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Antanas Bimba atsiuntė 
per Eltą iš Kauno sekamąjį 
pranešimą, pažymėtą sausio

SKERDYKLŲ DARBININ
KŲ DERYBOS SU 

BOSAIS

Amerikos kareivių demons
tracijos Maniloj, Guam, Camp 
Boston ir La Havre ir reikala
vimas vežti juos namo dar 
kartą parodo, kad mūsų už
sienio politika buvo neteisin
ga. Generolai ir politikai ma
nė, kad Amerikos demokrati
nis pilietis, apvilktas kario 
uniformoj, neturi teisės mąsty
ti, galvoti ,o turi tik klausyti. 
Jie skaudžiai apsiriko! Ir jei
gu ta politika nebus taisoma, 
tai susilauks dar aštresnių pa
sekmių.

' J
Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Sausio-January 9, 1946 
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KRISLAI
Pasidarė “Sukalbamesni.” 
Kariai Mokina Generolus. 
Demonstracija Maniloj, 
švedai Blofina.
Pigi Žmogaus Gyvastis.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Kai kam buvo nuostabu: 
kodėl Mr. Bevin ir Mr. Byrnes, 

, kurie pasirodė taip dideliais 
“ricieriais” Londone, kurie yra 
atsąkomingi už pakrikdymą 
ten užsienio ministerių konfe
rencijos, pasirodė labai “švel
niais” Maskvoje.

Aš manau, kad jie pamatė, 
kad Sovietų Sąjunga yra pa
saulinė jėga, be kurios negali
ma nei taiką išlaikyti, nei ka
rą iŠlaimėti, prieš agresorius, o 
sumušt jos irgi negalima.

žinoma, gal būti ir kitų 
priežasčių. Dabar praneša iš 
Londono anglų - amerikiečių 
mokslininkas dr. Raphael E. 
G. Armattoe, kad jis patyręs, 
jog Sovietų Sąjunga yra pa
sigaminus atominę bombą to
kios baisios jėgos, prieš kurią 
Amerikos - Anglijos atominė 
bomba yra visai menka.

Mokslininkas sako, kad po 
to, kaip Amerika - Britanija 
pasigamino atominę bombą, 
laikė ją slaptybėje, tai Sovie
tų Sąjungos vyriausybė pasky
rė penkis savo mokslininkus, 
suteikė jiems visas galimybes 
ir jie pagamino pasaulį stebi
nančios jėgos bombą,\kuri yra 
maža, bet labai galinga. Jo 
tvirtinimu, Sovietų Sąjunga ga
li masiniai tas bombas gamin
ti.

Generolai sakė, būk nėra 
laivų kareivių parvežimui į 
Ameriką. Maniloj kareiviai 
pasakė: “Nevežkite generolo 
Chiang Kai-sheko armiją ka
rui prieš Chinijos žmones, tai 
bus laivų.”

Maskvoj susitarta ištraukti 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
armijos iš Chinijos. Bet Ame
rikos generolas Albert C. We- 
demeyer dar pareikalavo at
vežti jam 5,000 daugiau Ame
rikos kareivių į Chiniją. Ka
reiviai Maniloj pasakė: “Iš
traukite armiją iš Chinijos!... 
Leiskite Chinijos žmonėms pa
tiems tvarkyti savo reikalus!”

Švedijos “demokratai,” ku
rie per visą karą šėrė ir gink
lavo Hitlerf, kurie 1939-1940 
metais veik atvirai kariavo 
prieš Sovietų Sąjungą fašisti
nės Finliandijos pusėje, naujus 
blofus leidžia. Jie pasakoja, 
būk Sovietų Sąjunga jsakė 
Suomijai statyti fortus ant
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Ištraukt Amerikonus 
Iš Chinijos! Šaukia 
Jankiai Maniloje

A. BIMBOS PRANEŠIMAS
IŠ KAUNO

Manila. — 20,000 Ameri
kos kareivių, demonstruo
dami Maniloj, Filipinuose, 
saus. 7 d. šaukė ištraukt 
Jungtinių Valstijų kariuo
menę iš Chinijos, Filipinų ir 
visų kitų užjūrio sričių, 
apart Vokietijos ir Japoni
jos. Kareiviai savo kalbose 
smerkė vyriausybę už tai,

VALDŽIA SUTIKS 
PAKELT PLIE

NO KAINAS
Washington. — Preziden

tas Trumanas tarėsi su kai
nų administrator. Cheste- 
riu Bowles apie plieno kai
nos pakėlimą. Pranešama, 
kad jiedu leisią pabrangint 
plieną pustrečio dolerio fo
tonui.

Plieno kompanijos reika
lavo septyniais doleriais pa
kelt kainą plieno tonui. Jos 
sakė, jei nebus tinkamai pa
brangintas plienas, tai ne
galį būti nė kalbos apie bet 
kokius algos priedus darbi
ninkams.

CIO Plieno Darbininkų 
Unija, 700,000 narių, reika
lauja pridėt po $2 algos die
nai.

Chicago. — Eina derybos 
£arp CIO skerdyklų darbi
ninkų unijos ir kompanijų. 
Unija reikalauja pridėt dar
bininkams 30 nuošimčių al
gos. Jeigu kompanijos ne
duos gana priedo, tai 335,- 
000 darbininkų sausio 16 d. 
išeis į visuotiną streiką 
prieš skerdyklas ištisoje ša- 
lyje.

Žmogvagis Pagrobė, 
Nužudė ir Sukapojo 

’ Mergaitę
Chicago, saus. 8. — Poli

cija rado išmatų subėgimo 
duobėse galvą, kojas ir lie
menį šešių metų mergaitės 

i, kur i ą
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Suomijos - Švedijos dienos ir Suzanne Degnan 
fortifikuoti Botnijos Užlajos žmogvagis pirm keliolikos 
pakrantes, žinoma, tai švedų valandų pagrobė nakties 
kapitalistų ir socialistų blofas. 'laiku iš James E. Degnano

★ ★ ★ ’namų. Nenaudėlis buvo pa-
• šimtai metų atgal Švedija likęs' raštelį, reikalaudamas 
buvo šiaurus užpuolikas. Ne į$20,000 išpirkimo.

Tėvas kartotinai per ra
diją atsišaukė, kad žmog
vagis nežalotų kūdikio. Tė
vas žadėjo išmokėti pikta
dariui $20,000 ir tuo tarpu 
įprašyti policiją, kad jo'ne- 
j ieškotų.

Menama, jog ‘ koks lytiš
kas išgama išžagė ir nužu
dė mergaitę, nelaukdamas 
išpirkimo. Jos tėvas yra Kai 
rių Administracijos virši
ninkas Čhicagos srityje.

kartą švedai degino Lietuvos 
miestus ir kaimus. Ne kartą jie 
darė užpuolimus. Bet, kada 
1709 metais prie Poltavos ru
sai ištaškė jų jėgas, kada su
daužė jų karo galybę, tai nuo 
to laiko jie apsiramino.

Kaip pigi Amerikos darbi
ninko gyvastis, tą patvirtina ir 
mainų nelaimė Kentucky 
Straight Creek Coal Co. kasy
kloj, kur žuvo 24-ri mainieriai. 
Dar sausio 26, 1945 metais, 
valstijos inspektorius surado, 
kad iš apsaugos atžvilgio ka
syklos yra “very, very poor.” 
Bet kompanija nieko nedarė 
žmonių gyvasčių apsaugoji
mui, o valstijos viršininkai

taip pat ramiai sėdėjo. Tas 
baigėsi 24 piliečių mirtimi ir 
padarymu apie šimto našlių 
ir našlaičių, kurių vargams ir 
skurdui ribų nebus.

kad ji Amerikos laivais ga
bena Chinijos tautininkus 
(prieš chinų komunistus) ir 
veža pastiprinimus anglams 
ir holandams kare prieš In
donezijos žmones.

Veteranai reikalavo nau
dot tuos laivus jiems namo 
grąžinti. Savo priimtoj re
zoliucijoj jie pareiškė, jog 
kareiviai turi būti grąžina
mi taip greitai, kaip tik lai
vai paspėja juos gabenti, 
nepaisant nustatytų tarny
bos punktų. Jie sakė, tiktai 
nukariautuose priešų kraš
tuose reikia laikyti Ameri
kos kariuomenę, bet ne ki
tose vietose.

Generolas Styer per ra
dijo kalbėjo kareivių susi
rinkimui. Jie nubaubė bei 
užrėkė generolo aiškinimus, 
kad girdi, dėl punktų ir Wa- 
shingtono patvarkymų dar 
negalima buvę jų namo 
grąžinti. Kareivių kalbėto
jai smerkė savo komandos 
ir karo sekretoriaus Patter- 
sono “dviveidžiavimą.” Jie, 
tarp kitko, sakė, jog Tru- 
mano valdžia, bereikalingai 
laikydama didelę armiją 
užsieniuose, stengiasi pa
veikti kongresą, kad įvestų 
verstiną karinę t a r nybą 
jaunuoliams.

Sovietų Sąjungoje 
Atsteigta 8 Valan

dų Darbo Diena
Maskva. — Nors gyveni

mo sąlygos Sovietuose dar 
tebėra sunkios, bet jos jau 
daug geresnės, negu buvo 
1945 m. pradžioj, rašo New 
Yorko Times koresponden
tas Broods Atkinson.

Sovietų Sąjungoj atsteig- 
ta 8 valandų darbo diena; 
panaikinti kariniai 15 nuo
šimčių taksai. Maskvoje yra 
daugiau maisto ir jis piges
nis. Cukraus gaunama be
veik dveja tiek daugiau, 
kaip pirma. Neracionuoto 
maisto kaina nupiginta 50 
nuošimčių su viršum. Vei
kia daug didesnis skaičius 
restoranų, kur žmonės ga
li valgyti be racionavimo

>

Kaune Antanas Bimba Aplankė 
Dirbyklas; Kalbėjo Studentų ir 

Darbininkų Susirinkimuose
Lietuvai Trūksta Drabužiu ir Avalų, o Duonos Užtenka; 

Kauno Intelektualai Sveikina Amerikos Lietuvius

“Jau ištisą savaitę pralei
dau Kaune. Aplankiau dir
byklas; kalbėjau dideliems, 
universiteto studentų, dar
bininkų, jaunuolių ir mote
rų susirinkimams ir perda
viau jiems sveikinimus nuo 
Amerikos lietuvių.

Suėjau rašytojus— Venc
lovą, Drazdauską, Čiurlio
nienę, K. Vairą - Račkaus
ką ir kt.; kalbėjausi su to
kiais artistais, kaip Kipras 
Petrauskas, S t a škevičiūtė, 
Babravičius, Sodeika ir Sur
vila; pasimačiau su profe
soriais —, Mažyliu, Lašu, 
Kupčinsku, Purenu ir ki
tais. Visi jie veikliai dar
buojasi Šalies atkūrimui ir 
yra optimistiški, viltingi.

Visi siunčia sveikinimus 
Amerikos lietuviam.

“Kauno Universiteto la
boratorijos, ligonine ir kli
nikos būtų dėkingi mums, 
jeigu suteiktume jiems rei
kiamų įrengimų. Kai sugrį
šiu ^merikon, duosiu tam 
tikrų nurodymų, kaip hies 
galėtume tas įstaigas pa
remti.

“Kaunas mažiau suardy
tas, negu Vilnius, tik fab
rikai ir dirbtuvės beveik vi
sai sunaikinti ir žydų, gy
ventos vietos visai nušluo
tos.

“Apie žmonių būklę štai 
ką aš patyriau. Nęrs gyve
nimo sąlygos dar labai sun
kios, bet alkio nėra; duonos 
pilnai užtenka. Labiausiai 
trūksta drabužių ir avalų.

ANTANAS BIMBA.”

J. BYRNES BAŽUASI, KAD 
NERODYS SOVIETAMS 
ATOMINIŲ SEKRETŲ

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes pabrėžė, kad jis 
Maskvos konferencijoj, ne
sutiko pasidalinti atominės 
bombos sekretais su Sovie
tų Sąjunga. (Neseniai ra
portuodamas apie tą konfe
renciją su Sovietų užsieni
niu komisaru Molotovu ir 
Anglijos užsien. ministepiu 
Bevinu, Byrnes sakė,Xjog 
Sovietai visai neprašė ati
dengti jiem atom - bombos 
slaptybių.)

Pirm išlėkdamas Londo
nan į Jungtinių Tautų vi
suotiną susirinkimą, dabar 
Byrnes užtikrino, jog susi
tarimas Maskvoj kontro
liuoti atominę jėgą per 
Jungtinių Tautų Organiza
cija niekam, nežada atideng-

ti atom - bombos dirbimo 
slaptybių “pirm laiko?’ Šiuo 
pareiškimu Byrnes stengėsi 
nuramint repųblikonti sena
toriaus Vandenbergo ir pa
našių politikų baimę, kad 
Sovietai nesužinotų, kaip 
gaminama atominė bomba. 
Byrnes taip pat sakė, kad 
Amerikos kongresais gali 
atmesti Jungtinių Tautų 
nutarimą dėlei pasaulinio 
atomų jėgos kontrolivaimo.

Jungtinių Tautų visuoti
nas susirinkimas Londone 
prasidės sausio 10 d. Byrnes 
dalyvaus jame tik tol, kol 
bus sprendžiama tarptauti
nė atomų jėgos kontrolė.

tikietų. Mėsos kaina nupi
ginta apie 50 nuošimčių.,

Washington. — Preziden. 
Trumanas sakė, kad nuo jo 
sutikimo priklausys, ar bus 
pripažintos rumunų ir bul
garų valdžios, papildytos 
naujais ministerial^.

New Y orke Streikuo 
ja 7 Tūkstančiai 

Telegrafistų
New York, saus. 8. — 

Antradienį iš ryto išėjo 
streikan 7,000 CIO Western 
Union telegrafistų. Strei
kas uždarė didžiąją daugu
mą telegrafo stpčių. Iš pra
džios buvo nustatyta strei- 
kuot nuo 11 valandos die
ną, bet kada- kompanija 
įgabeno keturis vagonus 
streiklaužių iš kitų miestų, 
tai New Yorko telegrafistai 
sustreikavo nuo 7 vai. ryto.

Streikas pakrikde ne tik 
amerikinių telegramų siun
timą, bet ir daugumą siun
čiamų į Europą’ bei ateinan
čių iš jos kablegramų. Nes 
per CIO Telegrafistų Uni
ją New Yorke eidavo 75 
nuošimčiai visų tokių kab
legramų.

