet-Name gyvuoja, veikia 
skaitlingi partizanų būriai, 
laiko apgulę franeūžus mie
stuose.

Jau 1945 metais Kinijos 
būriai buvo įsiveržę į Indo- 
Kinus, kad padėti vietos gy
ventojams nusikratyti už
sienio imperialistų. Tik ge
nerolo Čiang Kai-šeko ir A- 
merikos generolų spaudi
mas privertė tas kinų armi
jos dalis išeiti iš Indo-Kini- 
jos.

Artėjimas Kinijos liau
diečių armijų pakelia tauti
nį išsilaisvinimo ūpą ne 
vien. Indo-Kinijoj, bet Ma- 
lajaus pussalyje ir Indonezi
joj, Burmoj ir kitur.

Francijos imperialistai, 
kurie nori laikyti pavergę 
Indo-Kinų ir kitų kraštų 
kolonialius vergus,, siekia 
susitarti su buvusiu Indo- 

' Kinų karaliumi Bao Dai, 
‘kad jis iškeltų tautiškus 0- 
balsius, pagautų savo įta
kon vietos gyventojus ir 
palaikytų juos Francijos 
kolonialėj vergijoj. Tas ka
ralius nuo sosto nusirito 
1945 metais, po to, kaip jis 
nusimaskavo karo metu 
bernaudamas Japonijos im
perialistams.

Francijos socialistai, ku
rie aklai tarnauja ne vien 
savo imperialistam, bet An
glijos ir Wall stryto impe
rializmui, siuntė savo “a- 
paštalus” į Indo-Kinus, kad 
tie išauklėtų “Socialistų 
Partiją”. Bet ir tas recep
tas nekaip pavyko .

Francijos darbo ir demo
kratinė liaudis ne vien sto
ja už Indo-Kinų laisvę, ne
priklausomybę, bet ir už.pa- 
liuosav'imą kitų Francijos 
kolonijų. Tą daug kartų pa
reiškė Francijos Komunistų 
Partija.

Viešpataujanti klika 
Franci jo j dabar, kaip ir pir
ma Antro Pasaulinio Karo, 
neturi savistovės nacionalės 
politikos — velkasi Wall 
stryto imperialistinės politi
kos uodegoj. Tą parodė ne 
vien bendras Vokietijos 
klausimas, bet/ir Ruhro pa
vertimas į karo reikmenų 
gamybą, kas pagimdo Fran
ci jai pavojų iš atgaivinamos 
Vokietijos. Ta klika nesuras 
galimybės išrišti ir Indo- 
Kinų klausimo, veikiausiai 
ten iškils didelis liaudies 
karas už savo tautos ir ša
lies išlaisvinimą.

‘ Valstiečio Sūnust •
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Devintoji Sausio
Rašo V. PAUKŠTYS

(Pabaigų)

f e ® ' e V« / b «® s “ V *Japonijos Geises (Prostitutes) ir
Gen. MacArthur Demokratija

— Reikia baigti. Ir ko tu 
taip vartaisi? 25,000 rublių 
— dideli pinigai, — tęsė 
Gaponas.

— Juk tu, man Maskvoj 
sakei, kad Račkovskis duos 
100,000 rublių?

— Aš tau to nesakiau. 
Tai nesupratimas. Jie siūlo 
gražią sumą. Be reikalo tu 
nedrįsti. Ir čia tik už vie
ną dalyką, už vieną! Bet 
gali lengvai uždirbti ir 100,- 
000 rublių, už keturis daly
kus. Jie labai sunkioj padė
tyj. Račkovskis sakė, kad 
dabar jie socialrevoliucio- 
nierių tarpe neturi savo 
žmogaus. Turėjo, bet Įklim
po.

— Ar jis įvardino ką 
nors?

— Ne. Tik sakė, kad du 
žmonės, labai rimti, jau 
buvo dasigauną į centrą, 
bet įklimpo. Draugai suse
kė. O jiems reikia, — su
pranti? Ar Maskvoj yra 
pas jus kas nors?

— Yra.
— Dubasovo reikalu?
— Taip.
— O kaip ten dalykai?
— Gerai. Kaip ir visur.
Gaponas pradėjo pasako

ti, kad nuo to laiko, kai 
Slepcovas tapo užmuštas, 
jie labai susirūpinę Durno- 
vo gyvastimi.

— Ką jis pasakojo apie 
Slepcovo užmušimą?

— Sakė — bereikalingas 
žiaurumas.

Kada Rutenbergąs išreiš
kė abejonę, kad Račkovskis 
gali jį apgauti, kuomet jam 
papasakos, tai jis už neuž
mokės, Gaponas pradėjo 
tvirtinti, ‘kad Račkovskis 
taip nepadarys. Tuomet Ru- 
tenbergas pradėjo abejoti, 
kad daug draugų žus.

— Tu apie tai negalvok. 
Juk aš tau pasakojau, kad 
jie areštuoja tik tuomet, 
kuomet viskas prinoksta. 
Reiškia, tu galėsi perspėti 
draugus. Pasakysi, kad su
žinojai iš tikrų šaltinių, kad 
pavojus ir kad jiems tuojau 
reikia pasislėpti. O mes čia 
nieko neturime. Pasakysime 
Račkovskiui, kad žmonės 
pastebėjo sekiojimą ir pa
bėgo.

— Kaip jie pabėgs? Po 
? < mūsų pasimatymo su Rač- 

kovskiu, jis tuo jaus prie 
kiekvieno paskirs po dešim
tį šnipų. Juk juos visus pa
kars?

— Kaip nors surengsim 
jiems pabėgimą.

— Na, gal pabėgs dalis, 
o. likusius visgi pakars.

— Gaila! Nieko nepada
rysi. Medį kerti ir skiedros 
turi kristi. Juk tu Kaliaje- 
vą visgi siuntei ant kartu
vių!

— Taip! Na, gerai...
Rutenbergąs užveda kita 

a tema kalbą, kad darbinin
kai sužinotų, jog jis ir pi
nigus, darbininkų reika
lams skirtus, pasisavino.

— Tu dabar turtuolis, 
veikiausiai turi daug pini
gų?

F . _ Kodėl?
— Už savo knygą gavai 

; . tūkstantį svarų.
— Dešimtį tūkstančių 

rublių gavau už ją.
— Ir 50,000 rublių nuo 

Sokovo. (Organizacijos rei
kalams — V. P.)

— Viską išleidau. Daug 
pinigų darbininkams da
viau. Pas mane dabar pasi
liko tik tūkstantėlis. Tu 

’ u matei, kaip aš kukliai gyve- 
r, nu.

— Kokioj padėtyj tavo 
dalykai su Petrovu?

— Jis knygą rašo “Teisy
bė apie Gaponą” . ..

— O jeigu jis parašys, 
kad tu prisiekdinai draugą 
P., kad jis užmuštų Grigor- 
jevą?

— Iš ku? tu tą žinai?
— Juk tu pats man sa

kei.
— Na, ir kas? Daleiskim, 

juk ir pas tave organizaci
joj pasitaiko visokių slaptų 
dalykų? Ir jeigu kas viešu
mon iškelia, reikia jį už
mušti.

— Bet Čeremuchiną tu 
bereikalingai pražudei . . .

— Taip, nemaloni istori
ja . .. Bet jis durnius, ten 
jam, durniui, ir kelias!...

— Na, daleiskime, kad 
aš tave išduočiau, kad aš 
paskelbčiau, jog tu susijęs 
su Rackovskiu ir tarnauji 
slaptosios policijos skyrių- 
je?

— Niekai! Kas tau tikės? 
Kur tavo liudininkai, kad 
taip yra? O paskui aš tave 
per spaudą galiu paskelbti 
provokatorium arba bepro
čiu. Bet meskime šalin šį 
klausimą ir eikime prie da
lyko.

Besitęsiant d e r y boms, 
Gaponas paklausė, kur ran
dasi išeinamoji vieta. Ru- 
tenbergas jam parodė ir su
grįžo atgal. Gaponas, grįž
damas iš išeinamos ivetos, 
užklupo pasislėpusį sargy
binį. Griebė jį už gerklės, ir 
ėmė šaukti Rutenbergą:

— Martynai, Martynai! 
Jis viską girdėjo! Jį reikia 
užmušti!

Paskui, laikydamas pri
spaustą prie sienos draugą, 
pradėjo maloniau ir skubiai 
kalbėti:

— Tu, mielasis, nebi
jok .. . Nieko nebijok ... 
Tiktai pasakyk, kas tave 
čia atsiuntė?

— Aš jums viską papasa
kosiu, tik dovanokite man 
gyvybę, — atsakė draugas.

— Nebijok, nebijok, ba
landėli. Tik pasakyk, mes 
tau nieko nedarysim. — Ir 
atsikreipęs j Rutenbergą:
— Jį reikia tuo jaus nužu
dyti.

Tuo tarpu Rutenbergąs 
atidarė duris ir pasakė:

— Štai mano liudinin
kai!...

Darbininkai griebė Gapo
ną, jis persigando, krito ant 
kelių ir pradėjo šaukti:

— Martynai! Martynai! 
(Rutenbergąs vadinos Mar
tynu).

— Čia tau nėra jokio 
Martyno!

Jį nutempė į šalinį kam
barį,

Rutenbergąs rankomis 
užsidengė veidą ir išėjo iša 
kambario. Išeidamas pasa
kė draugui, buvusiam sar
gyboj :

— Aš negaliu! Jūs čia 
pasilikite.

Tuomet darbininkai jau 
rišo Gaponą. Pagal pirmąjį 
planą jį turėjo sušaudyti. 
Jis išsiveržė iš darbininkų 
rankų ir pradėjo maldauti 
pasigailėjimo:

— Broliai... Broliai.. .
— vapaliojo jis.

— Mes tau ne broliai, — 
Račkovskis tau brolis!

— Broliai! Prisiekiu 
jums, kad visa tai dariau 
dėl idėjos . ..

— Girdėjome mes tavo 
idėjas! Žinome!

— Draugai... vardan 
praeities, — dovanokite 
man... vardan praeities ...

Žmogaus suplanuota planeta, kuria, sakoma, apsigyni
mo sekretorius Forrestal studijuojąs tikslu panaudoti 
bombavimui žemės atominėmis bombomis. Planetą 
manąs galima Įrengti tūlas detroitietis mokslininkas. 
Esą, ją būtų galima iškeldinti j žemės traukimo savėp 
(gravitacijos) nepasiekiamus tolius ir palikti tame to

lyje suktis aplink žemę, o ten Įrengti 
militariškas bazes.

Darbininkai skubiai rišo 
jį-

— Draugai! Pasigailėki
te, prisiminkite, kiek tai 
bendrų ryšių buvo tarpe 
manęs ir jūs?

— Ot todėl tu ir užsitar
navai mirtį, — pasakė vie
nas darbininkas. — Tu mū
sų darbininkišką kraują 
slaptajai policijai pardavei, 
— už tai tau ir mirtis! .

Ir čia, be jokio ženklo, 
užmetė jam ant kaklo kil
pą ir pradėjo tempti į vie
tą, kur sienoj buvo įkaltas 
kablys. Gaponas, jau knar
kdamas ir dusdamas, sušu
ko:

— Broliai .. . mieliau
si!... Palaukite!. . . Duo
kite paskutinį žodį.. .