Amerikos Darbo Federa
cijos Komercinių Telegra
fistų Unija kituose mies
tuose yra pasižadėjus ne
siųsti savo narių į New 
Yorką dirbti prieš CIO 
streikierius.

CIO Laikraštininkų Gildi
ja New Yorke užgynė sa
vo nariams redagūot streik- 
laužiškais keliais atsiunčia
mas telegramas. - - - '

Western Union telegrafo

kompanija jau pirmadienį 
lėktuvais įsigabeno streik
laužių iš Buffalo, Bostono, 
Baltimorės, Dalias ir Hous
ton miestų.

Streikieriai reik alauja 
pridėt valandai bent dešim
tuką algos. Kompanija per 
tris mėnesius išsisukinėjo 
net nuo to menko priedo.

FARM V ĮRANKIŲ DAR 
BININKAI EIS 

STREIKAN

Būsiąs Greit Sustab
dytas Piliečių Karas 

Chinijoje
Chungking, saus.

Pranešama, kad gal jau 
šiandien bus paskelbtos pa
liaubos tarp Chiang Kai- 
sheko Chinijos tautininkų 
ir chinų komunistų. Chini
jos spauda rašo, kad šį tre
čiadienį bus įsakyta sustab
dyt mūšius iš abiejų pusių.

Chiang Kai-sheko valdžia 
ir komunistai išleido pareiš
kimus, jog per derybas iš
spręsta didieji klausimai ry
šium su paliaubomis.

Deryboms tarpininkauja 
laikinasis Amerikos amba
sadorius generolas George 
Marshall. Chinijos tautinin
kus atstovauja.gen. Chang 
Chun, o komunistų atstovas 
yra gen. Chou En-lai. »

ANGLŲ MOKSLININKAS TVIRTINA, KAD SOVIETAI 
PASIGAMINĘ SMARKIAUSIU ATOMINĘ BOMB\

atominę bombą be Rusijos 
dalyvavimo, sakę- prof. Ar
mattoe, tai Sovietų Apsigy
nimo Taryba paskyrė pen- 
kįs mokslininkus, kad jie vi
sais garais tyrinėtų atominį 
klausimą. Tie mokslininkai 
pernai gruodžio 18 d. pra
nešė sovietinei vyriausybei, 
kad jie pagamino atominę 
bombą, kuri veikią ne tik 
tiesioginiu sprogimu, bet 
kartu daro plačius spyruok
linius vingius ir kampus.

Londom — Sovietų Są
junga išvystė tokią galingą 
atominę bombą, kad “anglų-' 
amerikonų atom - bombos 
yra jau beveik nusenusios,” 
lyginti su Sovietų atomine 
bomba, pareiškė profesorius 
Raphael Ė. G. Armattoe, 
kalbėdamas sausio 7 d. Lon
donderry, Šiaurinėje Airi
joje. Armattoe yra direkto
rius anglų Anthropologijos 
ir Žmonių Biologijos Lo- 
meshie Tyrinėjimų Centro, 
taip pat New Yorko Moks- Prof. Armattoe tęsė, jog Y Al Y • • V • ♦ • ♦ J * • • * ♦ • lyi

ką sunaikino, į dulkes pa
versdama, per 56 ameriki
nes mylias J visas puses. So
vietinės bombos naikinan
čioji jėga taip pat siekė 
daugiau kaip 10 kilometrų 
aukštyn. Ši bomba išvystė 
kelis milionus laipsnių karš
čio pagal centigrado termo
metrą (tokį “gradusninką”, 
kaip Lietuvoj dabar varto
jamas.),

Dr. Armattoe nurodė dar 
kitą sovietinės atom-bom- 
bos pirmenybę prieš ameri
kinę. Amerikinei bombai 
reikia kelių svarų atominės 
uraniumo medžiagos, kad 
ji galėtų sprogti. Sovietinė

atom - bomba veikia, nežiū
rint kokio mažumo ar dy
džio ji būtų. Be to, sovieti
nės atom - bombos gali būti 
urmu, daugmeniškai gami
namos.

Reporterių . k 1 a u sinėja
mas, Armattoe palaikė slap
tybėje vardus sovietinių 
mokslininkų, nuo kurių ga
vo tą žinią. — Šis praneši
mas įtalpintas New Yorko 
Times Late City Edition 
laidoje 1946 m. sausio 8 d.

Prof. Armattoe taip pat 
yra užsieninis narys Ame
rikos Anthropologų Sąjun
gos ir Amerikinės Ethnolo- 
gų Draugijos.

Chicago. — CIO Farmų 
Įrankių Darbininkų Unija 
paskelbė streiką nuo sausio 
21 d. prieš 11 International 
Harvest, kompanijos fabri
kų įvairiuose miestuose. Jei 
kompanija neduos tinkamų 
algos priedų, tai streikuos 
30,000 darbininkų. Unija 
reikalauja pridėt 30 nuo
šimčių uždarbio ir pagerint 
darbo sąlygas.

Unijos sekretorius - iždi
ninkas Gerald Fielde nuro
dė, kad jei būtų patenkin 
visi darbininkų reikalavi
mai, dar kompanijai liktų 
200 iki 250 milionų dole 
nepadalintų pelnų perviršių 
per metus po to, kai ko 
panijos šėrininkai jau būtų 
pasiėmę sau tiesiogihius 
pelnus. Karo metu Interna
tional Harvester kompani
jos pelnai pakilo bent 300 
nuošimčių, lyginti su 19394 4F m.

Number g.—Teisme prieš 
vokiečius karinius krimina
listus parodyta, kad nacių 
feldmaršalas Wilhelm Kei
tei 1941 m. įsakė nužudyt po 
100 “komunistų” už kiek
vieną partizanų nukautą 
vokietį.

_________________ į ■

Telefonų Mechanikų
Streikas Gali Visos

Telefonus Apšlubinti
New York. — 6,000 Wes

tern Electric kompanijos 
darbininkų, telefonų įrengi
mų mechanikai, nutarė iš
eit streikan šį trečiadienį. 
Jie yra nariai Nacionalės 
Telefonų Darbininkų Sąjun
gos (unijos). Visa ši or 
nizacija, apimanti Bell 
lefonų sistemą, turi 263,000 
narių..

Telefonų mechanikų strei
kas apšlubintų visus susisie
kimus telefonais ištisoje ša
lyje. Tuo tarpu dar skai
čiuojama telefonistų balsa
vimo pasėkos. Jie balsavo, 
ar eit į pritarimo streiką 
dėlei 17,400 streikuojanči 
darbininkų prieš Wester 
Electric kompanijos fabri 
kus.

Sf...
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amerikonai ir anglai išrado šio “boliukė.” Ta bomba vis

lų Akademijos užsieninis 
narys.

Kada buvo paskelbta, jog

Sovietai pirmiausiai išban
dė tik tokio dydžio atomi
nę bombą, kaip tenniso io-

Lenkijos valdžia perėmė 
šalies nuosavybę 
kasyklas ir visas p 
samdančias daugiau kaip 
darbininkų.
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Prezidentas, Kongresas ir Ame
rikos Liaudies Reikalai

Po prezidento Trumano kalbos, kurioj 
jis kritikavo kongresą ir reikalavo grei
čiau veikti, kada kongresmanai ir se
natoriai susirinks į posėdžius, spaudoj 
plačiai diskusuojami svarbūs uždaviniai. 
Dienraštis Daily Worker plačiai apibu
dino įvairius klausimus, kurie bus riša
mi kongrese. Štai svarbesnieji dalykai:

(1) Prieš-streikinis bilius, kitaip ži
nomas “fact-finding” bilius, kurį įnešė 
Norton, o suformulavo Ellender, yra 
kongreso ir senato butuose. Jeigu tas bi
lius bus pravarytas, tai Amerikos darbi-

' ninkai nustos streikų ir organizavimosi 
teisių, nors Trumanas bandė perstatyti, 
kad bilius nėra jau “taip blogas” darbi
ninkams. 

t

(2) Kiek pirmiau prezidentas pasiūlė, 
kad būtų priimtas įstatymas, užtikrinąs 
norintiems darbą tiems, kurie nori dirb
ti. Kongrese priimtas “pataisytas” bilius, 
kuris patį pasiūlymą nustumia į šalį. 
Prezidentas nedarė reikalingo spaudimo, 
kad jo pasiūlymas būtų, priimtas.

(3) Kiek anksčiau prezidentas pasiūlė, 
kad federalė valdžia mokėtų po $25 į sa
vaitę per 26 savaites algos kiekvienam 
bedarbiui. Senatas pasisakė už tą pa
siūlymą, bet kongresas užblokadavo ir 
jis nesijudina iš vietos.

(4) Senatorius Pepper ir-atstovė Nor
ton yra įnešę bilių, kad būtų pravestas 
įstatymas, idant už darbą nebūtų ma
žiau mokama, kaip 65 centai į valandą. 
Dabar įstatymas reikalauja tik 40c. Pre
zidentas Trumanas pasisakė už tą bilių. 
Bilius užkliuvęs kongrese ir senate.

(5) Fair Employment Practices Com
mittee buvo įkurtas karo sąlygose, kad 
sulaikyti diskriminaciją prieš žydus, neg
rus, meksikiečius ir kitas tautines gru
pės. Yra įneštas į kongresą bilius, kad 
FEPC būtų paliktas ant visados. Pre
zidentas prisiminė apie tą komitetą, bet 
neparėmė lėšų fondo šiam komitetui, kas 
pridavė reakcininkams energijos kovoti 
už jo panaikinimą. Dabar tas bilius yra 
užkliuvęs kongrese; jau 160 kongresma- 
nų reikalauja, kad jis būtų svarstomas,

' bet reikalinga, kad reikalaujančių būtų 
218 kongresmanų.

(6) Price Control Komiteto laikas bai
giasi su birželio 30 d. Po to, nebus kai
nų aprubežiavimb, jeigu OPA bus panai
kinta ir kainų aprubežiavįmo reikalas 
nebus pratęstas. Iš to gali išsiplėsti di
delis kainų pakilimas. Bet greta kainų 
kontroliavimo prezidentas nori, kad bū
tų palaikomas ir Emergency War Pow-. 
ėrs Act — aprubežiavimas' reikalingų 
medžiagų. Pastarasis jau nereikalingas 
ir turėtų būti panaikintas.

(7) Housing— Namų^ reikalas. Prezi
dentas atžymėjo didelę stoką gyven- 
namių, bet jis niekų nesakė, kad yra 
įneštas Wagner — Ellender — Taft bi
lius namų statymo reikale. Namų rei-
kalas gali būti pagerintas tik* federalei 
valdžiai imant dalyvutną jų statyboj ir 
pastojant kelią baisiai augančioms kai
noms. . ’

(8) Kiek pirmiau Trumanas aiškino 
apie reikalą užtikrinti žmonėms sveika
tą, apdraudą ir gydymui medikalę vals
tybinę programą. Dabar tik prisiminė

• apie tai. Prezidentas neparodė > užtekti- 
, nai energijos šiuo klausimu spaudimui į 

kongresą, kad tokis bilius būtų priimtas. 
/ Taipgi jis nei neprisiminė, kad jau yra 

įnešta Murray - Wagner * Dingėti Di
lius šiuo reikalu, bet užkliuvęs kongrese,

(9) Prezidentas reikalauja pakelti val
gios darbininkams algas 20 nuoš., o se-

(10) Upių prodžektai. Prezidentas pn- 
inė, kad reikia skirti pinigų upių pro
jektams, kaip tįsi, St. tawrexice jūrinių 
ivų keliui, Missouri Valley prodžektui 
kitiems, kur būtų išplėsti vandens ke-

laivų keliui, 
ir kitiems, kur 
liai, elektros gž

- girnai.
(11) Prezidentas stoja už tai, kad bū

tų priimta bilius verstinam kariniam la- i 
vinimuisi per metus laiko kiekvienam į 
jaunuoliui. Yra įneštas šiuo reikalu bi
lius. Darbininkų-organizacijos, unijos ir 
pažangios grupės yra priešingos šiam 
sumanymui, nes jis naudingas tik Ame
rikos imperializmui, kuris siekia veržtis 
į kitas šalis ir joms diktuoti savo valią.

Tai toki ūmiausi klausimai naminiais 
reikalais. Bet prezidentas mažai kalbėjo 

. užsienio politikos ręikalais, o ten ir ne 
viskas gerai. Dienraštis Daily Worker 
sako, kad Jungtinių Valstijų buvo netei
singa užsienio politika Chinijos reikale; 
ji padrąsino reakciją ir prisidėjo prie ; 
pakurstymo naminio karo Chinijoj. Ne
teisinga mūsų politika »atsinešime ir lin
kui buvusių Japonijos, Italijos, Holandi- 
jos ir eilės kitų kolonijų, kuiS nenorime 
matyt liaudies pastangų laisvai gyventi 
ir imperialistų vedamo karo prieš tų ša
lių žmones.

Kritikuoja prezidentą ir už tai, kad 
jis per pirštus žiūri į Pearl Harbor’o ty
rinėjimą, kurį reakciniai republikonai 
pavertė į jomarką niekinimui velionio 
prezidento Roosevelto.

Neužtektinai energingai veikta ir UN 
RRA reikale, vilkinta paskyrimas pi
nigų, nepravesta kritikos prieš tuos re
akcinius kongresmanus, kurie sutiko 
duoti duonos tik tiems kraštams, kur 
bus “įleisti Amerikos korespondentai,” 
tai yra, naudoti politinę lazdą prieš Eu
ropos žmones. Tokia politika kainavo 
tūkstančius žmonių gyvybių.

Kritikuojamas prezidentas ir už nuty
lėjimą dėl Colmer Committee; kurio šie- i 
kįmu yra atgaivinti Vokietijos ekonomi- ; 
nę galybę, kas praktikoj reiškia ir jos 
militarinę galybę, sudarymą naujų gali- ' 
mybių vokiečių karo prieš kitas šalis, i 
Šiai politikai yra priešinga Sovietų Są- ; 
junga, kuri vyriausiai parbloškė Vokie- i 
tijos imperializmą.

" Kritikuojamas prezidentas, ir už, lai
kymą tūlų anti-sovietinių elementų val
diškose įstaigose. Aišku, kad toki žmo
nės negali padėti geriems santykiams 
tarpe Amerikos . ir Sovietų Sąjungos. 
Priešingai: jie kenkia.

Pasekmėj tokių asmenų darbų dar ir 
dabar yra Washingtone neva Lietuvos, 
'Latvijos ir Estijos “atstovai” ir 1 šalių ; 
“konsulai,” kurie tikrumoj nieko neat- | 
stovauja. Lietuva, Latvija ir Estija jau i 
nuo 1940 metų yra Sovietu Sąjungoj, j 
Tokį kelią pasirinko tų šalių žmonės. 
Jie kovojo už tą tvarką prieš hitlerizmą i 
ir dabar didžiuojasi tuo, nes tik tas ke- ■ 
lias suteikė toms šąlims tautinę ir kul
tūrinę laisvę.