— Tempkite jį! — suko- 
mandojo vienas darbininkų, 
dalyvavęs su juomi 9 d. 
sausio.

Čia vienas draugų įsiki
šo:

— Duokite gi jam pasku
tinį žodį pasakyti, jeigu jis 
prašo! Gal ką svarbaus pa
sakys.

— Broliai, — prabilo Ga
bonas, kaip tik biskį paliuo- 
savo nuo kaklo kilpą, — 
broliai!. . . Pasigailėkite! . . 
giminiečiai mano . .. Dova
nokite man ... Vardan ma
no praeities.. .

Tuo tarpu darbininkai 
smarkiai patraukė virvę ir 
Gaponas pakibo. Už kelių 
sekundų jis numirė.

Darbininkai, paniurusiais 
veidais, vienas po kito, išė
jo į kitą kambarį, kuriame 
Rutenbergąs stovėjo. Jis 
drebėjo ir drebančiu balsu 
paklausė:

— Užbaigta?
Darbininkai tylėjo. * '
— Reikia kišenes apžiū

rėti, — pasakė Rutenber- 
gas. Vėl visi suėjo į kam
barį, kuriame Gaponas ka
bojo. Darbininkai iškratė 
kišenes ir rastus doku
mentus perdavė Rutenber- 
gui. Jis pasakė:

— Dabar sudie, draugai! 
Atsiminkite — jūs viską 
girdėjote?

— Viską girdėjome! — 
patvirtino dąrbininkai ir, 
atsisveikinę Rutenbergą, iš
ėjo.

Rutenbergąs ilgai žiūrėjo 
į kabantį Gapono lavoną.

— Taip kabojo draugas 
Kaliajevas, — prabilo Ru- 
tenbergas. — Ir jis norėjo, 
kad ir kiti draugai taip ka
botų . .. ’

Jis nutilo, pastovėjo ir vėl 
pridūrė:

— O visgi gerai, kad jį 
nesušaudė. Jis rengė kartu
ves kitiems ir pats jas už
sitarnavo. Sušaudymas būt 
tų buvęs dėl jo perdaug 
garbingas.

Čia staiga Rutenbergo

veidas persikeitė, jis pradė
jo drebėti:

— Juk kada tai jis buvo 
mano bičiulis!... Dieve ma
no ... Dieve mano! Kokia 
baisenybė ... Bet taip turė
jo būti.

Paskui Rutenbergąs už
klausė draugą, ar Gaponas 
pažino tarpe dalyvavusių 
darbininkų N ir ar jis su
prato, kad jį karia darbi
ninkai, o ne kokie politiniai 
priešai? Draugas pasakė, 
kad suprato. Paskui Ruten- 
bergas padavė draugui pei
lį, liepė nuplauti virvę ir 
uždengti veidą. Prie peilio 
buvo mažos žirklelės. Ru- 
ten be r gas pr i dū r ė:

— Šiomis pačiomis žirk- 
lelėmis, 9 d. sausio, aš jam 
nukirpau plaukus ... O da
bar jomis..'.

Jis nebaigė sakinio, nuė
jo toliau. Jo veidas buvo iš-, 
balęs, visas pradėjo drebė
ti.

Virvė buvo nupjauta, la
vonas paguldytas ant grin
dų ir kailiniais, kuriuos Ga
ponas buvo nušivilkęs, už
dengtas.

Tai tokia buvo dvasiškio 
Gapono užbaiga. Ir jis veik 
tokį pat darbą dirbo, kaip 
ir kardinolas Mindszenty. 
Gaponas šnipinėjo, revoliu
cionierius išdavinėjo, ant 
kartuvių siuntė, kad išgel
bėjus kruvinąjį carą, kad 
apsaugojus ant jo galvos 
karūną. Kardinolas Mind
szenty irgi šnipinėjo, dar
bavosi, kad nuvertus Veng
rijoj žmonių valdžią ir kad 
sugrąžinus karalių ir jam 
uždėjus ant galvos karūną, 
kuria liaudis nutrenkė. ’ I

P. S. — Visus faktus ir 
medžiagą ėmiau iš paties 
Rutenbergo ir NN aprašy
mo, kuris dalyvavo tame 
darbininkų teisme ir teis
mo nuosprendžio išpildy
me. Straipsniai ir visa is
torija tilpo žurnale “Bylo
je” No. 11-12, už liepos ir 
rugp. mėn., 1909 m.

V. P.

Phila. Banko Sargas Pabė
gęs su $6,000

Philadelphia. — Pabėgo 
North Philadelphia Trust 
banko naktinis sargas 
Charles F. Bulman, sakoma, 
su $6,000. Tie pinigai vokuo
se buvo per naktį įstumti 
bankan per atvarą sienoje, 
kaip depozitai — padėliai 
taupymui.

Matton, Ill. — Buvęs ka
linys Lawrence Niendick, 
61 metų amžiaus, žiauriai 
sumušė savo žmoną ir duk
terį. Kada policininkai at
vyko areštuot Niendicką 
farmoje, jis nušovė vieną 
policininką ir pats nusišo
vė.

Lucy Herndon Crockett, 
J. V. armijos karininko 
dukt, gimus Honolulu, pe
reitam kare darbavosi Ame
rikos Raudonajame Kryžiu- 
žiuje, Filipinuose, Korėjoje 
ir Japonijoj. Yra parašius 
keturias knygas, jos vėliau
sia knyga vardu “Popcorn 
on the Ginza”, kurį bus 
greitai atspausdinta. Spau
stuvė pasigarsinimo sumeti
mais patalpino iš minimos 
knygos ištrauką žurnale 
“See”. Rašytoja, 'kaip pasi
rodo, yra pilna to žodžio 
prasme demokratė ir labai 
garbina Amerikos kapitali
stinę demokratiją, bet ji ten 
gana vaizdingai nušviečia 
tos nelaimingos šalies Japo
nijos ir dar nelaimingesnių 
merginų — moterų geišų 
gyvenimą, po MacArthuro 
komandos valdymu.

Gal nei vienoj iš kiek 
•daugiau prasisiekusių tech
nikoj pasaulio šalių nebuvo 
taip plačiai ir viešai prak
tikuojama su valstybės pri
tarimu. įvairios formos pro
stitucija, kaip kad Japoni
joj. Prostitucija, kaipo to
kia, kapitalistinėj santvar-. 
koj, tiesiog negalima nė 
kaip apsklembti ar išaiškin
ti, kur ji prasideda ir kur 
pasibaigia* Gal pritiktų pa
sakyti, kad ji visuresanti, 
kur tik yra išnaudojimas 
žmogaus žmogumi, ten ir 
prostitucija gyvavo ir gy
vuos, ir bus bendrakeleivė- 
sesutė visokio išnaudojimo 
žmonijoje.

Japonijos valdančioji ka
pitalistinė klasė su visomis 
jos darbininkų išnaudojimo 
priemonėmis, ' išvystė tokį 
moralį supratimą, kad pro
stitucija tiktai paprastas 
biznis, ten nėra nieko drau
džiamo, nepadoraus ar ne- 
moralio, galima tuo užsiimi^ 
nėti visiems ir visur, kas 
tik turi ištekliaus ir išga
lės.

Japonijos geišės skirstosi 
į kelias klases, ten yra net 
specialės mokyklos, kuriose 
mokinama to “amato.” Ten 
jas dar lavina muzikos, vai
dybos, šokių, o parinktesnes 

specialio šnipinėjimo 
tarpe diplomatų; mokina 
svetimų kalbų, kitų šalių 
papročių ir mandagaus už
silaikymo su aukštesnės luo- 
mos koštumeriais, ypatin
gai su svetimų šalių diplo
matais.

Geišes perka - samdo 
ant kontrakto, taip, kaip ir 
į audinyčias arba kitokias 
industrijas, skirtumas tik
tai toks, kad geišės paren
kamos gražesnės, daugiau
sia iš žiemvakarinės dalies 
Japonijos. Iš ten jos būna 
^baltesnės ir gražesnės, kiek 
maišytos rasės žmonių. Yra 
nutėmijama motina, ir pa
gal jos išžiūrą—grožį, bū
na padaroma sutartis - kon
traktas tarpe motinos ir 
geišių užlaikytojų, dar ne
gimusio kūdikio mergai
tės.

Geišės, > kurios stebėtinai 
gražios, inteligentiškos ir 
sumanios prigimties, tinka
mai'išlavintos, tai jos kiek 
geriau gyvena, bet tos, ku
rios yra antraeilės ar net 
trečiaeilės, tai jos neturi 
jokios laisvės, jos yra tik
ros vergės; jei ir pasibai
gia kontraktas su užlaiky- 
tojais, bet jos vistiek būna 
užlaikyto jams skolingos, už 
drabužius ar už gydytojo 
išlaidas ir už kitką. Jos nie
kaip negali pasiliuosuoti iš 
pavergėjų, pakol už skolą 
neatidirba, o atidirbti nie
kad negali, pakol pasensta 
ir jau būna netinkamos tam

bizniui. Kada Amerikos ka
rinės jėgos okupavo Japoni
ją, priešakyj su MacAr
thur, tai' pradėjo skleisti 
mintį, kad jie įvykdys Ja
ponijoj tikrą šimta-prbcen- 
tinę Amerikos demokratiją. 
Tada bus tikra laisvė vi
siems gyventojams.

Amerikos karinės jėgos 
skaitlingos, daugiausia iš 
jaunų vyrų >ir su nemažai 
dolerių, tai geišių biznis pa
kilo ant negirdėto aukštu
mo. Rašytoja Lucy sako: 
“Važiuojant iš Tokyo į Chi- 
bą, šalykely randasi lyg 
milžiniška dirbtuvė mieg- 
kambarių. Pirmu osiuose 
okupacijos mėnesiuose, JJ 
V. džypais (jeeps) ir kari
nio štabo automobiliais ap
statyta šalykeliai ilgiausio
mis eilėmis, skersai ryžių 
lauko, kadangi nedraudžia
ma' aliantų personalui, tai 
ten atstovaujama visokiame 
laike. Kada tiktai aš prava
žiuodavau, rodos, kad tai 
tikras Coney Island, — di
džiausios apgarsinimo Jun
tos, užtvindintos šviesiau
siais elektros žiburiais, su 
klykiančiais a n t g alviais: 
B er y bis Pasitenkinimas. 
Ten naujovinio stiliaus pa
statai, talpinanti savyje 3,- 
000 merginų - geišių. Ne
svarbu, koks būtų susitari
mas tarpe, tų moderniškų 
įstaigų vedėjų ir įnamių, 
bet prisilaikant praktikoje 
feodalistinės tvarkos, Yo- 
shivara sekcijoj merginos 
būna ant visados skoloje 
namų savininkui.”

Tokių, ir jiems panašių 
namų, pilna, visur nuošaly 
miesto ir centruose, užvar
dintuose “pasilinksminimo 
sekcijomis.” Vargšės vergės 
-— geišės, išgirdę nuo kos- 
tumerių apie Amerikos de
mokratiją, rašo jos maldau
jančius laiškus MacArthu- 
rui, prašydamos susimylėji- 
mo dėl jų nelaimingos ne
laisvės - vergijos. Tų laiš
kų plaukia daugybė iš vi
sos Japonijos šalies.