Tai tokie svarbiausi reikalai yra prieš 
mus 1946 metų pradžioj. Pageidaujama, į 
kad visi skaitytojai, mūsų šalies pilie- ' 
čiai, afydžiai sektų kongreso ir -senato 
darbus ir, reikalui esant, darytų spaudi
mą į savo valstijų kongresmanus ir se
natorius. \

vandens ke- 
stotys ir kiti įren-

Kiekvienas pažangus žmogus-vyras ar 
moteris turi prisidėti prie įsteigimo A- \ 
merikos Lietuvių Kultūrinio Centro.. Ku- ; 
rie dar nesate lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės nariais, tuojau pastokite, 
įsigydami serų. Šero kaina $25. Jei fi
nansiniai išgalite, tai pirkite keletą Še
rų. Siųsdami mokestį už Šerus, money 
orderius ar čekius išrašykite: Home‘For 
Lithuanian Workers ir siųskite, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

Laisvės Rankiotas
Didysis Dienraščio Laisvės BankieU$ 

Jvyks Sekmadienį

Sausio-January 27-tą
Didžiosiose

GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ;

Prasidės 6:80 Valandą Vakaro.
BILIETAS $2.50 ASMENIUI j;

Bilietai jau gatavi, prašome tuojau 
įsigyti. ’

PO BANKIETO ŠOKIAI
A. Pavidis Orkestrą Gros šokiams

'i

5HH3HESE Del Senoviškos Literatūros
Centralinianr Archyvui

JIE RĖKIA
Tuojau po to,, kai buvo 

paskelbta, kad Amerika ir 
Anglija neužilgo pripažins 
Pabaltijo valstybes tarybi
nėmis, kryžiokų s p a ūda 
pradėjo vis okiais balsais 
bliauti.

Naujienos suranda, jog 
“negalima nepripažinti, kad 
paskutiniu laiku pasireiš
kianti tendencija Jungtinių 
Valstybių užsienio politi
škoje nėra džiuginanti. Wa- 
shingtonas vėl ėmė daryti 
nuolaidas Maskvai... Atro
do, kad Amerikos valdžia 
ritasi tappeasement’o’ keliu 
į pakalnę.”

Drąugas suriko: “Jei taip 
įvyktų, mūsų krašto geras 
vardas susmuktų viso pa
saulio kraštuose ir Ameri
kos visuomenėje...”

Koki keisti, koki naivūs 
tie žmonės. Tik dėl to, kad 
Amerikos vyriausybė išpil
dytų Pabaltijo kraštų liau
dies valią, tai Amerikos 
vardas “susmuktų”!...

(

Dar kvailiau n u p 1 epą 
Naujienos,- skelbdamos būk 
Amerika “ritasi į pakalnę”1 
dėl to, kad ji rengiasi pri
pažinti Pabaltijo kraštų pa
reikštą valią gyventi tary
biniu gyvenimu!

Nieko panašaus, ponai!
Amerikos valdžia priėjo 

tokios išvados, kad ji su
pranta, jog Pabaltijo kraš
tai bus tarybiniais, nepai
sant, ar ji juos tokiais pri
pažins ar ne. Tai kodėl ne
pripažinti? Kam delsti? Ar
gi Amerika nepasimokė iš 
praeities, k!ai ji ilgai nepri- ’ 
pažino Tarybų Sąjungos?: 
Kam tas delsimas išėjo nau-; 
don ?

Mūsų nuomone, Amerikos 
vyriausybė padarytų labai1 
gerai, jei ji tuojau pripa
žintų Pabaltijo kraštų tary
bines vyriausybes. Tai išei
tų naudon, beje, iš tų kraš
tų kilusiems ir Amerikoje 
gyvenantiems žmonėms; tai 
išeitų naudon visam reika-; 
lui.
z Dėl to,, tiesa, sielotųsi,' 
kaip sielojasi, visoki kryžio- < 
kai, visoki pro-naciai, viso-; 
ki tie elementai, kurie nori į 
Pabaltijo kraštus grąžinti > 
fašistinius režimus. Bet ar-! 
gi tenka jų paisyti?! 1

ARGENTINIEČIAI URU- 
GUAJIEčIAMS

u su visais Urugvajaus

Praeitų metų lapkričio 
mėnesį Uruguajaus ‘lietu
viai šventė savo laikraščio 
Darbo dešimties metų gy
vavimo sukaktį. Darbas, — 
vienintelis lietuviškas švy
turys, dešimties metų bėgyj 
be pertraukos švietęs Pietų 
Amerikos lietuvių nykią pa
dangę. Ta proga Argenti
nos lietuviai pasiuntė Dar
bui sekamą > sveikinimą:

“Argentinos lietuvių laik
raštis Vienybė, organizacijos 
ir visa pažangioji lietuvių ko
lonija Argentinoje džiaugiasi 
k
lietuviais, DARBO dešimties 
metu siikakties minėjimo 
šventėje. Sveikina ir džiau
giasi Darbo atsiektais nuo
pelnais, kovoje už laisve ir 

^progresą. /
“Laike k dešimt metų spau

dos darbo įvyko daug ir 
svarbių permainų. Tos visos 
permainos ir jų svarba at
spindėjo Darbo puslapiuose. 
Darbas kovojo prieš smetoni
nį režimą Lietuvoje; džiau
gėsi kartu su mūsų broliais, 
paliuosuotais iš po švogerių 
priespaudos; džiaugėsi jiems 
kūriant naują gyvenimą so
cialistiniais pagrindais. Kuo
met hitlerinės gaujos užpuo
lė Tarybų Sąjungą, paverg- 
damos Lietuvą po fašistinio 
bato priespauda, Darbas sto
jo aktyviai kovoti prieš kru
vinuosius užpuolikus, ragin
damas jungti visas progresy
vines jėgas rėmimui Tarybų 
Sąjungos liaudies kovos, o 
kartu ir Lietuvos liaudies ko
vos prieš vokiškuosius įsiver
žėlius. Dabar, kuomet petu- 
va vėl tapo paliuosuota ir jos 
liaudis užimta atštatyme sa
vo sunaikintos ir nuteriotos 
žemės, sutvarkyme savo ūkių 
ir kūrimu na^jo, laisvo ir lai
mingo gyvenimo broliškoje 
Tarybų Sąjungos tautų šei
moje, ir kuomet mūsų bro
liams reikalinga parama 
daugiau negu kada nors, — 
Darbas stovi kaip vadovas 
Urugvajaus lietuvių kolonijo
je šio darbo pravedime, su
teikdama^ žinių apie mūsų 
brolių atsiekimus, 
ventas kančias ir 
kalingą paramą.
/‘Tai trumpa

jų pergy- 
jiems rei-

LINCOLNO IDEALAI IR i 
GYVENIMO TIKROVĖ Į 
Dienraštis Vilnis rašo: 
“Pirmą sausio. 1863 metų į 

Lincolnas išleido proklama
ciją apie negrų vergų pa-^ 
liuosavimą. Amerikos isto
rijoj tai viena iš svarbiausi1 
šių datų. Didžioj Lincolno ■ 
karjeroj tai buvo vienas-iš 
didžiausių žygių. Jį dėl to: 
ir vadina Didžiuoju Eman-; 
cipatorium.

“Tiek dešimtmečių pra-į 
slinko nuo to ilaiko, o negrų 
išlaisvinimo drocesas ir da
bar dar nėra paigtas. Milio- 
nai jų neturį politinių tei
sių. Jų ekonominė būklė 
pietinėse valstijose yra am
žinas vargas. < Net linčiaus 
teismai, tas pasibaisėtinas 
barbarizmas dar neišgyveh- 
dinti.
' “Lincolno vardas įrašytas 

Amerikos istorijon aukso 
raidėmis. Bet daug iš tų, 
kurie jį lūpomis šlovina, 
praktiškam k a s d ieniniam 
gyvenime niekina jo idea
lus.

“Prieš tuos, kurie tiksliai 
skleidžia rasini 
tą, reikia vėsti griežta ko
va. Reikia darbuotis, reikia

an

/‘Tai trumpa santrauka 
apie Darbo nuopelnus ir jo 
dešimties metų ' darbuotės, 
vaisius,; tai Urugvajaus lietu
vių veiklos dalis, * kuri pri
mins sunkiausi lietuvių tau
tos laikmetį. Tai geriausias 
įrodymas " Darbo nuopelnų,; 
už kuriuoš turime būti dė
kingi ir mes, Argentinos lie
tuviai, nes nustojus mumsi 
Momento ir likus be jokio 
laikraščio, kuris gintų mūsų 
kolonijos reikalus ir teiktų 
žinias iš mūsų tolimosios tė
viškės, Darbas liko kaip švy
turys ir vairas mūsų koloni
joje. :

“Todėl, džiaugdamiesi kar
tu su Urugvajaus lietuviais 
šia sukaktimi, reiškiame sa
vo nuoširdų džiaugsmą, pri
tarimą, simpatiją ir meilę 
Urugvajaus lietuvių vienintė- 
liui laikraščiui Darbui!” r

NEPĄSITAISĖ r
Kunigų leidžiamų Lietu

vių žinių redaktorius S. Ga- 
baliauskas paskelbė/ kad jis 
susirgęs širdies liga ir dėl 
to iš laikraščio redagavimo 
darbo pasitraukiąs. Tūli 
manė, kad po Gabaliausko 
pasitraukimo tasai laikraš
tis nors kiek pagerės. Bet 
kurie taip manė, nusivylė.

Išskiriant Saule ir Ame
rikos Lietuvį, šis kunigų 
savaitraštis yra mizerniš- 
kiausiai redaguojamas išveikti Lincolno idealų pras- kiaušiai redaguojamas 

mėj ir šviesoj.” Į visų lietuviškų 'laikraščių.

Kiek laiko'atgal spaudoj tilpo mūsų atsišaukimas 
į pavienius asmenis ir organizacijas dėl pervedimo seno
viškų knygų, laikraščių, žurnalų į Centralinį Archyvą, 
kutų įsteigė Lietuvių Literatūros Draugija.

I 1 ♦ • ,

" Eilė pavienių asmenų ir organizacijų atsišaukė. Pri
siuntė mums sąrašus, nurodant, kokius turi senoviškus 
laikraščius, žurnalus, knygas. Taipgi tūli jau pervedė 
savo senoviškos literatūros knygynus.į Centralinį Archy
vą. Jau gavome senais laikkis* šioj.šaly išleistų laikraščių, 
žurnalų; taipgi išleistų 'knygų prieš 30 ir daugiau metų 
atgal.

Bet taipgi mes žinome, jog dar yra nemažai pavienių 
asmenų, kurie turi senoviškų lietuviškų leidinių, o dar 
neatsiliepė į mūsų atsišaukimą. Mes prašome tų: tuojaus 
prie pirmos progos prisiųskite mums sąrašus laikraščių, 
žurnalų, knygų ir kitų leidinių, o mes peržiūrėję jums 
pranešime, kokie leidiniai reikalingi Centraliniam Archy
vui. Jeigu dėl to būtų kokių kaštų, mes padengsime.

Nors jau ne kartą buvo pranešta, tačiaus čia vėl pri- 
menam, jog nes norime surinkti į Centralinį Archyvą 
senoviškus lietuvių kalboj išleistus šioj šaly leidinius su 
tikslu, kad vėliaus pasiųsti tą archyvą į Lietuvą. Tie 
svarbūs amerikiečių lietuvių leidiniai galės Lietuvoj pa
silikti ilgiems laikams. O čia, pasilikę pas pavienius asme
nis bei organizacijas, ilgainiui išsimėtytų ir pražūtų.

Taigi, tie, kurie turite senoviškų spaudos leidinių ir 
dar neatsiliepėte į mūšų pirmesnį atsišaukimą, ’malonė
kite prisiųsti mums sąrašą, kokia pas jus randasi seno
viška literatūra.

Perimta nuo pavienių asmenų ar organizacijų senoviš
ka literatūra bus tinkamai sutvarkyta Centr. Archy
ve. Į tam tikrą sąrašą bus surašyti vardai visų asmenų 
ir organizacijų, nuo kurių bus gauta senoviškos literatū
ros, ir tas sąrašas kartu su archyvu bus pasiųstas Lie
tuvon.

Prie to mes prašome visų, kurie pritaria tam prakil
niam kultūriniam darbui, prisidėti su finansine parama 
tam tikslui. Vardai tų, kurie aukaus nemažiau $1.00, bus 
surašyti į tam tikrą knygą, kuri kartu su archyvu bus 
pasiųsta į Lietuvą.

Daug pavienių asmenų ir organizacijų jau prisidėjo 
su finansine parama prie to svarbaus darbo. Tačiaus yra 
nemažai LLD, LDS kuopų ir kitų pažangiųjų organizaci
jų, kurios dar nei cento neprisiunbė.

Kiekvienas pažangus lietuvis, kiekviena pažangiųjų 
lietuvių organizacija turėtų pagal savo išgalią finansi
niai prisidėti prie to darbo.

Čekius bei money orderius išrašykite iždininko vardu: 
V. Rudaitis, ir pasiųskite sekretoriui: J. Gužas, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn 6, N. Y. ’ ū

Lietuvių 'Literatūros Draugijos 
Centralinio Archyvo Komitetas: 

J. Siurba, pirm.
J. Gužas, sekr.
V. Rudaitis, ižd.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. 3. KAŠKIAUČIUS, M. D. i

530 Summer Ave. Newark, N. J,
Tel. Humboldt 2-7964 * i

........ ■' ..............' . ..................................................... ............................................................... --------------------------—JJ
REIKIA MOTERIŠKŲ 

HORMONŲ
Drauge gydytojau, aš 

pradėjau manyt, kad gal 
ir man reikėtų tų lytinių 
moteriškų hormonų arba 
išjudinto jų, kaip jūs kartais 
parašot.