Štai vienas geišės'laiškas 
iš Nagoya: “The employer 
does not give girls in debt 
even the spending money 
they need. Many employers 
force a woman to sell her
self to a customer she dis
likes in order to redeem her 
debt. We live each day in 
fear. Please save these hun
dreds of women. Please 
make it possible for us to 
go home freely to our fa
thers and mothers as soon 
as possible.”’

MacArthur ir jo admi
nistracija lyg apkurtę, ne
girdi tų vargšių balso, ir 
nieko neveikia dėl jų pa- 
liuosavimo. .

Nekurios, drąsesnės, ir 
be jo malonės slaptai pabė
ga iš tos vergijos ir užsi
iminėja privatiniai tuo.
“amatu.” Policija apskai
čiuoja, kad yra virš 15,000 
privatinių geišių, kurios 
pavojingos žmonių sveika
tai. »

Sykį Tokyo policija pa
darė ablavą ant moterų — 
gaudė ant gatvės kas tik* 
papuolė. Buvo nemažai pa
gauta ir nekaltų moterų, 
jas visas vežė pas gydytojus 
egzaminavimui. Nekaltosios 
moterys įsižeidė tuo ir jos 
suorganizavo protesto de
monstraciją prieš policiją ir 
prieš MacArthur adminis
traciją, reikalaudamos mo
terims daugiau teisių ir ge
resnio, naudingesnio užsiė
mimo, negu prostitucijos 
vergija.

Kaip matyt iš Lucy apra
šymo, tai Japonijos moterys 
atbunda ir įgauna kiek kla
sinės sąmonės, pradeda or
ganizuotis ir kovoti už žmo
gaus teises. Grįžtanti karo 
belaisviai iš Tarybų Sąjun
gos, parveža klasinės kovos 
žinių ir tikro gyvenimo pa
vyzdžių, kaip tarybų šalyj 
moterys yra lygios su vy
rais, ir kad gauna lygų už
darbio mokestį, su vyrais, ir 
ten moterys pasiryžusios 
energingai dirba bendrai su 
visais, budavodomos lai
mingą gyvenimą dėl visos 
žmonijos.

Japonijos moterys ir vy
rai gaus demokratinį su
pratimą ne nuo MacArthu
ro reakcinio valdymo, bet 
nuo Tarybų Sąjungos ir Ki
nijos liaudies valdžių. Tvir
tai susiorganizavę į kovin
gas unijas ir į komunistų 
partiją, visi kovodami ben
drai, moterys ir vyrai, nu
šluos į šiukšlyną tą veid- 
mainiškiausią visame pasau
lyj .išnaudojančių parazitų 
šaiką ir įsisteigs tikrą dar
bininkišką d e m o k ratinę 
tvarką. L U.

Porto Alegre, Brazilija.— 
Sudužo amerikinis brazilų 
lėktuvas; užmušta 8 asme
nys.

Gerkite Arbatą 
Su Medum

Laisvės Įstaigoje galite gau- 
bitininko Končiaus medaAs.

Šalčiuose yra gerai gerti daug 
arbatos su medum. Ypač ge
rai yra daug arbatos su me
dum ir prieš gult einant.

Medaus Kaina

. KVORTA $1.25
PUSĖ GALIONO $2.25. .

. Tuojau kreipkitės Į Laisvės 
Įstaigą ir Įsigykite medaus. | 
kitus miestus nesiunčiame.

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES 
KALENDORIŲ

1949 METŲ.
\ *

Tai nepaprastai turininga įvairiomis 
. informacijomis knyga.

224 Puslapių. Kaina 50c.
Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne. Ant parei

kalavimo pasiunčiame ir į kitus miestus. 
Persiuntimą apmokame.

Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 
pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 

kaip po 10c. ar 5c. , /
Prašome adresuoti:

LAISVĖ, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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Antpuolis LEVAS TOLSTOJUS

Savanorio pasakojimas NEW HAVEN, CONN.
(Tąsa) »

Pokšteliai, juokai, pasakojimai, lošimas, 
girtuokliavimas rodė, kad visi nė kiek 
nesirūpina ir jaučiasi visiškai ramūs, 
laukdami ateinančio pavojaus. Tarsi nie
kam nė į galvą neateidavo, kad kai ku- 

. riems jau neteks šituo keliu grįžti atgal, 
tarsi visi šitie žmonės jau seniai atsi
skaitė su šiuo pasauliu. Kas tai: ar ryž
tingumas, ar pripratimas prie pavojaus 
arba neapgalvotumas ir gyvenimo ne
branginimas? Arba visos šitos priežastys 
drauge ir dar kitos, man nežinomos, su
daro vieną sudėtingą, bet galingą mora
linį žmogaus prigimties variklį, vadina
mąjį esprit de corps, — šį neapčiuopia
mą nuostatą, apimantį savy visas su
jungtų bet kokiomis sąlygomis žmonių 
dorybes ir ydas, — nuostatą, kuriam 
kiekvienas naujasis narys nejučiomis ir 
nenorėdamas pasiduoda ir kuris keičiasi 
kartu su žmonėmis? Todėl šioki ar toki 
būtų žmonės, bendra jų palinkimų suma 
visur ir visada lieka ta phti.

V
Septintą valandą vakaro dulkini ir nu

vargę įžengėme į plačius, sustiprintus 
NN tvirtovės vartus. Saulė leidosi ir 
siuntė įstrižai rausvus spindulius į vaiz
dingas baterijėles ir į tvirtovę apsupan
čius sodus su aukštomis tuopomis, į už
sėtus geltonuojančius javų laukus ir į 
šviesius debesis, kurie, susibūrę aplink 
sniego kalnus, lyg juos pamėgdžiodami, 
sudarė grandinę nemažiau nuostabią ir 
gražią. Jaunas pusmėnulis, lyg perregi
mas debesėlis, švietė horizonte. Aūle to
torius nuo saklės stogo kvietė tikinčiuo
sius maldai; dainininkai užtraukė su 
nauja jėga bei energija.

Pasilsėjęs ir truputį apsitvarkęs, nu
vykau pas pažįstamą man adjutantą pa
prašyti, kad jis praneštų generolui apie 
mano pasiryžimą. Keliaudamas iš prie
miesčio, kur buvau apsistojęs, spėjau 
tvirtovėje NN pastebėti tai, ko jokiu bū
du nebuvau tikėjęsis. Mane aplenkė dai
li dvivietė karietėlė, kurioje buvo maty
ti paskutinės mados skrybėlaitė ir į buvo 
girdėti kalbant prancūziškai. Pro? pra
virą komendanto rūmų langą sklido kaž
kokia netikusiu, išklerusiu fortepijonu 
skambinama “Lizanka” ar “Katenka 
polka.” Smuklėje, pro kurią ėj^u, su 
papirosais rankoje, pasistatę vynę stik
lus, sėdėjo keletas raštininkų, ir aš iš
girdau, kaip vienas .kitam sakė “Jau 
atleiskite... kai dėl politikos, tai Marja 
Grigorjevna pas mus pirmutinė dama.” 
Susikūprinęs žydas nudėvėtu surdutu, li
gūstu veidu, tempė cypiančią, sulaužytą 
šarmanką, ir po visą priemiestį pasklido 
“Liucijos” finalo garsai. Dvi moterys 
šiugždančiomis sukniomis, apsifišusios 
šilkinėmis skarelėmis ir su ryškių spalvų 
skėčiais rankose, grakščiai praėjo pro 
mane lentiniu šaligatviu. Dvi mergaitės, 
viena rausva, kita mėlyna suknele* vien
plaukės stovėjo prie žemo namūko ir pri- 
siversdamos plonai kvatojo./ Buvo ma
tyti, kad jos nori atkreipti į* gave praei
nančių karininkų dėmesį. 1 (Karininkai 
naujais mundieriais, baltomis pirštinė
mis ir blizgančiais epoletais puikoriavo 
gatvėmis ir bulvaru. \ ■„

Savo pažįstamą radau žemutiniame 
generolo namų aukšte. Vos spėjau išaiš
kinti jam savo pageidavimą, ir jis vos te-, 
ištarė man, jog, labai galimas daiktas, 
pageidavimas būsiąs patenkintas, — kai 
pro langą, prie kurio mes sėdėjome, pra- 
trinksėjo daili karietėlė, kurią buvau pa
stebėjęs ties prieangiu. Iš karietos išlipo 
aukštas,* liemeningas • vyras pėstininkų 
mundierium su majoro epoletais ir nuėjo 
pas generolą.

— Ach, atleiskite, — tarė man adju
tantas stodamasis, — man būtinai reikia 
pranešti generolui.

— Kas atvažiavo? — paklausiau aš.
— Grafienė, — atsakė jis ir, užsise

giodamas mtyidierių, nubėgo viršun. -
Po keleto minučių į prieangį išėjo ne

aukštas, bet labai gražus žmogus, apsi
vilkęs mundierium be epoletų, su baltu 
kryžium kilpelėje. Paskui jį išėjo ma
joras, adjutantas ir dar kažkokie du ka
rininkai. Iš generolo eisenos, balso, iš 
visų jo judesių buvo matyti, kad šitas 
žmogus labai gerai žino savo didelę ver
tę.

— Bonsoir madame la comtesse (La
bas vakaras, ponia grafiene), — tarė jis, 
duodamas ranką pro karietos langą. .

Rankutė, aptraukta balta odine piršti
naite, paspaudė jo ranką, ir dailus besi
šypsąs veidelis, bei geltona skrybėlaite

pasirodė karietos lange.
Iš viso pokalbio, trukusio keletą minu

čių, aš tegirdėjau, eidamas pro šalį, kaip 
generolas šypsodamasis tarė:

— Vous savez, <iue j’ai fait voeu de 
combattre les infidėles, prenez^donc gar
de de le devenir (Jūs žinote, kad aš pasi
žadėjau kovoti su netikinčiaisiais, taigi 
pasistenkit nebūti netikinčia).

Karietoj susijuokė.
— Adieu done, cher general (Tad su

diev, brangusis generole).
— Non, au revoir, — tarė stodamas 

ant laiptų pakopos generolas; — n’oub- 
liez pas, que j e m’invite«pour la soiree de 
demain (Ne, iki pasimatymo.'., neuž
mirškite, kad aš prašausi rytoj vakare 
pas jus.)

Karieta nutrinksėjo toliau, o genero
las su majoru įėjo į priimamąjį. Praei
damas pro atviras adjutanto kambario 
duris, generolas pastebėjo mano nemun- 
dieriuotą figūrą ir į ją atkreipė savo 
maloningą dėmesį. Išklausęs mano pra
šymą, jis visiškai su juo sutiko ir vėl 
nuėjo į kabinetą.