Aš nežinau tikrai, bet 
spėju, kad mano o varai nė
ra tokie jau dideli smarki- 
ninkai. Man mėnesinės bū
na labai menkos ir ne taip 
jau regulingos. Labai tada 
mane sunervuoja • ir silpną 
padaro. Ir aš lytiškai šalta, 
beveik nejaučiu jokio sma
gumo, nors mano vyras ir 
labai geras. Turiu 8 metų 
mergaitę. Dar prieš tą mer
gaitę jausdavaus kaip ir pa
tenkinta. Bet nuo jos gimi
mo pasidariau kokia sunki, 
riebi ir vis nuliūdusi. Esu 
32 metų amžiaus, nedidelė, 
bet riebi. Vyras kartais ma
ne kaltina, kad aš jo nemy
liu, Aš jį myliu, jis labai ge
ras, bet jis mato, kad aš ne
palieku pasitenkinus. Tai 
gal man ką padėtų tie hor
monai. Gydytojo čia nesi
klausiau. Skaitau Laisvę. 
Bus labai jums dėkui.

Atsakymas.
Jūs, Drauge, gerai įspė

jote. Gerai save supratote.

sako visą moters asmenybę. 
Tiesa, jei vartoji gerą, 

nesugadintą maistą ir dar 
imi pakankamai vitaminų, 
tai dalykai atsigriebia ir 
gerokai pasitaiso. Mat, vi
taminai, tarp kitokių geru
mų, padeda ir liaukoms ge
rai veikti ir savo pareigas 
eiti..

Tai, dėl viso ; ko, Jūs, 
Drauge, irgi pradėkite imti 
vitaminų. Multiple vitamins 
arba Multiple vitamins and 
minerals piliulių arba tab
lečių pavidale. Imkite kartu 
su maistu, laike valgymo, 
po keletą piliulių. Imkite 
nuolatai, mėnesių mėnesiais. 
ir metais.

Kiaušidinės liaukos gami
na ir tiesiog į kraują išsun
kia dvejokios rūšies hormo
nus. Iš jųjų karščiagjamiai 
hormonai — estrogenic hor
mone ypač daug moteriai 
reiškia. Gydytojas Jums ga* 
lėtų iš pradžių jų leisti gi
liai į raumenis su adata. 
Paskiau galėtų pakakt tų 
hormonų imti ir tablečių 
formoj. Visokių yra tų 
moteriškų hormonų tablečių 
ir skysčių. Ne kiekvienai 
moteriai visi tie preparatai 
tinka. Gydytojas ten pat 
ant vietos tiksliau galėtų jų 

Daug, daug yra moterų ir Jums priskirti ir dozę nus- 
merginų, kurioms kiaušidi- tatyti. Antra vertus, dau- 
nės liaukos yra silpnos, ne- gely vietų be recepto jų , Ir 
gąmina pakankamai hormo
nų. O hormonai išjudina ir 
suvaldo visų organizmą, nu-

gauti negalima. Tai vely 
pasitarkite su savo gydyto
ju — nesigailėsite.

r, 'I <



wn

Rašo Elizabeth Charley Flynn
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka» 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?
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Moterys Vadovės Pasaulinia
me Moterų Kongrese Pla
nuoja Skelbti Karui Karą

Moterų Tarptautiniam 
Kongresui pasveikinimo 
kalbą pasakė Mme., Eugenie 
Cotton, prezidentė Franci
jos Moterų Unijos, turin
čios milioną narių po visą 
Franciją.

Jinai apipasakojo, kaip 
laikinas Iniciatyvos Komi
tetas buvo įsteigtas gale pe
reito birželio, jau tuomet 
nusistatęs sukviesti “mote
ris visokių kilmių, sąlygų, 
amžiaus, partijų” vienon 
sueigon. Ji taipgi pabrėžė, 
su kokiu giliu džiaugsmu 
jos dabar pasitinka mūs, 
atstoves virš keturių de
šimtų šalių Europos, Arti
mųjų Rytų, Didžiosios Bri
tanijos, ir taip pat Pietų 
Amerikos, ' Šiaurių Ameri
kos, Australijos, Afrikos ir 
Icelandijos. (Šį rytą, gruo
džio 12-tą, mes gavom liūd
ną žinią, kad senyva mote
ris delegatė nuo Icelandic 
Moterų Sąjungos, M me.
Laufey Vladimarsdotter, 
staiga mirė neišlaikiusi po 
operacijos. Jinai sėdėjo ne
toli mūsų, vieniša figūra 
juoduose rūbuose, prie di
delio stalo su jos mažos ša
lelės požymiu. Jos gydyto
jas ir šeima perspėjo ją ne
rizikuoti kelionės, bet jinai 
buvo pasiryžusi čionai būti..nai, pašvęsti mūsų pastan- 
Tai jau antroji mirtis —Įgas be atidėliojimo atitai- 
netolimos provincijos dele
gatė mirė staiga prieš ke
lias dienas iš nuovargio, ly
dėdama tūlą mūsų delegaci-

Mme. Cotton sveikino čia 
dalyvaujančias Mrs. Cor
bett Ashby, prezidentę In
ternational Alliance of Wo-

centų) siųskite: Mery Siucue,
427 Lorimer St, B’klyn 6, N.Y*

Puošmeniškas ir praktiškas 
•etas, kam tinka muČinės ke
puraitės forma. Kam netinka 
kepurė, gražu bus tik ranki-

men Voters for Equality, 
Liberty and Peace, taipgi 
Mrs. Brunschwig, buvusią 
Populiario Fronto ministe- 
rę ir Mrs. Gabrielle Duche- 
ne, prezidentę Women’s In
ternational League for 
Peace and Freedom. Jos čia 
buvo gyvos liudininkės pir
mesnių kongresų. Bet da
bar mes norime pasiekti mi- 
lionus moterų darbininkių 
balsuotojų, motinų. Visų 
reikia mūsų čionykščiam 
darbui. Moterų pasitarna- 
vimai karui ir pergalei lai
mėti akyvaizdoje mirties 
parodė jų subrendimą ir 
teisę lygybei. “Tai dėlto 
teise balsuoti buvo gana 
naturališkai suteikta Fran- 
cijos moterims, kaipo teisė
tas atlyginimas už tarnybą, 
kokią jos teikė jų kraštui,” 
sakė kalbėtoja.

Prancūzės Balsuoja.
Tuo būdu Francijos mo* 

terys stojo eilėsna milionų 
amerikiečių, skandinavių ir 
tarybinių moterų, kurios 
pirm jiį pradėjo balsuoti. 
Tie milionai moterų, gavu
sių balsuotojų autoritetą, 
turi didžią atsakomybę 
teikti šio kongreso rezoliu
cijoms kūrybišką pobūdį. 
Yra privaloma, pareiškė ji-

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

GARBI; BUKI.JAU NftRA

STRĖNŲ GĖLOS
Štai švaru*, naujas būdas Huosuot 
paprasta strėnų gėli). Johnson’s 
Back Plaster t Lengvina skausmą, 
sustingimą, {veržimą. Jautiesi pui* 
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

syti karo paliktą žalą. Mes 
privalome taip pat ir “pa
žvelgti į priežastį tos bai
sios nelaimės, kuri vos ne
paskandino mus. Turime 
pažvelgti tam, kad to išven
gti ateityje.”

Jinai kalbėjo apie nepa- 
dorumą-nemorališkumą fa
šistinės ideologijos, “kuri 
užgina žmogaus didybę, ku
ri išnaudojo žmogų aršiau 
gyvulio, kuri sistematiškai 
pajungė mokslą žvėriškiems 
žiaurumams.” Ji sakė, jog 
fašistinė ideologija “yra 
nuodai, gudriai skleidzląmi 
visame pasaulyje.”

“Mūsų planeta tapo 
maža fašizmui pasiląžkyti 
viename kuriamai

r-

ampe- 
lyje be iššaukimo naujo ka
ro anksčiau ar vėliau,” ji 
perspėjo delegates. Tik iš
vystymas stiprios demokra
tinės dvasios užtikrins pa
stovią taiką, kuri yra visų 
moterų troškimu. “Bet tie 
visi siekiai — atsteigimas 
jų kraštų, įsteigimas demo
kratijos, taikos, džiaugsmo 
vaikams bus galimi atsiekti, 
kada moterys įgys sėkmin
gą pajėgą, kada jos užims 
lygias teises kožnoje veiklos 
srityje kartu su vyrais.”

Kongreso Siekiai 
Kongresas, kaip perstatė 

jo šaukėjos, susirinko trim 
tikslams: (1) suvienyti pa
stangas sunaikinti fašizmą 
ir užtikrinti demokratiją 
visose šalyse; (2) prirengti 
džiaugsmingą ateitį atei
nančiai gentkartei; (3) už
tikrinti moterims teises, 
numatytas Tarptautinia
me Moterų čarteryje.

A—Kaipo motinos — Už 
teisę leisti kūdikius į. pa
saulį laisvą nuo, baimės 
skurdo ir karo; įsteigimą 
per kožną vyriausybę pa-
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kankamų visuomeniškų ap
tarnavimų ir namų gyveni
mui.

B—Kaipo darbininkės — 
Siekiame teisės įeiti į visas 
industrijas ir profesijas; 
gauti lygią mokestį už ly
gų darbą ir tas pačias pro- 
gas^su vyrais išsilavinti ir 
pakilti į visas atsakomin- 
gas pozicijas, panaikinti iš
naudojimą moters kaipo pi
gios darbininkės ir pagerin
ti darbo sąlygas.

C — Kaipo pilietės — 
Teisės būti lygiai traktuoja
mos su vyrais ir pilniausia 
demokratiniai išsireikšti; 
progos balsuoti, tarnauti 
vyriausybininkais, teisė
juose, įstatymdavystėse — 
ar tai būtų tautinės ar 
tarptautinės.

Franci joj, nurodė jinai, 
yra šimtai skirtingų mote
rų organizacijų, kurios, jos 
mano, dabar galės sueiti 
bendrumon ant tos progra
mos. Francūzų komitetan 
šiam kongresui prirengti 
įėjo darbo unijos, politinės 
partijos, moterų organiza
cijos ir atskiri asmenys, 
kas rodo, kad patsai kong
resas jau yra vieningumo 
vykintoju.

Linkėtina, kad taip būtų 
kituose kraštuose. Visa 
Francija buvo didžiai susi
domėjusi kongresu — vy
riausybė, užrubežių, vidaus 
ir informacijų ministerial 
labai daug pagelbėjo. Mūsų 
susirinkimus skelbiančios 
iškabos buvo viešose skelbi
mų vietose ir Metro (jų 
subway) pakelėse. Jinai už
baigė savo sveikinimo kalbą 
kongresui šiais jautriais žo
džiais :

“Mūsų gražiajam kūri
niui mes turime tas pačias 
ambicijas ir meilę, kokias 
turi jauna motina būsian
čiam naujagimiui. Ir mes 
norime saugoti teisėtumą 
ir taiką, kaip mes saugome 
brangią mūs mažyčių svei
katą. Tokia yra mums pa
tikėta misija per tuos, ku
rie mirė už pasaulio laisvę. 
Jų grožė gyvena mumyse 
visiems laikams, mums va
dovauja. Iš tų didvyrių įsi
tikinimų mes semsimės sau 
energijos ir pasitikėjimo, 
vedančio į pasisekimą.”, ,

Danutė Stanelienė, T. Lietu 
vos Kandidatė į Tarybų Są 
jungos Aukščiausiąją Tarybą

Įdomias, aukštai nusipel
niusias Lietuvai nominavo 
Lietuvos žmonės kandida
tes į savo atstoves visos Ta
rybų Sąjungos Aukščiau
sioje Taryboje. Tokias 
daug nusipelniusias bus ir 
išrinkę. Rimtai kalbant, fa- 
šistuojantieji* buvusieji po
nai Lietuvoje nebeturi pro
gos į vyriausybę. Tai del to 
čia visokie smetoniniai po
nai ir buvusieji kandidatai 
prie Smetonos medalių taip 
šumija prieš tarybinę Lie
tuvą.

Žemiau paduodame apra
šymą vienos iš dabartinių 
Lietuvos žmonių kandida
čių į svarbiausią visos Ta
rybų Sąjungos įstaigą, kaip 
toji kandidatė buvo apra
šyta dienraštyje Tarybų 
Lietuvoje 1945 metų, kovo

Stanelienė gimė 
mažažemio vals- 

šeimoje Burbiškiu

Danutė 
1922 m., 
tiečio 
kaime, Liudvinavo valsčiu
je. Baigusi pr. mokyklą 
Danutė visą laiką dirbo su 
tėvu ūkyje. 1940 metų va
sarą, Lietuvai nusikračius 
ponų jungo, Danutė atvyks
ta Kaunan ir pradeda dirb
ti penktoje, valstybinėje 
spaustuvėje.//Čia bedirbant 
draugę Stanelięnę užklum
pa karas ir ji su vyru eva- 
kuojasi mūsų socialistinės 
Tėvynės užnugarin. Atvy
kusi Jarosloyo sritin ji tuo
jau nueina dirbti į kolekty
vinį ūkį ir čia pasižymi, 
kaip puiki darbininkė. Vė
liau Danutė dirbo viename 
Gorkio srities kariniame 
fabrike. ’ 1942 metų pabai
goje ji atvyksta savanore į 
vieną lietuvišką dalinį. Iš 
pradžios Stanelienė paski
riama dirbti virtuvėn. Dir
bdama virtuvėje Danutė vi
suomet laiku pristatydavo 
kovotojams maistą į prieša
kines linijas. Kovotojai Da
nute, kaip pavyzdingą vi
rėja, buvo labai patenkinti,

Ką kiekviena šeimininkė privalėtų žinoti? Kad par 
naikinimas Kainų Administracijos (OPA) pakels kai
nas, tą kiekviena moteris žino. Bet ši vyresnė Seattle 
miesto pilietė nori žinoti: “Ar infliacija palies mano 
pensiją?” Sužinojus, jog palies, pasirašo peticiją kon- 
gresmanui Hugh DeLacy, Washington valstijos atsto
vui Kongrese, kad ji “remia lubines kainas.” Kongres- 
manas peticijas Įteiks prezidentui Trumanui. Parašus 
renka Marian Uster, Repertory Playhouse aktorė.

tačiau pati Danutė tuo ne
sidžiaugė. Ji troško kažko 
didesnio, norėjo su ginklu 
rankoje naikinti okupantus. 
Pagaliau Danutė buvo per
kelta dalinio sanitarijos 
kuopom Būdama sanitare 
Stanelienė taipgi pasižymi 
savo ištvermingumu. Ta
čiau ir tai jos nepatenkina. 
Ji. išsirenka galingą kovos 
ginklą — kulkosvaidį, nu
taria tapti kulkosvaidinin
ke ir atkakliai siekia savo 
užsibrėžto tikslo. Pagaliau 
1943 metų gegužės mėnesį 
D. Stanelienė įskaitoma 
kulkosvaidžio tarnybon. Iki 
tol nieko nenusimaniusi 
apie kulkosvaidį, Danutė 
greitu laiku išmoko juo 
šaudyti, žinojo visas ginklo 
kliūtis bei išmoko jas pra
šalinti.