“Štai dar vienas žmogus, — galvojau, 
grįždamas namo, — turįs viską, ko tik 
siekia rusai: aukštą vietą, turtus, garsų 
vardą, —ir šis žmogus prieš kautynes, 
kurios dievas žino kaip pasibaigs, juo
kauja su dailia moterimi ir kitą dieną 
žada pas ją gerti arbatą, tarsi būtų ją 
susitikęs baliuje!” Atsiminiau mano gir
dėtą totorių pasakojimą, kad tik “bai- 

. gutas” galįs būti drąsus: turtingas ta
pai — bailys patapai, sako jie,mė nema
nydami užgauti savo artimo, bet tik iš
reikšdami visuotinę ir nekintamą taisyk
lę. Generolas, netekdamas gyvybės, galė
jo netekti žymiai daugiau už visus tuos, 
kuriuos turėjau progos stebėti, o tačiau 
nė vienas nebuvo taip mielai, grakščiai, 
nerūpestingai nusiteikęs, nė vienas taip 
nepasitikėjo savimi, kaip jis. Ir aš vėl 
ėmiau nebesuvokti, kąs yra drąsa.

Čia pat, pas šitą adjutantą, sutikau 
vieną žmogų, kuris dar labiau mane nu
stebino; tai jaunas K. pulko poručikas, 
beveik moteriškai romus ir baikštus. Jis 
atėjo pas adjutantą išlieti savo apmaudo 
ir nepasitenkinimo žmonėmis, kurie neva 
pynę intrigas, kad jo nepaskirtų į busi
mąjį žygį. Jis kalbėjo, kad šlykštu taip 
elgtis, kad tai nedraugiška, kad jis tai 
jam kada nors atminsiąs ir 1.1. Nors ir 
kaip stebėjau jo veido išraišką, nors ir 
kaip klausiausi jo balso skambėjimo, ne
galėjau neįsitikinti, kad jis,, nė kiek ne
apsimeta, bet iš tikrųjų smarkiai pasi
piktinęs ir susisielojęs, kad jam neleido 
eiti šaudyti į čerkesus ir būti jų apšau
domam; jis buvo taip susisielojęs, kaip 
esti susisielojęs vaikas, kurį neteisingai 
prilupa... Aš ėmiau visiškai nieko ne
besuprasti.

VI
Dešimtą valandą vakaro kariuomenė 

turėjo išžygiuoti. Pusę devynių' užsėdau 
ant arklio ir nujojau pas generolą, bet, 
manydamas, kad jis ir jo adjutantas 
užimti, sustojau gatvėje, pririšau arklį 
prie tvoros ir atsisėdau ant priemūrio, 
kad, išjojus generolui, galėčiau jį pavy
ti. ’

Saulės karštį ir spindėjimą jau pakei
tė nakties vėsumas ir neryški šviesa jau-, 
no mėnulio, kuris ėmė leistis/ blyškaus 
pusračio apsuptas tamsioje žvaigždėto 
dangaus mėlynėje; pro namų langus ir 
pro žeminių langinių plyšius sušvito ži
buriai. Lieknos sodų tuopos, dunksėju
sios horizonte iš už nubaltintų, mėnulio 
nušviestų žeminių meldiniais stogais, at
rodė dar aukštesnės ir juodesnės.

Ilgi namų, medžių ir tvorų šešėliai 
gražiai gulė ant šviesaus' dulkėto kelio... 
Upėje nenutildamos skambėjo varlės 
(Kaukazo varlių balsas visiškai nepana
šus į Rusijos varlių kvarkimą Aut. 
past.); gatvėse buvo girdėti tai skubūs 
žingsniai ir kalba, tai arklio šuoliavi
mas; iš •priemiesčio retkarčiais atskris
davo šarmankos balsas: -tai “Pučia ve-' 
jai,” tai koks nors “Aurora - Walzer.”

Nepasakysiu, apie ką užsigalvojau: 
pirmiausia todėl, kad man buvo gėda 
dėl mano liūdnų minčių, kurios nenu
trūkstama eile lindo man į galvą,-kai tuo 
tarpu aplink save temačiau tik links
mybę ir džiaugsmą, antra todėl, kad tas 
netinka mano pasakojimui. Aš taip susi
galvojau, kad net nepastebėjau, kaip 
varpas išmušė vienuolika valandų ir ge
nerolas su svita prajojo pro mane. Sku
biai sėdęs ant arklio, leidausi vyįrs dali
nį.

(Bus daugiau)

26 Metai Sueina nuo 
Įsisteigimo Lietuvių 
Namo Koop. Bendrovės

Gruodžio 31-mos vakarą 
minėtos bendrovės dalininkai 
buvo suruošę pokilį Naujų 
Metų sutikti. Svečių susirin
ko gražus būrelis. Galėjo 
kur kas daugiau būti, bet 
oras 'pradėjo blogėti — lyti ir 
ledinti. Be to, oro biuras par 
radiją persergėjo žmones, 
kad būti geriau namie ir 
laukti Naujų Metų, vietoj ri
zikuoti koją, ranką ar- spran
dą nusisukti. žinoma, dau
gelis paklausė ir pasiliko na
mie.

Pažvelgus 26 Metus Atgal
ši organizacija susitverė 

1923 metais tikslu įsigyti 
Lietuvių Liaudies Namą, New 
llaven’e. Nors gerokai, prieš 
virš minėtą laiką lietuviai tu
rėjo auksinę j progą įsigyti 
liaudies namą,"kuris būtų ga
lėjęs atrodyt į.palocių, bet ta 
mintis nekilo žmonėse! O gal 
ir kilo- bet nerado pritarimo. 
Kodėl? Priežastis žinoma ne 
man vienam.
f

štai ką New Haven’o lietu
viai neturi pamiršti:

Gyvavo du kliubai. Darė 
gerą vertelgystę iš gėrimų. 
Du vertelgos kontroliavo mi
nėtus kliubus. Nariai mokėjo 
duokles,'o pinigų kasoj mažai 
buvo sulyg apyvartos. Gyva
vo ir kelios kitos pašalpinės 
ir politinės organizacijos. Mi
nėti kliubai vienas nuomavo 
patalpą, antras turėjo nuosa
vą,/tas namas buvo toks, kad 
net būdavo sarmata įeiti.

Kilus Pirmam Pasauliniam 
Karui ir nustojus imigracijai 
iš Lietuvos, visos organizaci
jos mažėjo nariais. Po karo 
įėjus prohibičijos įstatymui, 
draugijų, o labiausia kliubų 
iždai pradėjo mažėti. Priėjo 
prie to, kad minėti kliubai ta
po prijungti prie Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vytau
to Draugijos, kuri buvo tvir
čiausia pariais ir finansais. 
Pagaliau pradėjo gręsti pavo
jus netekimo)■ patalpos susi
rinkimams laikyti. Mat, tuo 
laiku miesto centro viename 
dideliame judžių teatre kilus 
gaisrui daug žmonių žuvo. 
Patalpa buvo taip netikus dėl 
publikos, kad gaisrui kilus 
žmonės tegalėjo tik per įei
namas duris pabėgti.

Tai per1 miesto valdžios ap- 
sileidjmą turėjo tiek daug 
gyvybių žūti.- žuvo ir vienas 
jaunas lietuvis Kudurauskas. 
Šis jaunuolis žuvo gelbėdamas 
kitus. Jis išnešė tris iš dė- 
gančio budinko. Ketvirtą įbė
gęs gelbėti ; negrįžo. Šiam 
drąsuoliui lietuviui turėtų pa
statyti paminklą.

Bet man rodos, išskyrus ma
ne, kuris gerai pažinojau, nie
kas nei spaudoj karts nuo 
karto nepamini.

Pasekmė minėtos katastro
fos -— įsakymas tapo išleistas, 
uždraudžiantis susirinkimus 
laikyti patalpose, kurias val

džia atrado netinkamai įreng
tas. Tada mūsų organizacijos 
ir atsidūrė blogoj padėtyj.

Draugai iš progresyvių or
ganizacijų pakėlė draugijose 
klausimą įsigijimui liaudies 
namo. Daug energijos' išeik
votą, kol ta mintis prigijo 
žmonėse. - Gavome pritarėjų 
ir prietelių. Bet kapitalo, kad 
galėjus įsigyti tokį namą, ko
kį turėjome mintyj, nebuvo.

Mat, pirmo karo audrai nu
tilus ir Lietuvai gavus “ne- 
prigulmybę,” visokie dvasiški 
ir tautiški Lietuvos “gelbėto
jai,” laivų budavotpjai, banko 
steigėjai ir daugelis kitų “at- 
budavotojų” gerokai draugijų 
ir pavienių kišenes patuštino. 
Tai šiam lietuvių svarbiau
siam tikslui mažai kapitalo 
beliko.’ Tačiau dėka mūsų 
draugų ir prietelių darbui 
Lietuvių Namo Koop. Bendro
vė tapo suorganizuota ir 1923 
metų balandžio 10-tą dieną 
inkorporuota. Kapitalo sukė
lus užsipirkome žemės skly

pą su pastoge. Prie tos pa- 
sibudavojom svetainę už tiek 
kapitalo, kiek turėjome.

Pergyvenom sunkius laikus. 
Draugai ir prieteliai daug pri
dėjo sunkaus darbo be atly
ginimo/ Tačiau ne tik kad 
išlaikėme, bet ir daug pageri
nome, taip, kad ne tik lietu
viai, b^t ir kitataučiai pripa
žįsta, kad dėl vidutinių pa
rengimų ir vestuvių bei pa
ri ų tai tinkamiausia vieta 
New Haven’e. Jau dabar ir 
buvę prięšai pradeda dėtis 
prie Bendrovės ir bando būt 
draugais. Bet mūsų' progresy
viai neturėtų pamiršti, kad 
jie taip nepadarytų, kaip su 
Lietuvos “atstatymu” ir laivų 
korporacija.

Tai tokia mano peržvalga 
New Haven’o lietuvių istori
jos.

J. Busdaugiauskas.

Harrison - Keamy. N. .1
'Šis Tas iš LLD 136 Kuopos 

Veikimo

Laisvės biudžeto naujai va
karėlis, kuris atsibuvo gruo
džio 11 d., puikiai pavyko. 
Nors ir mažas būrelis draugų 
bei draugių parengimėly da
lyvavo, bet visi suprato tiks
lą ir šiltai jį rėmė, nes $30.81 
liko pelno. Bet A. čiurins- 
kienė ir M. Pakštienė už ne
buvimą parengimėlyje pasi- 
mokėjo “baudos” po 1 dole
rį, kurie sudarė $32.81. Pa
gal kuopos nutarimą, viršmi- 
nėtas pelnas padalintas seka
mai: Kultūros Centro gyni
mui $5 ir Laisvės biudžetui 
$27.81.

Mūsų kuopoj yra 54 nariai,
pet susirinkimus ir parengi
mus lanko nuo 16 iki 20 ir 
vis tie patys, tai ką gi veikia 
tie 34 nariai ? žinome tiek, 
kad jie stuboj nesėdi.

Viršminėto vakarėlio ren
gime, komisijoj buvo šie drava 
gai: M. Kisielienė, W. Bajo
ras ir V. O. Žilinskai. Dau
giausia dirbo M. Kisielienė 
begamindama valgius, W. Ba
joras labai daug dirbo priren- 
gime svetainiukės ir už baro, 
taip pat ir M. Bajorienė daug 
padėjo prie stalų ir baro, na, 
ir Žilinskai po biskį padėjo, 
kur reikėjo.

Beje, dar turiu pridurti, kad 
laike užkandžių prie stalų bu
vo iššaukta keletas draugų bei 
draugių pareikšti s*avo nuo
monę apie bėgamuosius mūsų 
organizacijų 'reikalus ir abel- 
ną padėtį šiuo reakcijos me
tu. Visi kalbėtojai pareiškė 
susirūpinimą šių dienų padėti
mi ir tam atsakymu, — remti 
savąją spaudą ir organizaci
jas. A. Arlaus pasiprašius bal-
so trumpai paklausė: O kaip 
jūs manote apie tuos 12 apaš
talų, kuriuos Wallstrytis tei
sia įkišti į kalėjimą?

Visi tai aiškiai supratome, 
o pirmininkas, šių žodžių ra
šytojas. be delsimo ant vietos 
paprašė tam reikalui aukų. 
Draugai aukavo sekamai: P. 
Ramoška, M. žolynas, Jos- 
mantai, A. Globichius, A. Ar- 
'laus, P. Maršonas,. A. Kush- 
lis, W. Bajoras, V. O. Žilins
kai po $1 ir O. Bunkienė 50c, 
o kitą 50c sumėtėme po ke
lis centus, idant padarius ly
gią sumą 10'dolerių, ir pini
gai perduoti ten', kur reikia.

Naują Metą Pasitikimo Pare 
«

Kaip paprastai, LLD 136 
kuopa surengia kiekvieną me
tą vakarėlį, ^atsisveikinimui 
su senais metais ir pasitiki
mai naujų metų. Gruodžio 
31 d. vakare susirinko gražus 
būrelis draugų bei svečių.

Svečiais iš Newarko buvo: 
Stočkai, Lepševičiai ir S. Mi- 
kioniš, o kiti visi vietiniai. Va
karienė prasidėjo .kaip 10:30 
vai. Gaspadinės, Ramoškienė 
ir Bunkienė, rūpestingai triū- 
sėsi prie stalų, kad patenki
nus svečius. Baigiant vaka
rienę, pirmininkas to vakaro

P. Ramoška paprašė svečius 
tarti po keletą žodžių. Di
džiuma kalbėjo trumpai: pa- 
ačiuodami rengėjams ir linkė
dami gerų sekamų metų: tik 
drg. M. žolynas pasakė il
gesnę kalbą, kurioje palietė 
praeitų metų reakcijos siau
tėjimą ir kokių ten šnipų ieš
kojimą, bet tikrenybėj, toj jų 
visoj tiradoj tik slepiasi jų 
pūvanti kapitalo sistema, štai 
dėl ko jie turi meluoti, skan- 
dalyti ir žmones gązdinti, kad 
čia žmonės užmirštų savo var
gus. Taip pat ragino, kad 
sekamais metais visi daugiau 
kreiptumėm domės į savo or
ganizacijas ir spaudą. Į or
ganizacijas visi turime užsi
mokėti duokles už visus me
tus, taip pat visi lankyti susi
rinkimus. Tik taip darant 
mūs kapitalas nenugalės.

Turiu pasakyti, kad praei
tam LLD 136 kuopos susirin
kime, kuris įvyko sausio 2d., 
1949 m., jau gera dalis narių 
užsimokėjo metines duokles— 
kai kurie po $2, tai pagal L. 
Prūseikos patarimą. Taigi ir 
mano linkėjimai: visi pradžio

je metų užsimokėkime duok
les ir lankykime susirinki
mus !

Beje, naujų, metų parės 
rengimo komisijoj buvo šie 
draugai: Ramoškai, Bunkienė 
ir Žilinskai.

Kuopos Koresp. V. ž.

Newark, N. J.
v

SVARBIOS PRAKALBOS
Amerikos žmonių civilinių 

teisių apgynimo reikale įvyks 
svarbios prakalbos, ketvirta
dienį, 20 d. sausio, Ukrainian 
Home, 57-59 Beacon St.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Tarpe kitų kalbėtojų bus žy
mus lenkų ir slavų veikėjas 
Amerikoj Leo Krzycki. Visus 
ir visas kviečia rengėjai atsi
lankyti. K.

Kuomet kinų komunistai 
šturmavo tautininkus Tien- 
tsine, anglies maišiukas 
mieste pabrango iki $25, o 
nauji automobiliai nupigo i- 
ki $100.
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! VEDYBINES KORTELES !
i ■ i
į Dienraščio Laisvės Spaustuvė 1

j Spausdina Vedybines Korteles į
i WEDDING INVITATION ;

atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų, prašome krėip- « 
tis į Laisvės spaustuvę. • *

' Laisvės spaustuvė padarys jums korteles moderniškiau-
Į siomis raidėmis. Jūs patys pasirinksite raides ir kortelių ’
J formą.’ s i
I Tuom reikalu kreipkitės: '

Į. z LAISVE |
Į 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y. !
1 \ • J.•f.-“—*—-—«•—■—“—«—•—“—■—“—"—«—"—•—-—«—■—■—■—-—■—"—■—-—

AUKSAI IR DEIMANTAI
Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos.yra

AUKSINIAI IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

Didelis pasirinkimas gražiausių džiulerių 
Kaipo dovanom, vedybom, gimtadieniam ir 

įvairiom sukaktim.

Joną Patašių
307 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Prieš City Market 
*

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.

4 pusk—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Penkt., Sausio 14, 1949

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 

• movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled.....................$59.50

Dėl dailių džiulerių visokių
'/ rūšių, dėl

Po švenčių Nupiginimų
2H2t

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S 
Jewelry Store

Įsteigta. 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

skaitlingų suminėti. »
Mūsų krautuvė susideda iš nacionalįai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

Apsimoka pirkti pas—-

I IP TO \ 701 Grand St’ BrooklynJi. M Ji- 1 n arti Graham Avenue

J



Miami, Florida
MŪSŲ PIKNIKAS

LLD 75 kuopa rengia šau
nų pikniką, kuris įvyks Frank 
Mockaus vienkiemyj, sekma
dieni. sausio (Jan.) 23 dieną. 
Pradžia nuo pat pietų.

Mockaus vieta—sodas, žalu
mynai, gėlynai stebėtinai gra
žūs, nereikia nei daug aiškint. 
Bus visokių užkandžių. Bus 
ir stipresnių gėrimų. Auto
matiška muzika gros visokius 
šokius ir lietuvišką polkutę. 
Visi Miamės ir apylinkės lie* 
tuviai, ypač svečiai iš šiaurės, 
kviečiami atvažiuoti, linksmai 
laiką praleisti ir vieni su ki
tais susipažinti.

Kelrodis: iš miesto su auto 
mašinomis reikia važiuoti ke
lias mylias pietų linkui
Jeune lid. Pervažiavus mažą 
tiltelį nuo circle pasukti 
i Ingraham Highway, pa
važiavę pusę mylios pamaty
site mažą iškabą su parašu: 
Road Davis, sukite į dešinę — 
ir Mockaus pikniko vieta.

V. J. Stankus-

Norwood, Mass

Lietu- 
turėjo 
pasiti-

Naujus Metus Sulaukėm 
Naujoviškai

Norwoodo Amerikos 
vių Piliečiu Kliubas 
surengęs Naujų Metų
kimą. šiam pasitikimui vado
vavo jaunuoliai ‘ Ch. ir Benis 
Vitartai, Fredis Kruchas, M. 
Vitartienė ir kiti. Jie labai 
puikiai išpuošė abi svetaines. 
Viskas atrodė gana išdidžiai. 
Ir dalyviai Naujų Metų su- 
lauktuvių visi buvo tikrai pa
tenkinti.

Naujas kliubo gaspadorius 
Juozas Krasauskas užėmė 
Kazimiero Vitarto vietą. Ka
zimieras Vitartas, išdirbęs ke
liolika metų gaspadorium,

Le i pasitraukė iš vietos dėl pasil
sėjimo. Vitartas buvo man
dagus ir apsukrus gaspado
rius, ir visi jį gerbė. Nau
jas gaspadorius J. Krasaus
kas yra plačiai visiems žino
mas, kaipo draugiško ir man
dagaus būdo žmogus. Geriau
sio pasisekimo!

Atvažiuoja Komedija 
Fifty-Fifty

Sausio 30 d., 3 valandą po 
pietų, Lietuvių Svetainėje, bus 
nepaprastas įvykis. Norwoo
do Vyrų Ansamblis, vadovy
bėj St. Pauros, duos gražių 
dainų, muzikos ir vaidipimo 
parengimą, šiame parengime 
bus suvaidinta labai juokinga 
komedija “Fifty-Fifty,” kurią 
vaidins Montello'teatralė gru
pe. Apart gražių dainų, ir 
muzikos, turėsim nepaprastai 
daug ir juoko iš komedijos 
“Fifty-Fifty.” Todėl 30 d. 
sausio pasilaikykite ‘ tik dėl 
šios komedijos.

Ą ★ ★
Išvažiavo Į Floridą W. Ika- 

sala, _ žinomas Norwoodo' 
duonkepis. Nuvažiavęs į Flo
ridą nusipirko viešą užeigą- 
saliūną. Dabar išvažiavo ir 
Ikasalos žmona su dukrele, 
taipgi vietos žinomas dailydė 
W. žilaitis. Laimingo pasi
sekimo! Laisves Rep.

~ **• -__**• ~— ~ ------------------- ----- ■-----* ■ ■ - ■ i ■ ■■ ■ —■■■■■■■■■■■■■■J—
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RES. TEL.
HY. 7-3631

c

Hartford, Conn.
Iš Laisvės Choro, Darbuotės

Laisvės Choras rengiasi prie 
metinio, gražaus koncerto, ku
ris įvyks sekmadienį, 13 d. 
vasario, Lietuvių Piliečių Kliu-
bo Svetainėje, 227 Lawrence 
Street.

Bus geros meniškos spėkos

a

I
I

5)1

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laishiuotas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

' Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND. ST. BROOKLYN, N. Y

1

c

£
1

^r7^i7^Į7^tW7ŽffltT8Yil

Direktorius

CHARLES J. ROMAN

Liūdesio valandoj kreip- £ 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna-

v vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis, j 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas. Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

flį

1
« 
A

g Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 
g giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems į prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
* Du ‘kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas
J kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

* Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg į pareikalavimo.. Mūsų telefonas niekad nemiega.

į Augusi Gustas
š BELTAIRE FLORIST \

§
fl fl

j Lietuvis Kvielkų Pardavėjas | 
į 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. | į (Kampas 68th St.) w ' 8
į Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., a 

telefonuokite: flt _ > Slloreioad 8-9330 *. fl
J Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, $ į ‘ ko jūs reikalausite. . S

Specialistai Pritaikymui S
v šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams < 
5 Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS | 
į FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. |

—solistai, solistės, šokėjai iš 
New Yorko, Bostono ir vieti
niai. Patsai Laisvės Choras 
mokinasi naujas dainas. Jo 
grupė taip pat energingai 
rengiasi prie šio koncerto. To
dėl, koncertas bus gražus.