Tų pačių metų rugpjūčio 
16 d. Danutė Stanelienė jau 
dalyvavo mūšyje kaipo kul
kosvaidininkė. Tą dieną 
vieno šaulių būrio sparne, 
prie vieno kulkosvaidžio, 
buvo vyras ir jauna mote
ris. Vyras šaudo, o moteris 
padavinėja kaspiną su šovi
niais. Jinai ne tik padavi
nėjo kaspiną, bet ir aty- 
džiai sekė priešą ir taikyto
jui nurodinėjo taikinius. 
Moters ir vyro valdomas 
kulkosvaidis nutildė ant 
aukštumėlės tratantį prie
šo kulkosvaidį. Šauliai per
bėgo pirmyn ir grandine iš
sidėstę žemėje ėmė apšau
dyti priešą. Taikytojas pa
šoko nuo žemės ir, griebęs 
kulkosvaidį, ėmė bėgti pir
myn. Nuo jo neatsiliko mo
teris Danutė. Viena ranka 
padėjo vyrui vilkti kulko
svaidį, o antroje nešė dėžę 
su šoviniais.

Apsisukant su kulkosvai
džiu naujose ugnies pozici
jose, priešo snaiperio kulka 
pakirto taikytoją, tačiauVjo 
vieton prie kulkosvaidžio 
atsigulė Danutė. Ilgos kul
kų serijos nešė mirtį prie
šams. Iš kulkosvaidžio mir
tį priešams siuntė narsi lie
tuvė. Ji atsidėjusi dirbo 
prie galingo ginklo. Pritrū
kus šovinių, valandėlei kul
kosvaidis nutyla. Tik štai 
vėl pribuvo šovinių tiekėjas. 
Moteris paėmė iš jo dėžę su 
šoviniais į vieną ranką, ki
ta ranka įsitvėrė kulkosvai
dį ir beveik tekina pasileido 
pirmyn šaukdama:

— Pirmyn, draugai!
Kai šauliai trumpais per

bėgimais ėmė slinkti prie 
kitos ugnies ribos, moters 
kulkosvaidis jau veikė toli 
priekyje, naujose ugnies po
zicijose.

Sunkiuose vasaros mū
šiuose Danutė buvo sunkiai 
sužeista. Ir ligoninėje Sta
nelienė negali pamiršti savo 
kovos draugų, savo kulko
svaidininkų. Tuomet ji ra
šė: “Muškit, draugai, pra
keiktus vokiečius. Muškit 
drąsiai. Aš sveikstu ir vėl 
grįšiu mušti fricų.”

Netrukus visuose Lietu
viškojo junginio padali
niuose pasklido žinia “Da
nutė grįžo.” Kada pulko 
štabo rikiuotės skyriuje jai

Puošnus ir praktiškas pasi
dabinti šeimininkei didžiųjų 
iškilmių metu. Laisvės bazare 
pernai turėjome panašių net 
nuo Pacifiko. Jis, kaip jau ga
lima daleisti, atiteko žymiai 
gaspadinei Josefinai Augutie- 
nei.

Užsakymą. (su numeriu ir 
15 centų) siųskite: Mary Sin
eus, 427 Lorimer St., Brook-
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Mūšy Draugės Pi
lnėto Linijose ir Prie 

Kavos Puody

pasiūlė lengvesnes ir ma
žiau gyvybei pavojingas pa
reigas, Danutė beveik įsi
žeidė ir ironiškai nusišypso
jusi pasakė:

— Aš manau, kad mote
rys raudonarmietės tinka 
ne tik virtuvėms, ar sandė
lių darbams. Prašau mane 
skirti vėl į kulkosvaidinin
kes.

1943 metų gruodžio mė
nesio mūšiuose Danutė vėl 
pasižymėjo savo drąsa. 
Gruodžio mėn. 12 d. mūšy
je, sužeidus skyrininką, 
Danutė drąsiai ėmė vado
vauti kulkosvadininkų sky
riui.

Už šiuos žygius Danutė 
Stanelienė apdovanota Šlo
vės III laipsnio ordinu.

Danutė gyva ir šiendien. 
Ji drąsiai kovėsi Klaipėdą 
paimant ir drąsiai naikina 
prięšą iki galutinio jo su
triuškinimo. Danutės krū
tinę šiandien puošia šlovės 
III-jo ir II-jo laipsnio ordi
nai bei medaliai “Už narsu
mą” ir “Už kovos nuopel
nus.”

Tokios yra karžygės lie
tuvės moterys. Jų vardai 
lietuvių tautos nebus -už
miršti.

• Ar seniai čia prakaitą 
braukdama prie karo ma
šinos gaminimo arba kad ir 
namie, triūsdamos ir laiš
kams dėžutę keliasdešimtų 
kartą per dieną prižvelgda- 
ma mūsų miela mama ar 
jaunamartė svajojo: Sugrįš 
mano mielas, lengviau atsi
dūsiu.

Sugrįžus vyrams iš karų, 
tiesa, širdžiai ramiau, bet 
gyvenimas vargiai lengves
nis. Sugrįžusieji daugelis 
tebevaikščioja be darbo. 
Pačios taipgi, didžiumoje, iš 
buvusių darbų atleistos. 
Kur ir tebedirbama, algos 
sumažėjo, o viskas, ko rei
kia pirktis, pabrangę.

Nusivylę samdytojų ir 
Trumano 
gražiais, bet nepildomais 
pažadais, darbininkai, ta
me skaičiuje ir šimtai tūks
tančių merginų-moterų, 
šiandieną randasi streike ir 
pikieto linijose. Kitos, strei- 
kierės ir streikierių žmo
nos, dukterys, motinos, rū
pinasi rinkimu paramos 
streikieriams. Gamina, pa
davinėja kavą pikietams.

Visoms mums, streikie- 
rėms ir nestreikuojančioms, 
turinčioms ir neturinčioms 
savųjų pikieto linijose, at
ėjo laikas mūsų organizaci
jų susirinkimuose ir asme
niškai prisiminti streikie- 
rius. Užstreikuotose vietose 
pagelbėti pikietu, darbu 
virtuvėse ir medžiaginiai. 
Neužstreikuotose vietose — 
solidarumo pareiškimais, 
parinkimu paramos, auko
mis.

Atsiminkime, Detroito ar 
kito miesto automobilistų 
kova, ar New Yorko ,tele- 
grafisčių kova lygiai palie
čia New Yorko siuvėją, 
Binghamtono batsiuvę ar 
Lawrence’o audėją. Lai tik 
General Motors sutriuškina 
savo darbininkų streiką, 
priverčia dirbti už pusba
džio algas, pamatysime, kas 
dėsis visur kitur. Ir mūsų, 
moterų, lygios progos prie 
darbo ir prie lygių algų už 
lygų darbą priklauso nuo 
laimėjimo tų streikų ir uni- 
jizmo.

Joks streikas neturi būti 
pralaimėtas. Tačiau tas 
priklauso nuo visų darbo 
žmonių, visuose miestuose 
ir kaimuose, visų industrijų 
ir profesijų.
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P. Gėla.

Šeimininkėms
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Gardus ir Lengvas Padaryt 
“Lemon Cream Pie”

Pusantro puoduko “self rai
sing” miltų

Tris šaukštus cukraus
Pusę puoduko sviesto arba 

kitokių riebalų
Vieną kiaušinį.
Sudėk miltus, cukrų, svies

tą ir biskį druskos į bliūdą, ge
rai ištrink. Gerai išplaktą 
kiaušinį sumaišyk su miltais, 
išroliuok plonai, dėk į išsvies- 
tuotą pajaus indą ir kepk į 
pečių.

Pajaus Vidurys
Trys kiaušiniai
Viena blėtinukė Borden’s 

pieno (condensed)
1 lemono sutarkuota žievė
2 lemonų skystimas.
Atskirk trynius nuo balty-

mo. Sudėk trynius, lemono sul
tis ir žieves, gerai išplak. Su
pilk pieną ir gerai išmaišyk. 
Suplak kiaušinio baltymą, kad 
būtų stipri puta, sumaišyk į 
daiktą su jau sudarytu m
niu, supilk į iškeptą tešlos 
lukštą. Išplak puoduką tirš 
tos saldžios Smetonos, aptėpi 
viršų. Turėsi gardų pajų.

Veršio arba Avies Inkstai 
Kepti Pečiuje ar Po 

Ugnimi (Broiled)
Paimk veršio arba i 

inkstus su visais taukais, 
jie būna įaugę, perpjauk 
pusę ir kėpk karštame
je arba prieš ugnį, pakol 
darys gražiai aprudę. 
karšti arba ir šalti.
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X.

' (Tąsa)
Anksti rytą atėjo mano svainis Joniš

kis su žmona. Prie tarybinės valdžios ji
sai tarnavo Jurbarko pašte. Jo būklė 
tokia pat, kaip ir mano. Jis jau iššauktas 
j policiją. Jį užregistravo ir paleido. Tik 
esą reikia'.kasdieną nueiti į policiją pa
sirodyti. Ateitis ir jam neaiški. Dau
giausia, ko galima esą laukti, tai kad pa
varys kur prie darbų. Bet kad žudytų— 
neatrodo. Jis drąsina ir ramina mane ir 
pataria net pačiam nueiti ir užsiregist
ruoti, nelaukiant raginimo. Tai minčiai 
pritaria ir mano žmona. Tas pasikalbė
jimas nustelbė manyje išsivaizduoto pa
vojaus jausmą. Aš pagalvojau, kad gal 
iš tikrųjų aš perdedu. Gal mano liguos- 
tai įsivaizduotas mirties pavojus yra tik 
atūžusios karo audros pritrenkto jausmo 
padaras? Taip begalvojant, aš pradėjau 
tikėt, kad svainio ir žmonos patarimai 
yra visai protingi ir galimi, kad, iš tik
rųjų, taip ir reikia pasielgti, kaip jie pa
taria. Ir man atrodė nuostabu, kodėl aš 
patsai, grįždamas į namus, apie tai pir
miau nepagalvojau. Tiesą, įįmona papa
sakojo, kad jau keletą kartų buvo , atėję 
į namus ir teiravosi, kur aš esu*. Bet iš 
to nereikia daryti didelių ir tragiškų 
spėliojimų. Tai paprastas reikalas. Jie 
i’uk turi žinoti, ar aš likau, ar pasitrau
kiau, ar slapstausi. Tad tegul ir sužinos, 

kad aš esu pas save, savo namuose. Ir 
Žinoma, protingiau yra pačiam nueiti ir 
pasirodyti, negu kad jie ateitų, manęs pa
ieškoti.

Beeinant į policiją užsiregistruoti, 
gatvėje sutikau pažįstamus šaulių uni
formoj. Juodu, pirmiau draugiškai pa
duodami ranką pasisveikino su manim ir 
čia jau pareiškė, kad aš esu areštuotas. 
Mane nukrėtė šaltas šiurpulys. Įeinant į 
policiją, aš balsiai ištariau: beprotis!...

VII.
Vietos išgamos tuo metu turėjo daug 

valios ir galios. Bent jiems taip tuo me
tu atrodė. Jeigu jie ką nurodė-, tas buvo 
sulaikomas ir pagal jų rekomendacijas 
arba paleidžiamas arba laikomas arešti
nėj. Vėliau, kai kurie iš jų, pav., buvęs 
Jurbarko Šaulių vadas Ausiukaitis V., 
darė iš to dideles kruvinas spekuliacijas. 
Asmenys, kuriems gręsė didelės bausmės 
ar mirtis, mėgindavo išsipirkti. Mirties 
išsipirkimo mokesčiai buvo paimami, 
bet mirties sprendimas vis vien buvo 
vykdomas. Taip darydavo patys vokie
čiai, o nuo jų neatsiliko ir mūsiškiai iš
sigimėliai.

Policijoj mano geras pažįstamas jur
barkietis M. Levickis pareikalavo i ma
nęs paso ir paklausė, ar aš neturiu gink
lo. Mane patalpino drauge su keliais pa
žįstamais jurbarkiečiais. Jų tarpe buvo 
vienas žydas. Vakare atėjo du vokiečių 
kareiviai ir klausinėjo, kas iš mūsų yra 
žydai. Po to, lietuviai buvo klausiami, 
katras yra komunistas. Tokių tenai ne
buvo. Mes visi atsakėme — ne. Taip pat 
atsakė ir žydas. Dėl tokio atsakymo vo
kiečiai su gyvulišku įnirtimu pradėjo tą 
žydą mušti ir vos jį neužmušė mūsų aky
se. Atližę nuo žydo, prisikabino prie ma
nęs. Mat, tuo metu aš vilkėjau vokiečių 
komunistų uniformos juodą palaidinę. 
To vokiečiui visai pakako, kaip įrodymo, 
jog aš esu komunistas.

Pirmoji susitikimo su tais budeliais 
diena, palyginti, laimingai baigėsi. Jokių 
kaltinimų man nepatiekė, protokolų ne
rašė. Tas sukėlė manyje mintį, kad aš iš 
viso būsiu paleistas. Parėkavo tai parė
kavo vokietis. Bet kas čia tokio. Nuo am
žių jie įprato ant lietuvių rėkauti, lygiai 
kaip ir mes įpratom tų rėkavimų nepai
syti. Dėl to visai netenka nusiminti ar 
baimintis. Bus viskas gerai.'..

Vakare paprašiau viršininko leisti 
nakvoti į namus. Sutiko. .Einant namo 
man atrodė, kad visi pavojai dingo, kaip 
nebuvę. Liepos mėn. 2 d., užsiregistra
vus policijoj, tuoj buvau laisvas, grįžau 
namo. Kartu grįžo ir kažkoks gaivališ
kas džiaugsmas, kad pačios didžiosios 
mirties nelaimės praūžė, nuslinko. Bus 
galima išlikti, suseiti, susiburti ir su
laukti tos atneštos nelaimes galo. Ir man 
galvoje pradėjo kilti galybės visokių pro
jektų, kaip reikės organizuotis į slaptas 
grupes ir pradėti tylią, bet griežtą ko
vą su okupantais.

Visą popietį ir vakarą praleidau,su 
šeima. Dukrytės linksmos, kaip druge
liai. Žmona trūsia namuose laiminga ir 
patenkinta. Kalbamės — tariamės, kaip 
reikės pradėti gyventi naujomis sąlygo-

K. Aonbr ožaitis. • v
- Liepos mėn. 3 d.,\ atsikėlęs, taisiaus! 
eiti į policiją registruotis. Bet dar man 
neišėjus, atėjo į namus policininkas ir 
pareikalavo tuojaus dĄuge su juo eiti į 
policiją. Pajutau, kad tai yra negeras 
ženklas. Žmonos tuo metu namie nebuvo. 
Ankščiau atsikėlusi ji buvo išėjusi parsi
nešti pieno pusryčiams. Mylimos dukry
tės dar tebemiegojo saldžiu ramiu kūdi
kystės miegu. Pažvelgus į miegančius 
kūdikius, man dingtelėjo mintis, kad aš 
matau jas gal jau paskutinį kartą. Per 
širdį perėjo dygliai. Nepajutau, kaip su
klupau prie jų lovytės ir jų nepažadin
damas,. tyliai' bučiavau jų veidelius, ir at
sisveikinau ašarodamas ....j

' vnLApie 10 vai. ryto areštinėn man atne
šė pusryčių. Valgant matau pro langą 
kaip vokiečiai drauge su jų pakalikais 
varinėja gatve žydus ir dažnai stumdo, 
spardo kojomis, kapoja kančiais. Po pus
ryčių mus suvarė į vieną kambarį. Čia 
daug pažįstamų draugų, 'lietuvių ir žy
dų. Visi sėdim ramiai, niekas nekalba. 
Visų veidais slankioja tamsūs šešėliai. 
Už lango, kiemo pusėje, vokiečiai, negai-' 
lestingai mušdami kančiais ir spardyda
mi kojomis, rikiuoja areštuotuosius gre
tomis po tris žmones. Ir mus išveda į tą 
patį kiemą, įjungia į išrikiuotas gretas 
ir, šypsodamiesi ir keikdami, fotografuo
ja. Nufotografavus, veda visus iš kiemo 
ir gatvėje visus apsupa kareiviai su pa
ruoštais šauti automatais. Pasigirsta 
klykiantis komandos riksmas žengti pir
myn. Pajudėjom, einam, bet kur ir kam 
—niekas nežino. Dairytis ir kalbėtis 
griežtai uždrausta — šaus. Bet vis dėlto ’ 
per visas gretas perskrido šnibždesys, 
kad mus varo kažkokiems skubiems dar
bams. Budelių apsupti slenkam iš mies
to Dariaus Girėno gatve. Šaligatviuose 
žmonių nematyti, — uždrausta. Bet var
tuose, kiemuose, prie atdarų langų stebi 
mus būreliai žmonių. Jie palydi mus 
išgąstingomis veido išraiškomis, kiti 
šluosto ašaras, kai kur girdėti garsūs 
raudojimai. Tie reiškiniai didina mūsų 
nerimą. Ko jie rauda?

Virš mūsų galvų kaip kulkos skraido 
ore kregždės. Suburkavo < ant stogo ba
landis ir čia jau visas jų būrys, poškin
dami sparnais, pakilo erdvėn. Nuo kal
ninės gatvės, Nemuno link, skrenda trys 
varnos — dvi greta, viena paskui. Skren
da tyliai, nekranksėdamas. Kodėl jos 
lėkdamos tyli? Gal nusiminė, kad mus t 
darbams varo, o gal iš džiaugsmo, kad 
iš karto tiek daug... Varniškas klau
simas ... Tiek žmonių iš karto . .. mir
čiai ... dienos metu. Tas yra negalima. 
Niekuomet. Darbams. Viskas bus tvar
koj. Kad tik greičiau praėjus pro namus. 
Dukros, pamačiusios, pradės raudoti, ir 
žmona gali kažinką pamanyt, nusigąst. 
Bet, žinoma, be reikalo. Kaip man jų 
gaila, skaudu, žinoma,—aš pats kaltas. 
Reikėjo kaip nors kitaip, be reikalo grį
žau. Viskas be reikalo .. .

Toj pačioj gretoje eina skulptorius 
Grybas ir mano svainis. Skulptorius iš
balęs, kaip drobė. Bet akys gyvos, dide
lės. Kaip aš atrodžiau —nežinau. Gry
bas pro gelsvus ūsus šnabžda man: ‘Ne
manyk nieko blogo, nenusimink — dar
bams!” Tasai “darbams” visų mūsų pa
skutinioji viltis, maloniausia apgaulė. Ji 
padeda mums išeiti iš miesto, ramina 
visus, kurie liūdnu žvilgsniu mus palydi 
nežinomo likimo linkui. Bet ir. toji ap
gaulė, pagaliau mus apleidžia, palieka. 
Mūsų kelionės tikslas aiškus — paaiškė
jo viena akimirka. Iš vieškelio mes pasu
kom į trumpą ir siaurą kelutį, vedantį...- 
į žydų kapus. Akyse sublizgėjo plati Ne
muno juosta, ausyse suūžė sušlamėjo 
aukštos kapų guobos. Iš jų viršūnių paki
lo, kranksėdamos, varnos, — labai daug 
varnų. Tai reiškia—čia, žydų kapuose?! i 
O kodėl anuos, per aną karą, žudė ten, 
prie piliakalnio, o mus — čia? Beprasmis 
klausimas.

Galvoje kylą ir dingsta milijonai klau
simų be atsakymo, be pėdsakų. Kas žing
snis kapų link .žadina ir kelia sąmonėje 
vis naujus ir naujus praeito gyvenimo 
panoramos vaizdus. Jie stelbia, praryja 
viską. Prarijo net ir mirties baimę. Tik
rai keista: jokios baimės, jokios. Net 
juoktis norisi. Kodėl juoktis, iš’ko? Argi 
čia juokai krečiami. O, ds tikrųjų, taip 
yra. Keista dar ir tai, kad ąptikielivįepp 
sąmonėj kylančio , parioraihdš'1 vaizdo 
smingančiomis į akis raidėmis užrašyta: 
Beprotis! Beprotis! Beprotis!...

; (Bų3 įąugįąų) .. .: ;

Bostone pasitarimas tarp uni
jos ir kpmpanįjog atstovų. Gal 
bus susitartą. Jeigu nebus su-

ga” rengia LDP Kliubas. Ope
retė bus perstatoma 12 sausio,

Iran

Atsisaįko Pakelti, 
Algas

\ American Woolen 
ja atsisako pakelti

kompani
ja atsisąko pakelti darbipįn- 
kams al£as ant 15 nuošimčių/ 
Buvo jau keli pasitaripiai su 
kompanijos viršininkais, bet 
neprieita prie jokių rezultatų.

Jeigu nebus išpildyta unijos 
reikalavimai, tai streikas gali 
būt paskelbtas 17 d. sausio. 
Tai būtų iššaukti į streiką 
Wood Mill, Ayer Mill darbi
ninkai. Darbininkai, būkite 
pasirengę prie streiko. Laiky
kitės vienybėj, kad priversti 
kompaniją išpildyti unijos^ rei
kalavimus.

i Pragyvenimas pakilo ant 
42 nuoįšipičįy, o algos nepakilo 
nei ant vieno nuošimčio. Ka
pitalistai kraunasi sau milijo
nus, o darbininkai pusdykiai 
dirba. Karo mėtų darbininkai 
pildė unijos irjvaldžipjs prašy
mą, kad nestreikuoti, kad bū
tų galima greičiau sumušti fa
šizmą. Darbininkai išpildė sa-. 
vo pasižadėjimą. Bet dabar 
darbdaviai ' nenori išpildyti 
reikalavimus. < >

Unijos reikalavimai, apart 
algų pakėlimo, yra:

1. Pripažinti uniją dirbtu
vėj.

2. Kompanija turi aprūpin
ti darbininkus po $1,000 ap- 
drauda (pomirtine).

3. Kompanija turi apmokėti 
ligoninės ir daktaro kaštus, 
jeigu darbininkas serga ligoni
nėj. Jeigu darbininkas serga 
namuose, tai turi apmokėti 
daktarui už lankymą ligonio 
16 kartų.

4. Turi duoti $50 kalėdinių 
dovanų.

5. Kompanija turi apmokėti 
ųž legališkas šventes, laike ku
rių darbininkai nedirba. Taip
gi turi duoti dvi savaites ap
mokamų vakacijų.

6. Apmokėti už dvi savaites 
nedarbo moterei, kuri laukia
si kūdikio.

Visi šie reikalavimai nėra 
per dideli. Jie yra reikalingi 
darbininkams.

Berašant šį pranešimą, eina

prasidės

Federaci- 
pradėjo

sitąrta, tai streikas 
17 d. sausio.

Amerikos Darbo 
jps vietinis lokalas
purviną kampaniją varyti per 
radio stotį. Pataria darbinin
kams neklausyti CIO unijos. 
Mat, tie Arlingtono darbinin
kų išdavikai priėmė kompa
nijos pasiūlymą, kad patys 
darbininkai turi apsimokėti už 
apdraudą.

Dabar eina organizavimas 
Arlington dirbtuvės darbinin
kų. Darbininkai ir darbinin
kės, rašykitės į CIO uniją ir 
kitus raginkite. Darbininkai 
gali pagerinti savo sąlygas tik 
per TWUĄ (CIO) uniją.

Buvo Ląbai Susirgęs
Drg. A. Raškow (Ročkaus- 

kas) buvo labai susirgęs. Ke
lias savaites gulėjo ligoninėj. 
Bet dabar parvažiavo į savo 
gyvenimo vietą ir gerai sveiks
ta.’Jis yra'Laisvės skaitytojas, 
geras darbininkų reikalų rė
mėjas ir geras Lietuvos patrio
tas. •

Taipgi Ignas Kornila, Lais
vės skaitytojas, labai susirgęs. 
Buvo Bostono ligoninėj kelias 
savaites. Dabar irgi parvežtas 
į savo namus po biskį taisosi.

Laimingai draugams pa
sveikti.

Mirė A. Svekliene
Mirė Agota Svekliene, Lais

vės skaitytoja. Paliko nuliūdi
me savo draugą M. Sveklą. 
Reiškiame 
draugui Sv

Velionė Svekliene tapo lais
vai palaidota 4 d. sausio, Bel
levue kapinėse, kur yra daug 
lietuvių . palaidota. Ilsėkis, 
drauge, juodoj žemelėj. ,

Bus Puikūs Pietūs
Lawrence ir apylinkės lie

tuviai, rengkitės prie puikių 
pietų, kurie įvyks 27 d. sau
sio, Lietuvių svetainėje, 41 
Berkely St. Gaspadinės jau 
dabar pradėjo galvoti, kaip 
geriau svečius priimti ir užga
nėdinti. Yra dar kelios savai
tės, tai gali daug ko sugalvoti.

S. Penkauskas.

didelę užuojautą 
eklai ir jo šeimai.

Bus Perstatoma Operetė 
“Kada Kaimas Nemiega”
Elizabetho ir apylinkės pa

rengimų mylėtojai turės pro
gą pirmą kartą pamatyti gra
žią trijų veiksmų operetę “Ka
da Kaimas Nemiega.” Opere
tė atvaizduoja Lietuvos liau
dies gyvenimą, jų papročius, 
vestuves ir ūkininkų darbyme- 
tę rugius ir šieną pjaunant.

Aido Choras iš Brooklyno, 
N. Y., užtikrina visas ir visus 
pilnu perstatymo užganėdini- 
mu. Mes gi, kurie atvykome į 
šią šalį trejetą desėtkų metų 
atgal, esame pamiršę tuos 
laukus, rugius ir dalges bei 
pjautuvus, su kuriais vasaros 
laiku dirbome, rugius ir šieną 
pjaudami dainuodavom lietu
vių liaudies dairas. Atsilankę 
pamatyti šią operetę, prisimin
sime tuos laikus, savo jaunys
tės dienas, sunkius darbus ir 
linksmas dainas, kuomet nu
vargę po sunkaus darbo die
nos traukdavome Lietuvos 
liaudies dainas.

Tokią operetę ne visada ga
lima matyti. Mat, reikia dide
lio darbo, reikia choro ir lošė
jų. Vaidinime dalyvauja visas 
Aido Choras su savo parink
tais lošėjais. Nėra publikai 
nuobodumo, kaip kad papras
tuose teatruose. Buą kiekvie
nas susidomėjęs, operete. Ak
toriai pasipuošę Lietuvos vals
tiečių drabužiais, labai gražų 
įspūdį daro.

Šią gražią trijų veiksmų 
operetę “Kada Kaimas Nemie-

sausio, 
Lietuvių Liberty salėj, 269 Se
cond St. Pradžia 7 vai. vaka
re.

I^engėjaį mano, kad svečių 
bus ne tik iš Elizabeth’o, 
ir visos apylinkės.

Pasibaigus lošimui bus 
kiai prie^geroą muzikos, 
taipgi bus užkandžių ir gėri
mų. /

bet

šo-

Komisija.

DANTŲ GYDYTOJAS 
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Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

( 9—12 ryte * Valandos: j i_8vįkare
Penktadieniais Uždaryta

Fotografas
Traukiu paveikslus fąmilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. t Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rel- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Tėlef. HUmboldt 2-7964
•v'. i

J, J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: gg Sekmadieniais nėra valąndų.

LIETUVIŠKAS KABARETAS
Ras nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Štąr Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAKĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

EGO ' ■
459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHAR LES J. ROM AN
(RAMANAUSKAS)

H|HHH Laidotuvių
Direktorius

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

1113 ML Vernon St
PHU-AbPLPHlXPA

Telefonas Poplar 4110

Lietuviškas
TRAKTYRIUS

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas , , , 

411 Grand St. Brooklyn

BUY AU SKAS
MATTHEW A.

BVYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street . 
; NEWARK, Ns J.

TEL. MARKET 2-5172

rmWJr

MATEUŠAS SIMONAVILIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
■įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N.“
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Gr abortus
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.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Iru-Ember Fuel Co.
496 Grand Street Broo

Telefonas EVergreen 7-1661



dabar jau labaitik apie

nai

Elizabeth, N. J. ir Apylinkės Lietuviams

Albinas Tamošiūnas
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CHICAGOS ŽINIOS

BUBBLES SAKO—

ŠOKIAI

mirtis 
spragą

JUOZAS JUDŽENTAS
Vito, eigulio rolėje

NELĖ VENTIENĖ
Bronės, našlaitės rolėje

Anglų artilerija vėl 
kino indonezų kaimus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

iimta Du Nauji Ru 
muntj Ministerial

REIKIA OPERATORKŲ
Prie Viena ir Dviem Adatom Mašinos 

NUOLATINIS DARBAS, GERA ALGA 
87% VALANDŲ SAVAITE

POST MEG. CO., 
150 Lafayette St., N. Y. City.

REIKIA MERGINŲ 
RAŠTININKIŲ AR 

PARDAVĖJŲ
Gera Alga. 