“Yra kuo pasigirti turint purvo maudynes, J. B-, ypa
tingai Įrengtas su čerpinėmis sienomis.” 

r

WATERBURY, CONN.
Man benešiojant apgarsini

mus LLD rengiamų prakalbi/ 
sausio 16 d.,-pasitaikė užeiti 
pas pabėgėlius, kurie dar nė
ra nė pusės metų kai atvažia
vę iš Vokietijos.- Turi n'edi-

tų, Lietuvių Piliečių Kliubo 
-svetainėj, 103 Green St., Wa- 
terburyj, pasiklausyti, kaip 
svarbi yra • Kinija šiame pa
saulyje.

t Ne Korespondentas. .
Laisvės Choras, kaip jau ži- dėlę krautuvėlę, tą krautuvę 

noma, visuomet dalyvauja »ar' tai patys atsivežė pinigų iš
darbininkiškuose — demokra
tiniuose parengimuose, todėl

Vokietijos, ar jų artimas 
draugas, kuris juos partrau-

publika, atsidėkodama jam, 
skaitlingai lankosi į jo pa
rengimus. Pasitikime, kad ir 
šiame koncerte skaitlingai da
lyvaus.

Prašome kliubųs, draugijas, 
vietos visus lietuvius ir apy
linkių atsilankyti . į būsimą 
koncertą.

Koncerto Komisija.

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

Valo kraują nuo visokių nešvarumų 60c
Nuo i""asči<u bemieges, galvos ir spran-, 

do skaudėjimų, ausyse ūžimo .....
Nuo kosulio, dusulio bei astmos .........
Vyriškumo pataisymui ..........................
Nuo užsisciiSjtisio kataro, Hay-fcver 

ar rose catharh ..................................
Sunkių mėnesinių sureguliavimas .......
Pailių arbata 85c. Mostis ..................
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo 

tarpina ir varo laukan akmenėlius
Ncsišlapyk bemiegant .......... ■■■■•............. .
TRAJANKOS šaknyti dėl arielkos .......
Valnija Virtinius, labai gera arbata
Nuo sutukimo .cik kūtlyn ..................
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) .....:........
Nuo užsisenėjusio bronkaitis ..................

;»c 
.. 60c 
$1.25

$1.25
75c 

$1.25

60c
60c

$1.00
60c 
8?c 
85 c

Nuo visokių išbėrirtių,’' bimplcs ........... $1.00
Plaukų fdnikaš iiuo plelskh'nį,

apsadgbja nuo pražilimųr Ir slinkimo 60c 
Nuo’ surūgusio’ pilvo; Rėaftburn ž. 85c
Nuo ncnialohAUs 'kvapo i 'buthos ........... 85c
Nuo vandėniiiės ir širdies liftų ...........
Nuo neuralgijos, neuraitis iF^itų pana

šių. gitą arbata ne tik užėliia kelių 
šioms ligoms, bet ištarplna susuktus 
guzus Ant sąnarių vartojant per kokį 
laikų .. ......... .’......................  $1.75

Tyra muštis stabdo bile kokj niežulį 
ir galima vaitoti bile kur . -... $1.25

Nuo visokių relnnatiškų sausgčlių ....... 60c
Laiškams popiera j Lietuvą su apie 15 

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 40c. 3
tuzinai Už $1.00. '''

....Žoles yra sudėtos į pakelius su nurody
mais, kaip' vartdti.

M. ZUKAIT1S, 334 Dean Terr.
Spencerport, N. Y.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis, maldų knyga, paveiks
luotus mišių maldos. Ccluloidos gražiais 
vlršais. Tilžės spaudos' ........... $L7<>

Vainikėlis, mažesnė, paveiksluotos 
mišios, juodais apdarais ....'...i...;....... 75c

Biblija, su '379 paveikslais, su isaiški-
" niinu, ką jie ženklina, su apskaity

mu, ką -jiif reiškia .........kL..4...'.'....... $2.25
Nebijok mirti, nes Iš jos neišbėgsi ....... 60c
Saulė ir visos dangiškos planetos ir

jų kėlionė vieirba1 aplink' kitą ...........  50c
Celibatas, rtežcnOtų ku'ntg'ų .... ................ 30ė
Savvjzrolas didis klasterius ...................... 35'č
Raginis, gražios pasakos ' ..........................  35c
Dainų apie 120 įvairiausių .................. 75ė
Jonas ir Alenutė, gražios pasakos ....... 25c
Laimė ir planetų nubūrimai ............. >25c
Naujausia didelė 'feapnų!,'kHyga ........... $1.75
Detroito muštynės u^ dalinimą lapelių 
" p/fic lietuvių bažnyčios .................. 35c

Duktė marių, graži apysaka .................. 25c
Karvės ir sūrių padarymas ...........   25c
Kaip duktė gyveno pustynėje ............... 25c
Ncužmoka'mas žiedas, graži pasaga ....... 35c
Gudrus tilcmenukas' ......}.i.,..... .......... r;3.. 25c
Letfgvas būdas išmokt angliškos kalbos

be kito pagalbos* ........35c
Girtuoklių gadziukos ir gyvenimas ....... 30c
Isterija Seno ir Naujo, su ’paveikslais 25č 
Juokų vežimas ir ar paeini iš inohkčs

' ir kiti monologai .... ............................. 35c
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai ........... 25c
Keliautojai į Šventąją žemę Jeruzalę 35c 
Lytiškos ligos ir kalji apsisaugoti 35c 
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie

i žmogų jtriveda .............................     25c
Paparčio žiedas; kaip jį atrasti ........... 25c
Ųatarimni vyrams ir moterims apie

lyties dalykus su paveikslais ........... $2.50
Praloto Olšausko gyvenimas' su meiluže 

Ir , jos pasmaugimas ...................... 25c
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga?

Su kankinimo paveikslais J.'..35c
Raktas į laimingesnį gyvenimą ........... $1.00
Ragana, gražios apysakos .... .........  35c
Rymo’Popiežius, ftr' jlš yra tikras

Kristaus'' įpėdinis?     $1150 
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Kabalas, laimių nubūrimas .........................15c
Liciuviška gaspadinė, su 450 receptų $1.00 

M. ZUKAITIS, 334 Dean Terr. ' ’’ 
bpeiicerpbrt, N. Y.

kė iš Vokietijos dėl jų nu
pirko nuo kito sandariečio.

Ęet čion tas nėra svarbu ir 
aš ne apie tai noriu rašyti. 
Man noriai pabrėžti mudviejų 
pasikalbėjimą su pabėgėle, 
nes ji toj krautuvėlėj dirba.

Paklausiau pas ją, ar gali
ma tą apgarsinimą įdėti į lan
gą, ji paima apgarsinimą, pa
žiūri ir abejojančiai tarė: 
Kažin, ai- yra leistina toki 
apgarsinimai skleisti ? Sako, 
aš kaipo neseniai čion apsigy
venusi, tai dar nežinau teisių.

Tad aš ją užtikrinau, kad 
Čia dar kol kas nėra draudžia
ma, nes dar nėra nė smeto- 
nizmo, nė hiflerizmo. Toliau 
užklausiau, o kaip “biznis” ei
na? Q.t, sako, vis kokį doleri 
uždirbu, tai vis geriau. Vy
ras irgi dirba, tai, šiaip-taip 
stumiam gyvenimą. Sako, vis 
čioų geriau, negu Vokietijoj; 
ten mūs ir valdžia ir žmonės 
neapkentė. Paklausiau, tai 

^<0 jūs bėgote iš Lietuvos?
Sako, kad ten nebuvo gali

ma pasilikti tarpe dviejų ug-k 
nių. Čia ta nioteTėlė ir pra
dėjo šmeižti Sovietus, ir Sovie
tų armiją, kad eina basi, api-
plyšę, purvini, alkani visokį 
mongolai. Jie “.atiminėjo” 
nuo' motinų, kūdikius ir “žu- 
c|ė.” Kurios nenorėjo duoti 
savo kūdikiui nužudyti, tai 
“.mongolai” Įrėmę motinom 
durtuvais į krūtines atiminėjo 
kūdikius.. Motinos buvo ga
tavai pasiėmę nuodu, “kad’ at
sitikime, kad greičiau užbaig
ti kančias, nusinuodyti.

čia jau negalėjau pakęsti 
ir sąkąu, tu, širduke, meluoji 
—tauški nesąmonę. Bet ji vis 
savo, kad ji matė. Tada pa
klausiau, tai kąip tu galėjai 
matyti, kadangi 4u pabėgai, 
l^ąd, nepatekti tarp “dviejų 
Ugnių”7 Ųet jinai vis savo 
kartojo, kad “matė.” '

Kitą vyrą pabėgėlį sutikau. 
Tas ir tą pačią melų nesąmo
nę trąukė. Tik šis nesileido į 
platesnę kalbij., nes kaip tįk 
pamatė ant apgarsinimo sumi
nėtą Kiniją, tai atsitraukė, 
zurzėdamas, kad bolševikai 
nesirūpina Lietuvą, 6et Kini
ja, Mongolija ir kitais. «

Todėl, varde Lietuvių Li
teratūros Draugijos, kviečiu 

‘visus Waterburio‘lietuvius ir 
pąbėgūlius ateiti į šias taip 
sy^rbiąs prąkalbas 16 d. sau
sio,’ ’ ^:30' ’.valandą po pie-

Antanas Bimba 
Waterbury j e

ŠĮ sekmadienį, sausio (Jan.) 
16 d., Antanas Bimba vyksta 
Į Waterbury, Conn. Jis čia 
sakys prakalbą. Aiškins apie 
padėti Kinijoje ir kalbės apie 
prezidento Trumano pasiūly
mus Kongresui.

Prakalbos bus Liet. Pilie
čių Klubo salėje, 103 Green 
St., pradžia 2:30 vai. dieną.

Skaitlingai susirinkite iš
klausyti šių svarbių prakalbų, 
nes čia bus aiškinami dalykai, 
kurie turi didelės svarbos mū
sų gyvenime.’ - Rengėjai

• KAUNAS. Valstybinės 
Konservatorijos ir J. Gruo
džio vardo muzikos mokyk
los studentai suruošė Gar
liavos valsčiuje kolektyvi
nio ūkio “Kelįas į komuniz
mą” valstiečiams turiningą 
koncertą. Tuo x pat metu 
studentai kolektyvo na
riams įteikė pirmąją dova
ną — 500 knygų.
• VILNIUS. Valstyb. Pe
dagoginiame Institute, da
lyvaujant TSRS liaudies ar
tistui, Stalininės premijos 
laureatui B. Dauguviečiui,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PROSYTOJOS
Patyrusios Prie Vyriškų Marškinių

B. ALTMAN & CO.
5th Avenue ir 34th St., N. Y. C. 

Personnel Ofisas — 9-tos lubos. 
Pasitarimo vai. nuo 10-tos iki 1-mos.

(14)

PRANEŠIMAI
MINERSVILLE, PA.

ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 16 d., 2 vai. dieną, pas O. 
Shemberienę, namuose. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra, keletas 
svarbesnių reikalų aptarti? — (X- 
Shemberienč, sekr. (10-11 >

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

16 d. sausio, 735 Fairmount Ave., 
4:30 vai. vakare. Bus metinis susi
rinkimas, tad svarbu nariams daly
vauti. Pasiimsite knygą, kurią kiek
vienas narys turi gauti. Rinksitne 
naują valdybą ir aptarsime svarbius 
reikalus. Būkite laiku. — Kom.