Greiti Pakilimai.
Nuolatinis Darbas.

KREIPKITĖS TARPE 9 IR

MERGINOS, 
EGZAMINUOTOJOS

LENGVAS DARBAS. NUOLAT,
GERA ALGA. PAKĖLIMAI

KARO FABRICS
142 W. 24th St., N. Y. C.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Ji sako, kad jos 
stovi aiškiausias 
kiekvieno vaiko; 

kiekvieno balsą — 
su jauniausiu sūne- 
mėnesių ir baigiant

VITAS, eigulis, susimyli su našlaite BRONE, jų romansas eina 
graudingomis vargšų dainomis, solais ir duetais. O Judžentas Ir Ven- 
tienė yra geri dainininkai ir geri vaidintojai.

Apart jų, eina romansas Marytės, pasiturinčio ūkininko dukters 
su Petru, jos tėvo bernu. Šią porą vaidina LILLIAN K. BELTE su 
ALEKU VELIČKA, abu geri solistai ir gabūs aktoriai. Jų roman
sas sukelia baisų skandalą, verksmą ir panieką ūkininko Burbos 
šeimoje. Nes tėvai mierijo apvesdinti savo dukrą su turtingų, senyvu 
žiopliu, bet jų pastangos ir viltis pralobti dingsta. Marytė ir Petras 
vaidinime dainuoja daug solų ir duetų. Abu geri aktoriai ir geri dai
nininkai.

Trečia pora tai ūkininko Burbos su žmona. Vaidina PETRAS GRA
BAUSKAS su NASTE BUKNIENE. Kiek jiems vargo, rūpesčio ir 
griaudžių verksmų pridaro dukters romansas su bernu.

Visas Brooklyn© AIDO CHORAS dainuoja daug gražių liaudies 
dainų ir vaidina Lietuvos kaimo jaunimą tautiškuose kostiumuose.

Tai labai Įspūdingas veikalas, stačiai jaudina publiką; kurie kartą 
matė jį, nori dar pamatyti. Tad ir eli zabethiečiai nepraleiskite Šios 
progos, pamatykite ir pasigėrėkite šiaja operete.

DUONU PATIKRINTO J AI 
WHOLESALE BAKERY ’

Naktini* da r Imus. Nuolat. 
Turi būt su patyrimu.

GRAMERCY 5-7800

ATRINKftJOS
Patyrusio sprie avių žarnų.

Gera Alga. Puikiausios sąlygos.
179 McKIBBEN ST., BROOKLYN 

{Tarpe Bushwiek Ave. & Humboldt St.) 
___________ <12>

Washington 
merikos 
kaip japonų generolo T. Ya- 
mashitos advokatai byloje 
Aukščiausiame Teisme. Am
erikonų teismas Maniloj 
nusmerkė Yamashitą pa
karti kaip karinį krimina
listą.

Minimi Jungtinių Valsti
jų oficieriai dabar reikalau
ja panaikint jam mirties 
bausmę ir laikyt Yamashi- 
tą tik kariniu belaisviu.

OPERATORES
Patyrusios prie Singer Siuvamųjų Mašinų 

Sekcijų Darbas. GERA ALGA.
TAIPGI RANKINĖS PROSAVOTOJOS 

50 WEST 3RD STREET 
(4-tos Lubos) 

GRAMERCY 7-8924

ŠEIMININKĖ-VIRĖJA
Jauna, eugabi. Pilnam aptarnavimui. Nuo
savas butas, au Šildymo ir vėdinimo Įrengi
mais. Guolis ant vietos, šeima iš 2 suaugu

sių. Reikia turėti visus liudijimus, 
šaukite LAckawanna 4-8275, Fenton.

PAGELBlNiNKAS
Stiprus vyras pagelbėjimui ant treko. 
Utinis darbas ir gera alga tinkamam

MALLETT & ROSENBERG,
M CPOK STREET, BROOKLYN

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P34.

INGE. 59 Pine St., New York City

PAPRASTI DARBININKAI t Scrap I 
Smelter ir Foundrė* darbas. Sunkus *k 
darbas, prikrovimas Trekų ir Tbvorinių 
gOAM ir prifeiOrtjimas peėių. 48 vai 

aavaito, 8 liftai, 82c i valandą pradž 
HODSON SMELTING AND REFINING

OPERATORES
SINGER MAŠINŲ

* K • • *, Patyrusios.
Nuolatinis* darbas. Gera alga.

BRILLIANT SPORTSWEAR CO.
372 Claseon Ave., Brooklyn.

Bucharest
jų Didžiųjų užsieninių mi- 
nisterių konferencijos nuta
rimą Maskvoj, tapo priimti 
į Rumunijos ministerių ka
binetą du prieštaravusių 
partijų nariai—Mihai Rom- 
niceanu, Liberalų Partijos 
vadas, buvęs finansų minis- 
teris, ir Emil Hatieganu, 
Cluj Universiteto rektorius, 
Nacionales Valstiečių Par
tijos atstovas.

Maskvos k o n f erencijoj 
buvo nutarta, kad Jungti
nės Valstijos ir Anglija pri
pažins Rumunijos ir Bul
garijos valdžias, kuomet į 
jas bus įtraukta po du ats
tovus iš kitų partijų.

BILIETAS $2.50 ĄSMENUIUI
Bilietai jau gatavi, prašome tuojau įsigyti

FINGER WAVER—MANICURIST 
Patyrusį. Daili.

LEO, 1005 MADISON AVE. (77-78lh SU.)
(13)

NITEKRAFT CORP.
451 SOUTH JEFFERSON STREET 

ORANGE, N. J.

Maskvoj žymiai pagerėjo 
namų apšildymas ir elek
tros patiekimas.

MERGINOS IR MOTERYS
REIKALINGOS 

UŽSIDIRBIMUI $32 I SAVAITĘ 
KAIPO PRADINĖS

1 blokas nuo Northern Boulevard 
stoties. 8th Avenue subvė.

COMMUNITY LAUNDRY
33-60 55th St. Woodnide, Queens, L. L

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORES 
v PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

NUOLATINIS DARBAS
V AKACIJOS SU ALGA. 

VIENTIK DIENU DARBAS 
KREIPKITĖS 

DU-RAY MILLS, INC. 
MICHELIN BLDG. 14, 

MILLTOWN, N. J.

PO BANKIBTO

A. PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

STANLEY STORES
2007 BOSTON ROAD. 

BRONX.
(EAST 177TH ST. STATION)

209 Lokąlui, nusi- 
į streiką sausio 15 
Reikalaujama pa- 

$2 kiekvienam dur

klams. Užkandžių gėrimų 
55c — Kviečia Komitetas.

• Kad dabar jau grįžta ny- 
lonai (ir mes visos spindė- 
sime, kaip judžių žvaigž
dės), tai keblu surasti mui
lo jiems skalbti! Geriausias 
būdas tam pataisyti yra vis 
pristatyti PANAUDOTUS 
RIEBALUS, kurių i’eikia 
dirbimui daugiau muilų. 
Atsiminkite, kur yra rieba
lų, yra ir muilo. Taigi tau
pykite riebalus!

ąikig OPERATORKŲ, prie, moteriškų koatų. 
Nuolatinis darbas, gera alga. Važiuokite

Bus No. 12 nuo Penu Stoties.
HOD-ROSE COAT CO., 102 Murray St.,

Newark, N. J. BIGELOW 8-2088.
(ID

Sugrįžus vyrui su žmona į 
namus ir radus • užtroškusius 
visus penkis vaikus — motina 
nustojo žado ii’ prarado są
monę. Netgi praslinkus savai
tei laiko po palaidojimo, mo
tina vistiek neateina į norma- 
lumą. Ar tai miegodama, ar 
nemiegodama, ji mato tik vie
ną vaizdą: “Klykianti dūmuo
se jos penki vaikai ir šaukian
ti pagalbos 
vaidmenyj 
paveikslas 
atskiria ji 
pradedant 
liu 20-ties 
dukrele 9 mėty.

Nei jokie pasikalbėjimai, 
nei muzika, nei jokia linksmy
bė motinos minties nenukrei
pia nuo tų tragiškai žuvusių 
gaisre jos penkių vaikučių.

v Petras B.

Tikimasi Didelių Streikų 
Bridgeport©

General Electric yra did
žiausia dirbtuve Bridgeporte. 
Jos darbininkai priklauso CIO 
unijai. Jau kiek laiko atgal 
buvo kalbama apie išėjimą į 
streiką, kad būtų pakelta dar
bininkams mokestis. Tačiau 
laukta iki dabar.*

Pagaliau General Electric 
dirbtuves darbininkai — CIO 
203 Lokalas ir Bryant-Hemco 
dirbtuvės darbininkai, priklau
santi CIO 
tarė išeiti

MERGINOS 
IR JAUNOS MOTERYS

REIKALINGOS
GERAI APMOKAMAM DARBUI 

NUO KAVALKŲ
FULPER POTTERY CO. 

New York Avenue 
TRENTON, N. J.

OPEREITORKOS PRIE 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

SENIAI ĮSTEIGTA ĮSTAIGA 
52 Savaitės į Metus 

GERA ALGA 
VAKACIJOS IR ŠVENTES 

SU ALGA

ŠEIMININKĖ-VIRĖJA
Tinkama, patikima. Atskiras Kambary*.

GERA ALGA
STERLING 3-8916

Telefonuokite Sekmadieni, Pirmadienį, ’ 
■Antradienį.

Velionis paliko sūnų Albi
ną, kuris tarnauja laivyne, gi
minaitę Statkienę ir i o sūnaus 
auklėtoją * Ch. Statkų ir dvi 
dukteris Vandą ir Birutę. Ch. 
Statkus su H. Liksiu daugiau
sia veikė dėl patarnavimo A. 
Tamošiūno šermenyse. Taipgi 
paliko Lietuvoj dvi seseris ir 
Chicagoj dėdę Stanionį.

Prie jo karsto pasakė pra- 
kalbėlę J. Jaskevičius iš Wor
cester, Mass. Tapo palaidotas 
26 d. gruodžio, 1945 m., mies
to kapinėse. Didelis būrys jo 
draugų palydėjo velionį į ka
pus, kur jis ten ilsėsis amžinai.

Trumpa Velionio Biografija
Albinas Tamošiūnas gimė ir 

1 augo 
kaime 
biednų tėvų sūnus 
pradėjo lankyti žiemos laiku 
Alizavos pradinę y mokyklą. 
Mokslas sekėsi gerai. Per tris 

i metus baigė pradinę mokyk- 
! lą. Vasaros metu eidavo tar- 
. nauti pas kitus, kad sau duo- 

i nos užsipelnijus.
Matydamas sau prastą atei

tį Lietuvoj, betarnaudamas su
sitaupė kiek pinigų ir leidosi į 
Ameriką, palikdamas savo 
gimtą šalelę. Atvažiavo į Chi- 
cagą 1907 metais. Susirado 
savo gimines ir draugus. Įsigi
jo darbą.- Mylėjo skaityti laik
raščius ir knygas.

Jis jau buvo betampąs Ame
rikos piliečiu, kuomet prasi
dėjo Pirmas Pasaulinis Karas. 
Buvo šaukiamas į Amerikos 
kariuomenę. Kaip ir daugelis 
kitų jaunų vyrų tuo laiku, Al
binas nenorėjo už turčių rei
kalus kariauti. Todėl 1917 me
tais jis prasišalino iš Chicagos 
ir nuvyko į Boston, Mass, pasi
vadino F. Grybu. Įsigijo dar
bą, rodosi, mašinšapėj? Pagy
venus kiek laiko Bostone, jam 
ten nepatiko, ir 1920 metais 
persikėlė į Hudson^-Mass. Iš
moko šiaučiaūš darbą, ir pra- 

, dėjo pastovų gyvenimą. Susi- 
* pažino su jaunimu. Pradėjo 
veikliai darbuotis lietuvių tar
pe. Prisirašė prie ALDLD 103 
kuopos. Prigulėjo prie Tarp
tautinio D. Apsig. ir prie LLP 
Draugystės, VeikJiįi 
si ir net valdyboje buvo iš
rinktas. Bet jis tuo vėijkimu 
dar n^užšigąnėdino ir-prade* 
jo nurodinėti, kad čia reikia 
sutverti lietuvių Jaunimo Ra
telį. Na, ir buvo sutverta Hud- 
sono Lietuvių Jaunuomenės 
Ratelis. Albinas buvo išrink
tas jo sekretorium. Ratelis su
lošė daug gražių veikalų. Al
binas lošdavo svarbiausiose 
rolėse. Taipgi jis prirengdavo 
visus veikalus/' Partraukdąyd 
teatrališkas knygutes. Vėliau 
iš to ratelio padarėm Hudsono 
Aido Chorą, kuriame Albinas 

(veikliai dalyvavo, \ gamindavo

RAŠTININKĖ
DIDELĖJE ARBATOS IR

KAVOS FIRMOJE . '
NUOLAT

5 DIENŲ SAVAITĖ
$24 PRADŽIAI— 

PAKĖLIMAI
BArclay 7-7934 - Ext. 33

(12)

Maskva. — Penicillino ir 
kitų vaistų jau ganėtinai 
Maskvoj gaunama pagal 
gydytojų receptus.

LAISVES 
BANKIETAS

MERGINOS LENGVAM FABRIKO DARBUI 
$24 pradžiai. 5 dienų savaitė. Nuolat. 

Progos pakilimam. 
BERNHARD COHN,

45 LISPENARD STREET, N. Y. C.

Guild, 
Grupė 
ras.

šis masinis mitingas minė
jimui Lenino mirties taipgi 
bus demonstracija už paramą 
streikuojantiems General Mo
tors korporacijos darbinin
kams. ; Planuojama sukelti 
tūkstančius °kenų” maisto, ku- 
eųs bus pervestas streikuojan
čių darbininkų unijai. Rep.

Turėsim Lietuviai Šaunią 
Pramogą

Lietdvių Draugijų Bendras 
Komitetas ruošia sekantį šeš
tadienį šaunią pramogą. Vy
riausias tikslas šio parengimo 
—pagerbti visus Bridgeport© 
lietuvius kareivius.

Apart kitko, bus rodoma 
lietuviška spalvuota filmą 
“Kuprotas Oželis” ir angliška 
filmą “The Wodd We Want 
to Live In.” Paveikslus rodys 
J. Klimas iš Brooklyn, N.' Y.

Tai bus šį šeštadienį, sausio 
12 d., Kliubo salėje, 407 La
fayette St. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžanga tik 50 centų.

Bus gėrimų ir užkandžių, 
kiek tik kas norės. Po to bus 
šokiai.