(10-11)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 16 d., 2 vai. dieną. 
143 Pierce St. Turime išrinkti val
dybą ir delegatus į šėrininkų suva
žiavimą. Prašome narius dalyvauti. 
— J. M. (10-11)«
________________________________________ _ _____SS

įvyko dailiojo skaitymo 
konkursas. Pirmąją vietą 
laimėjo V. Straukas, antrą
ją — A. Grigelis ir trečiąją 
— V. Šernas.

PRAŠOME ATIDOS!
Atydžiai persiskaitykite ir gerai įsitėmykite 

šiuos svarbius įvykius:

Montello, Mass
BUS VAIDINIMAS’

Montello lietuvių teatrališ
kas ratelis ruošia vakarą, 
šeštadienį, 29 d. sausio, Lie
tuvių Tautiško Namo Svetai
nėje (apatinėje), ant kumpo 
Vine ir N. Main St.

Vakaras bus šaunus, nes jo 
programas susidės iš vaidini
mo, dainų ir muzikos. Mop- 
telliečiai visada praeityje ge
rai pasirodydavo vaidinime, 
neapvils ir šį kartą. Bus su-' 
vaidinta juokinga komedija 
“Fifty-Fifty.” Po teatro seks 
koncertinis programas, o vė
liau šokiai prie geros orkes- 
tros. Prašome visus vietinius 
ir apylinkių atsilankyti.

★ ★ ★
Kitas svarbus parengimas 

Įvyks, tai šeštadienį, 12 d. 
vasario, kurį rengia Liuosybės 
Choras. Tai bus bankietas. 
Nereikia nei kalbėti, kad pa
rengimas bus geras .

Greta skanių valgių bus ir 
koncertinė programa. Dai
nuos solistės O. Mineikytė, 
R. Stripinienė ir kiti. Cho- 
riečiai energingai rengiasi 
prie šio parengimo. Publi
kos pareiga paremti, nes cho-
ras nuolatos visuomenei pa
tarnauja, dainuojant mūsų pa
rengimuose.

K. Valangevičienč.

• VILNIUS. LTSR Tary
binių Dailininkų Sąjunga, 
dailės salione surengė R. 
Kalpoko Krimo etiudų dai
lės parodą. Paroda vilniečių 
gausiai lankoma.

J. J. Kaškiaučius, M. D. |
- 539 Summer Avenue, £•

Newark 4, N. J. . #
S z HUmbol^t 2-7964 g

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoriiškais 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- ! 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES '
512 Marion §t., Brooklyn ;; 

kampas Broadway ir Stone Avė,, ;; 
" priė Chauncey St., B’way Line 
" 1 Tel. ŲLenmore 5-6191 I!

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Dienraščio Laisvės

BANKIETAS
Pasiskubinkite Įsigyti Bilietą

■ • ĮVYKS SEKMADIENĮ

SAUSIO-JANUARY 30, 1949
Vakarieniausime ir šoksime gražiojoje

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. L, N. Y.

5-tos po pietų bus Lietuvių Ko-opera- 
Bendrovės dalininkų suvažiavimas, 

vai. vakare. — Po vakarienės šokiai.
GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Gros šokiams įvairius kavalkus.
INDIKŲ-TURKEY VAKARIENĖ

Ir tai- dar ne viskas, bus ir kitokios mėsos 
įvairių prieskonių ir

PUTOJANČIO ALAUS IKI VALIAI
Vakarienei ir šokiams bilietas $3.00. Bilietai gaunami 

Laisvės ofise ir Kultūriniame Centre.
Vien tik šokiams Įžanga 75c.

‘ (Taksai įskaityti)

Nuo 11 ryto, iki 
tyvės Spaudos 
Vakarienė 6-tą

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, z 

kreipkitės į

1W < . . 1 «

1 

, fl '• fl

fl

f Matthew 
BUYAUSKAS

•.LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I

5? y

£

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą. J

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 1-5172

fl

PEIST LANE j 
DRUGS, Inc. i 

, " fl
; 405 SO. 4th ST., | 
; Cor. Howes St. ''
; BROOKLYN, N. Y. §
: ------------- SVisokiausi vaistai, kosmetikai kū-fl 
dikiam reikmenys, įvairūs daik-5 
teliai, ligonių kambariui -reikme-fl 
nys už griežtai žemas’ kainas.

9 RECEPTŲ SPECIALISTAI. i 
| MAX PEIST, Ph. G., ! 
B EDWIN LANE, Ph. G. i

Tol. ĖVergreen 7-6288 j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas ; i
417 Lorimer Street • ;

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos;;
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins
(SHAUNSKAS) Y

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue ;

C Opposite Forest Parkway ;;

WOODHAVEN, N. Y. ;
I

; Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. ;;
■ Tel Virginia 7-4499

*■ ■ J'—----------------------- "C-. — II. Į I Į Į          , .. Į Į—Į ■■ Į-................................... . ............. .. II .

5 pūsi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Penktu Sausio 14, 1949
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Bus Proga Išgirsti
Birutos Dainas

BIRUTA RAMOŠKA

Paskubusioji lietuvaitė dai
nos solistė Biruta Ramoška 
bus girdima oro bangomis šį 
sekmadienį, sausio 16-tą. Ji 
pakviesta dainuoti The Metro
politan Opera Auditions of 
the Air programoje.

Birutą girdėsime iš stoties 
WJZ (American Broadcasting 
Co.) 4:30 po pietų, tai yra— 
tuo laiku
grama, kuri tęsis 
landį, dalyvaujant 
ir kitiems. Visa 
verta išklausymo,
disi toli už miesto 
jos ribų.

Šis Birutes išstojimas yra 
vienu iš svarbiųjų, bet ne vie
ninteliu. Biruta jau yra su
tikusi dainuoti daugelyje kitų 
žymių koncertų šį sezoną.

prasidės toji pro
per pusva- 

orkestrai 
programa 
WJZ gir- 
ir valsti-

Draugus Užklupusios 
Nesveikatos

Trečiadienį atsilankė į Lais
vės ofisą Ona Šiaulienė iš 
Ozone Park, N. Y. Užsimo
kėjo Laisvės prenumeratą, pa- 
sipirko medaus ir paaukojo 
dienraščiui $1.

Ona Šiaulienė (Shaulys) sa
kėsi ilgai sirgusi, turėjusi 
“arthritis,” labai skaudėjo ko
jas — sirginėjo apie 6 mė
nesius. Ir dabar jaučia skau- 

. dėjimą prieš blogą orą.

Valys Bunkus sunkiu šalčiu 
sirginėjo jau kelinta savaitė. 
Jis turėjo bronchitis, per vi
sas šventes išbuvo lovoje.

Kadangi Valys Bunkus yra 
visuomenininkas, daug veikia 
organizacijose, tai brooklynie- 
čiai ir be pranešimo apie jo 
nesveikumą tuojau pradėjo 
spėlioti, gal kuris iš Bunkų 
serga, nes nė jis nė žmona ne
pasirodė švenčių parengimuo
se. Sveiki būdami, jiedu ti
krai būtų dalyvavę.

Antanas Plevokas, Laisvės 
skaitytojas ir kaimynas, jau 
ilgas laikas guli ligoninėje su 
skaudama koja. Ją susižeidė 
namie. Kol kas koja vis te
bebuvo parišta, o po to dar 
lankė sugipsavimo. Taigi, 
prieš jį tebestovi ilgas, var
ganas gydymosi procesas.

Plevokas sveiku būdamas 
dalyvaudavo svarbiose dien
raščio ir kitose pramogose.
' Linkime visiems draugams 

sveikatos ir stiprybės.

Hudson Tubes darbininkai 
nubalsavo streikuoti.

So. Brooklyno Žinios Aidiečių Žiniai

Kviečiame Į Talką!
BRANGŪS DIENRAŠČIO 
LAISVĖS PATRIOTAI!

30 d. sausio, 1949 metais, 
Įvyks Laisvės bendrovės dali
ninkų suvažiavimas ir vakare 
bus bankietas. Bankietui rei
kės daug darbininkų. Tad 
kviečiame visus Į talką padir
bėti Laisvės bankiete.

Ši antradieni, sausio 18 d. 
(Jan. 18th) Įvyks susirinki
mas pasitarimui Laisvės ban- 
kieto reikalu. Bus Laisvės sa
lėje, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y., pradžia 7:30 vai. 
vak. Kviečiame visus, kurie

ši pa-

pade- 
smau-

sutinkate padirbėti savo dien
raščio bankiete, ateiti Į 
sitarimo susirinkimą.

Dienraščio finansinė 
tis yra sunki, infliacija
gia mūsų dienraštį, visi turi
me stoti i .darbą atsilaikymui 
su savo dienraščiu prieš inflia- 

šiame ban- 
prisidėsime 
savo dien-

ciją. Padirbėdami 
kiete mes daug 
prie sustiprinimo 
rašalo finansiniai.

Kurie norėsite 
bankiete, prašome
jimo Įsigyti bankieto bilietus.

Laisvės Administracija.

be aticįelio-

Liberty Auditorijoje
Kas penktadienio vakaro 8 

valandą Aido Choro pamo
kos. ,

Kas šeštadienio popiečio 2- 
rą valandą LKM pamokos 
lietuvių kalbos ir rašybos vi
siems norintiems mokytis nho 
7 iki 70 ar daugiau' metų 
amžiaus; 4-tą vai. tautinių 
šokių 
m as i 
mus.

Šio
tą, 7:30, LDS 1-mos kuopos 
bankietas-vakarienė, su pa
kankamai alaus, šokiais. Ti
kietas $3.

Šį sekmadienį, nuo 10:30 
ryto, Lietuvių Literatūros 
Draugijos apskrities konfe
rencija, su atstovais iš vietinių 
ir iš New Jersey kuopų.

Ir kas šeštadienį ir sekma
dienį, auditorijos restorantas 
veikia nuo pietų iki vėlaus 
vakaro, o darbo dienomis^vei- 
kia tik nuo prievakarių iki ve-

daugiau
4-tą vai.

pamokos, o po jų tiki-
pradėti muzikos prati-

šeštadidhio vakaru 15-

Liaudies Teatro
• ■*Veikimas

Li au
kure jo 
kitko,

vakarą įvyks 
rengiami bendrai pa- 

auditorijos savininkų su 
Ray

ir jo 12-kos instru- 
orkestru, taipgi su 
Reed ir jo Sekstetu, 

alaus. Jeigu šie va-,

lumos.
Kas trečiadienio ir penkta

dienio vakarais, sporto sąlėje 
(gymnasium) vykdomos bad
minton žaismės.

Trečiadienio 
šokiai, 
čios
kaimynais muzikantais — 
Castro 
mentų 
Jackie 
Bus ir
karai bus pavykę, jie bus ren
giami kas trečiadienį per visą 
sezoną. Priminkite apie šo
kius savo jaunimui ir visiems 
šokių mėgėjams, šokiams ju*k 
nėra amžiaus nei tautybės ru- 
bežių. Įžanga 75 c.

Ir kas-vakaras ir šeštadie
nių ir šventadienių popiečiais 
veikia bowlingas, Specialiai 
lietuvių merginų žaidimui yra 
rezervuoti trečiadieniai, o lie
tuvių vyrų lygai ketvirtadie
niai. Ar.

New Yorke Jau Yra 5,000 
Bedarbių Marininkų

Tai daugiausia Joseph Cur- 
ran’o kampanijos prieš kovin
guosius marininkus aukos. Ji
sai juos išmėtė nuo lai
vų, unijistų kalboje tariant 
“beached” juos, kad jie išsi
skirstytų. kad unija be jų lik
tųsi jam “saugi” .komanduoti 
taip, kaip jam patinka ar bo
sai Įsakys.

Tačiau marininkai liekasi 
marininkais. Plaukioję net 
pavojingiausiais karo laikais, 
rizikavę gyvybes, nugalį au
dras, jie yra įsitikinę. jog 
kartą vėl unija sugrįš į pačių 
kovingų marininkų rankas ir 
visi, visokių • pažiūrų unijistai 
bus lygiais nariais, visi veiks 
,ir dirbs be skirstymo, be si-' 
jojimo per ragangaudiškus 
sietus.

Taigi, tie marininkai atsi
sako iš pamario dingti. Ta
čiau tuo tarpu, kol sulauks 
unijos sugrįžimo į tikrą uni- 
jizma ir su tuomi sugrįžtan
čių jiems darbų, jie turi mis
ti, turi turėti pastogę, kurios 
dabar sunku gauti ir nėra iš
tekliaus už ją mokėti.

Komunistai marininkai ir 
jų draugai pamariečiai skel
bia įsteigę jų pagalbai komi
tetą ir centrą. Jūomi yra ko
munistų • Waterfront Sekcijos 
patalpos, 269 W. 25th Street, 
New Vorke.

Įsteigtas tik prieš porą sa-

kartą 
mari-

vaičių ir jau valgydina 
per d jeną 40 bedarbių

Suruošė jiems Naujų 
sutiktuvių vakarienę, 
rasti jiems šiokį tokį 
jeigu jie yra visai be 

Komunistai prašo vi- 
savo geram

ninku. 
Metų 
Bando 
guolį, 
namų,
sų talkos tam 
darbui.

Pirmiau, kol unijoje nebuvo 
įsigalėjęs ragangaudizmas, 
kol vadovavo uniją išvien vi
si, unijistų marininkų nebuvo 
be darbo. O jei kuris kartą 
kitą ir pasiliko prieplaukoje, 
jam nereikėjo paskolų ar ko 
kito prašinėti kitur. Unija 
palaikė Personai Service cen
trą, kuriame narys galėjo 
gauti medikališką pagalbą, 
nakvynę, advokato patari
mus.

Dabar, įsigalėjus ragangau- 
dizmui, pati unija nuo 90,000 
narių nusmuko iki 15,000, ir 
tie patys apleisti, unija pa
naikino teiktą nariui asmens 
pagalbą. Dabar išmestas iš 
darbo mąrininkas, jeigu jis 
čionai neturi saviškių, šeimos, 
liekasi vienišas, be vietos, kur 
eiti, kur prisiglausti, blaško
mas vėjų, kaip tas 'rudens vė
jo -nublokštas paskutinis la
pas.

Komunistų partija atėjo pa
dėti jiems išgyventi audrą, 
sutaupyti juoš gyvenimui. 
Bet. . . komunistų vadų lau
kia teismas..

ADsense
Turns Cents Into Dollars

Kainos Tebepasilieka 
Aukštos

*ADsense! Gaukite kuo 
daugiausiai naudos už 
žemiausias išlaidas. Gar
sinkite didžiausioje The 
Worker’s laidoje — 25 
metų sukakties laidoje 
Sekmadienį, sausio 23 d.

Tlhe 
Worker

50 East 13th St,, N. Y. 3

P ra ė j u s į se k m a d i e n į 
dies Teatro valdyba 
posėdį, kuriame, tarp 
buvo kalbėta apie naujo vei
kalo perstatymą šį pavasarį. 
Veikalas jau seniau buvo pa
rinktas. bet vis atsirado įvai
rios kliūtys (pav.;: vykimas į 
Philadelphia su “Pergale”— 
naujo veikalo knygų negavi
mas), kurios užtęsė naujo 
veikalo prirengimą net iki šio 
mėnesio. Bot dabar visu tem
pu užsimoję turime išpildyti 
užsibrėžtą tikslą.

Šį sekmadienį, sausio 16 
d., 6 vai. vak,, Liberty Audi-- 
torium, kampas 11 Oth St. ir> 
Atlantic Ave., Richmond Hill/ 
šaukiamas visuotinas Liaudies I 
Teatro narių susirinkimas, ku-' 
riame turėsime apkalbėti L. 
Teatro veikimo einamuosius 
reikalus. Prašoma visų narių 
dalyvauti. Taip pat atsives
kite mėgėjus.

L. T. Sekr.

LDS 50 KUOPOS VEIKLA
Penktadienį, sausio 7 dieną, 

Dombrowsky svetainėje įvyko 
kuopos metinis susirinkimas. 
Narių dalyvavo skaitlingai. 
Kuopos komiteto raportas pri
imtas be apkalbėjimo. Fi
nansų raštininkė raportavo, 
kad nariai užsimoka duokles 
laiku, susispendavusių nėra. 
Ligonių taipgi nėra. Labai 
smagu, kad pradedame nau
jus metus visi geroje sveika
toje, išskyrus drg. Ch. Reivy- 
dą, kurio sveikata labai .lėtai 
taisosi. Drg. Reivydas jau 
treti metai kai kankinasi ne
labąja paralyžiaus liga.

raportas pa
per 1948 m. 
1,516.54, iš- 

Kuopos iž-

einamiau—bankietas ar koks 
nors veikalo perstatymas, jei
gu galės su Liaudies Teatro 
aktoriais susitarti.

Koresp.

Pikietuos Anglijos
Kcnsiilata

ar-New Yorko Komunistų 
tijos komitetas penktadienį 
šaukia masinį 'pikietą prie 
Anglijos konsulato, 350 Fifth 
Ave., kampas 34th' St., pro
testui prieš Anglijos grasini
mą Izraeliui karu. Įvyks 
prievakarį, 5 valandą, tuojau 
po dąrbo.

Dabar, po visų Švenčių, vėl 
turime sukaupti jėgas tolimes
niam veikimui. Aido Choro 
didžiausias darbas bus pava
sarinis parengimas. Be to, ar
tinasi metinis Aido Choro visų 
narių susirinkimas bei naujos 
valdybos rinkimas.

Todėl 
siems 
Choro 
įvyks

noriu pranešti vi- 
aidiečiams, kad Aido 

metinis susirinkimas 
ateinančios savaitės

penktadienį, t. y. sausio (Ja
nuary) 21 d., 8 vai. vakaro, 
Liberty Auditorium.

Būtinai visi dalyvaukite!
Koresp.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Prasideda Motery
Kongreso Bazaras

15- 
pu-

Sausio 14-fos vakarą ir 
tą ir 16-tą nuo pietų lig 
siaunakčio įvyks Amerikos 
Moterų Kongreso pirmas naci- 
onalis bazaras, ; Hotel Diplo
mat, 108 W. 43 rd St., New 
Yorke. Įžanga 25 c. Veiks 
restaurantas ir bus vaikams' 
pasaugoti stotis.

Lorimer Coffee Shop 
Atdara ir Sekmadienį

Frank Domikaičio restoran- 
tas, turįs patalpas Laisvės 
mažajame name, 417 Lorimer 
St., šią visą savaitę' jau būna 
atdaras vakarais lig pusiau
nakčio. Seniau būdavo at
daru tik lig 8 v^l.

Pradedant ateinančiu .sek
madieniu, 16^la|Domikaitis 
žada laikyti restorantą atda
ru ir sekmadieniais. R.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 ,

» 
s GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

Tyrinėjimų komisionieriui 
John M. Murtagh paraginus, 
A&P krautuvių firma skelbia 
numažinanti pieno kainas po 
centą kvortą. j

Tačiau pieno kainos vis vie
na liekasi aukštos'lyginant su 
buvusiomis sausio mėnesį, 
1946, pirm panaikinimo OPA. 
Tuomet mokėjome po 17 c.

Kasos globėjų 
rodė, kad kuopa 
įplaukų turėjo 
laidų $1,476.46.
de randasi $40.08 pinigais ir 
du šėrai Lietuvių Namo Ben
droves. Ligonių per metus 
buvo penki, kuriem išmokėta 
pašalių $314.r50. • ■

Išrinkti delegatai į Lietuvių 
Namo Bendrovės ir dienraš
čio '“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimus, kurie įvyks pabai-

Brooklync. 
visi, kurie 
dalyvautų

goję šio mėn., 
Taipgi paraginti 
turi šėrus, kad 
abiejuose suvažiavimuose.

Kuopa rengiasi prie metinio 
parengimo, kuris turės įvykti 
už poros mėnesių. Palikta 
komisijai spręsti, kas bus pri-

PAJIĖŠKO.JIMA1
Pajieškau kambario pavieniam 

vyrui, Brooklyno apylinkėje. Kas tu
rite tokį kambarį, malonėkite laiš
ku pranešti sekamu adresu: A. 
Vossel, 179 Morgan Ave., Brooklyn 
N. Y. ' (9-14)

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Gyvanašlių, našlių, merginų ir sen
bernių bankietas artinasi. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti sausio 29 d. Lith. Am. Citizens 
Club, 280 Union Avė. Pradžia 7:30 
v. v. Tikietas1 .$3 asmeniui. (10-11)

g DANTŲ GYDYTOJAS g

gDr. A. Petrikai
* 8221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais uždaryta a
W3»35»35&3}>iSj;K35>135>}3535»535»5>l35>}313?35$

„Egzaminuojam Akis,:: 
:: Rašome Receptus :: 

: Darome ir Pritaikome Akinius:

■ Drs. Stenger & Stenger ::
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. v

Tel. ST. 2-8342

! TONY’S
3 m 
ž

UP-TO-DATE g

BARBER SHOP 1
ANTANAS LEIMONAS *

Savininkas g
306 UNION AVENUE |
GERAI PATYRĘ BARBERIAI «

VAKARIENE
Rengia L. D. S. 1 Kuopa •

Šeštadienį, Sausio 15 January
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic A ve., Richmond Hill, L. L, N. Y.

Bilietas $3 — Pradžia 7:30 v. v>

Rengėjai kviečia vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
vakarienė bus skani.

(Važiuojant Jamaica linija,, išlipkite ant 111th St. stoties)

ftVM mVWWWWWWWWWWJlftVWWflhyilMMMMMMIIVfMi

'7ITPWG! DAR 411 GRAND STREET
/jL I I 0 i)AIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

/ RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174

St.

I ___

g LITUANICA SQUARE g j
> ---------— ‘

|RESTAURANT|
Steven Augustine & Frank Sanko 

® SAVININKAI c ‘ g
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

g .PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE į 

^282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.^ 

aa • > Tel. EVergreen 4-9012 »

• .... w <.•• *** , - ' I . •
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Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves
S 50

difficult, resisfor
tant, for bleached 
for dyed... or ba
by fine... hapd-to- 

wave hair ..,
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion
Center

UP

Swirl Cut

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty, ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, natural? 
malonumą,- kuris 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai. apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu- 

sutai- kom jr jqs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

For Appointment Call EVergreen 4-2525 
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P, M.
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