Motina, Palaidojus Penkius 
Kūdikius

Pereitos savaitės Laisvėje 
buvo minėta apie nelaimę, kur 
Carcare’so šeimos užtroško 
penki vaikai. Palaidojus tuos 
penkius vaikučius, buvo pada
ryta net kelios “investigaci- 
jos,” iš ko kilo gaisras. Ilgai
niui pripažinta, kad bene bus 
gaisras kilęs nuo elektros vie
lų ar, “fiūzų,” kuriuos sudėjęs 
nepatyręs elektristas. Ir gais
ras įvykęs anksti ryte, kuomet 
Carcare su žmona išvažiavo 
atidaryti savo gezolino stote-kelti algų 

bininkui į dieną.,
. Tai bus didžiausias streikas 

Bridgeport© istorijoj. Streike 
dalyvaus 200,0*00 darbininkų.

Streikas ruošiafnas labai pla
ningai ir atsargiai. Jam vado
vaus CIO unijos patyręs vado
vas Joseph Dęrmody.
Padidinimui Dirbtuvių Bus Iš
leista Virš 8 Milionų Dolerių

Laike II Pasaulinio Karo 
daugelis dirbtuvių pasidarė 
nesvietiškai didelius pelnus —* 
ypatingai kompanijos, kurios 
turėjo užsakymus iš valdžios 
dirbti karo reikmenis. Darbi
ninkai visur buvo raginami' pa
siaukoti dėlei karo laimėjimo, 
tai jie ir pasiaukojo net iki to, 
kad karui pasibaigus negali 
pasidaryti pragyvenimo. O 
kompanijos ir jų viršininkai 
paskendo pinigų kupetose. Tū
los kompanijos susipirko tūks
tančius naujausių ir moderniš
kiausių Ynašinų, kurių dar ir 
nenaudoja; prisipirko didžiu
ma kompanijų žemės sklypus 
su namais, krautuvėmis ir sa- 
lifinais.

Dabar ruošiasi statyti nau
jus trobėsius-dirbtuves, pavyz
džiui :

Bridgeport Brass Co. už $6,- 
000,900 /

Bryant Electric Co. už $658,- 
090

General Electric Co. išleis 
pataisymams $400,000

Bullard Co. už $225,000
Clare Metal Products Co. už 

$220,000 ■ ;; ' ’
Ločke Steel Chain Cd. už 

$120,000 •
Handy & Harmon Co. už 

$80,000.'•.•••' VA : < /■ ‘
Kitos kompanijos po mažes

nės sumas nusitarę praleisti 
pristatymui naujų gobėsiu ar
ba pėrremontavimui dabar tu
rimų. ' •

Daugelis korporacijų iš New 
Yorko ruošiasi " < persikelti į 
Bridgeportą ir jieško išnuo
mavimai tinkamų dirbtuvių. 
Atsikraustymo tokių korpora
cijų f Bridgeportą yra p6ra 
priežasčių.' ViŽna, kad čia di- 
džiiutn# dirbtuvių dar nėra 
unijinės; darbininkai dirba ■ u 
mažos nes algas. Antra,,’ čifc pi* 
|esnės 'dirbtuvių' pemtyfc.; ,

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Liuosybčs Choras ruošia didelį 
metinį Koncertą ir šokius. Įvyks 
sausio 12 d. Liet, apatinėj salėje, 
8 Vine St. Pradžia 7:30 v. v. Kon
certo programą pildys Liuosybčs 
choras, vad. Edward Sugar, Vyrų 
Grupė iš Norwood©. Vietiniai — Ro
žė Stripinis (Markeliūtė), solistė; 
seserys M. ir F. Griušytės, šoks kla
siškus šokius. Bus ir daugiau pa- 
m^rginimų. Gera orkestrą gros šo
kiams. Užkandžių gėrimų. Įžanga

(7-8)
Paminėjimas Lenino Mirties
Komunistų Partija rengia 

įspūdingą Lenino mirties pa
minėjimą, sausio 13 d., Coli
seum. Pradžia 2:30 vai. po 
pietų. Kalbės Elizabeth Gur
ley Flynn, Benjamin J. Davis, 
Jr., Komunistų Partijos Nacio- 
nalio Komiteto nariai.

Elizabeth Gurley Flynn tik 
ką sugrįžo iš Europos, kur ji 
dalyvavo Moterų Tarptauti
niame Kongrese.

Benjamin Davis yra New 
York o miesto tarybos narys.

Taipgi kalbės Claude Light
foot, kuris neseniai sugrįžo iš 
užsienio ir tapo paleistas iš 
Jungtinių Valstijų Armijos.

Apart prakalbų bus ir dai
nų, kurias atliks sekamos gru
pės: Chicago Allied Opera 

žydų Liaudies Choro 
ir Matije Bubac Cho-

Lietuvoje, Petrošiškių
Alizavos parapijoj,

Paaugęs

MERGINOS 
18 IR VIRŠAUS 

LENGVAS ŠVARUS DARBAS SU 
LINKSMOMIS DARBO 

SĄLYGOMIS 
PUIKIAUSI UŽDARBIAI 

Pfttyi'UHios O]>erator5s, taipgi mokinčs prie 
visų sekcijų medvilnės housecoats ir suknelių. 

GARANTUOTAS MINIMUM 
VAKACIJOS SU ALGA 

SVEIKATOS - POMIRTINĖS 
APDRAUDA 

JULIUS DR1TTEL . 
PRACTICAL FROCKS, Inc. 

1004 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth, N. J.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro praktikos prasidės 

penktadienį, sausio 11 d., 8 v. v. Vi
si choro nariai dalyvaukite, taipgi 
chorui reikalinga daug naujų dai
nininkų. Kas tik gali dainuoti, cho
ras kviečia dalyvauti šį penktadienį, 
8 v. v. Choro praktikos įvyks kiek
vieną penktadienį. (Vieta?—Adm.) 
— Paul Casper. (7-8)

Įvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą 
Didžiosiose

GRAND PARADISE SALĖSE 
318 Grand St., Brooklyn. N.

“Kada Kaunas Nemiega” 
Trijų Veiksmų Operetė

Suvaidins Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. Režisierius—Jonas Juška. 
Rengia Lietuvių Darbininkų Progresyviškas Kliubas, Elizabeth, N. J. 

Šeštadienį, Sausio-January 12 
LITHUANIAN UBERTY HALL

269 Second St. Elizabeth, N. J.
Durys atdaros 6:30 v. v. Vaidinimas 7 v. v.

Įžanga: 85c — šokiams 40c (taksai įskaityti)

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ

Hudson, Mass.
-II, I, Į'

Mirė Albinai Tamošiūnas
Gruodžio 22 d., 1945, stai

giai, visai netikėtai žiaurioji 
mirtis išplėšė iš mūsų tarpo 
darbštų draugą Albiną Tamo
šiūną, 54 metų amžiaus.

Gyveno vienas “burding au- 
zėj.” Prieš pat mirtį dar buvo 
užėjęs į L. P. Kliubą, 11 vai. 
dieną. Pasišnekėjo su drau
gais, bet skundėsi, kad nela
bai gerai jaučiasi ir išsiskubi
no namo. Parėjęs namo, vos 
paspėjęs atsirakinti durW, tarp 
durų numirė.

Jis retkarčiais rašinėdavo 
korespondencijas, po kuriomis 
pasirašydavo Alizavietis. Pri
gulėjo prie dienraščių Laisvės 
ir Vilnies bendrovių, turėjo po 
du šėrus. Paskutiniu laiku bu
vo išrinktas į Antrą Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimą 
nuo L. P. Kliubo.

Lhuanian Daily

Nesvietiškas Brangumas 
Namų ir “Biznių”

Didesnio trūkumo kambarių 
dėl rendos Brid'geporte vei
kiausiai dar niekada nėra bu
vę, kaip dabar. Pirmiau buvo 
garsinama daugelis stubų par
davimui 
mažai kur gali pastebėti. Ir 
kainos ant namų pakilę tiesiog 
pasakiškos. Už apsamanojusią 
bakūžėlę . prašoma su virš de
šimties tūkstančių. O dar keis
čiau, tai su “bizniais.” Parvy- 
kę kareiviai iš užrubežių ir 
parsivežę po pluoštą dolerių— 
griebiasi dauguma pirkti “biz
nius” ir radę kokį biznelį — 
moka, kiek pardavėjas papra-

s======~==
chorui gaidas. Buvo geras ba
sas, duete daihuodavo. Buvo 
choro iždininku.

Chore dalyvaudamas susi
pažino su K. Statkiute, ir 1925 
metų pavasarį su ja apsivedė. 
Bet, deja, jam ^neilgai teko gy
venti su moteria 
metus laiko. Jo moteris susi
laukė sūnaus, ir po palagu mi
rė, palikus Albiną dideliame 
varge su mažu sūneliu. Jis sa
vo sūnelį perleido giminaitei 
Statkienei auklėti. Bet tas ne
pakirto jo energijos darbuotis. 
Kuomet susitvėrė L. P., Kiiu- 
bas 1925 m., jis uoliai darba
vosi valdyboj. Per ilgus laikus 
buvo kliubo protokolų sekreto
rium. Taipgi sekretoriavo, LDS 
66 kuopoj, ALDLD 103 kuo
poj. Todėl šios visos draugijos 
jo pagerbimui nupirko gyvų 
gėlių vainikus.

Albino Tamošiūno 
mums paliko didelę 
tarp pažangiųjų lietuvių. Mes 
netekom vieno veikliausių 
draugų.

Ilsėkis, drauge. Tavo nu
veikti darbai pasiliks mūsų at- 
mintyj ant visados.

P. Vaitekūnas.
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Į Brooklyn^ atgabenti 175 
lengvai perkilnojami iš vietos 
vieton radio priimtuvai. Juos 
padalins po 5 veteranų ligo
nines šioje srityje.

artimą 
štabo

inksmai Praleisime Vakarą 
su Nauda Savo Broliams

Frank Yakštis Parvyko 
Iš Karo Jamybos

reikia.” Milio

Dr. William Ross, 50 m., 
431 50th St., Brooklyne, ras
tas uždusęs gasu, išsiveržian
čiu iš blogai sujungtos įvado#. 
Duktė irgi buvo pridusus, bet 
ją atgaivino.

York o gyventojai jau 
daugiau

grei- 
vežimu nutara- 
kur ligonį “pa- 
krausto laukan ma

paskambinkite
basemente. -
1024 Greene Ave,
Patchen Ave.), Brooklyn, N. Y,

(6-8)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
LAISVĖJ '

Leniną Mitingui Prašo 
Įsigyti Tikietus iš 

Anksto

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

'Drg. Levanienė ir drg. Vil- 
sonienė jau gamina užkand
žius Literatūros Draugijos 2- 
ro Apkričio konferencijos de
legatų pasitikimui. Ne tik už
kandžių, ale ir įsigerti mano
me turėti.

Konferencija įvyksta, kaip 
jau žinote, šį nedėldienį, 10-

Nina Vale, su Dick Powell žvaigždžiuoja dramatiš 
koje filmoje “Cornered,” dabar Palace Teatre, Broad 
way ir 47th Street, New Yorke.

. OFISO VALANDOS 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

nių, policij 
kitų pajėgų, 
aptarnauti miesto gyventojus.”

Atrodo, kad naujas majoras 
.jieškos būdų sukėlimui finan
sų ne vien iš taksų iždinės, 
bet ir kitokių. New Yorko 
miestas daug reikalauja page
rinimų, o pirmoj vietoj trans- 
portacijos, gyvennamių, moky
klų, ligoninių ir miesto švaros, 
šiems reikalams turi būti su
rasta finansų, turi būti suras
ta reikalingų medžiagų ir pa
jėgų. Ir tam neturėtų būti 
priešingi miesto piliečiai, kad 
ir aukštesnius taksus mokėti, 
bile tie dalykai būtų pagerin-

(biznio) centrą, kurio pastaty
mas reikalauja $42,000,000. 
Vien 1946 metais tam siūlė 
$10,000,000. M i esto tary b a 
nutarė neduoti tam pinigų. 
Naujas majoras sakė, kad rei
kia surasti būdai prodžekto fi
nansavimui.

Sausio 7-tą vėl buvo arti re
kordinė šiluma, 61 laipsnis, 
šilčiausia 7-ta buvusi 1907 
m., 61.7 laipsnio.

“ RESTAURANT

Sausio 4-tą parvyko iš kari
nės tarnybos Frank Yakštis, 
sūnus Marcelės ir Motiejaus 
YakŠčių, seniau buvusių wil- 
liamsburgiečių, pastaruoju lai
ku apie dešimtmečiu gyvetiMti- 
čių Woodhaven, 86-08 76th 
St. Parvyko visiškai, garbin
gai paliuosuotas iš tarnybos. 
Naujiems Metams buvo parvy
kęs laikinai, laukiant paliuo- 
savimo.
• Neseniai buvo atleistas iš 
tarnybos Jakščių sūnus Anta
nas, Prano brolis. Taigi, Jaks
ėtai turėjo linksmas šventes, 
visa šeima susirinko namo 
sveika, ir laiminga.

Pranas išbuvo tarnyboje 44 
mėnesius, iš to laikotarpio virš 
metu užjūryje, Pacifike. Tar
navo orlaivyno medikališkoje 
administracijoje. Iš profesijos 
chemikas, išsimokslinęs ir tū
lą laiką pirm karinės tarny
bos praktikavęs toje sintyje, 
Pranas ir tarnyboje buvo ga
vęs savo specialybei 
paskirtį, joje tarnavo 
saržento laipsnyje.

Pirmkariniais laikais 
yra dalyvavęs Aido Chore ir 
LDS jaunime. Jo žmona Anė, 
dirbanti LDS Centro raštinėje, 
visu karo laiku daug darbavo
si to centro ryšiam su kariš
kiais palaikyti geroje padėty
je. Iš visko atrodo, kad Pra
nas nebuvo aplenktas, nes 
kožnu jo atsilankymu tekda
vo su juo pasimatyti lietuvių 
sueigose bei įstaigose.

Linkime Pranui lamės 
liniame gyvenime.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Bet vyriausias dalykas, kurį 
ne visi pastebėjo, tai Mr. La
Guardia numylėtas naujas or- 
laukis Idlewild Air Field. 
Queens miesto daly j, pamary j 
pradėjo budavoti orlaukį. Mr. 
LaGuardia jį plėtė valando
mis. Vis naujus plotus užėmė, 
gyvennamius vertė, žmones į 
gatves mėtė, orlaukį budavo- 
jo, nes miestui 
nus dolerių, miesto piliečių su
mokėtus taksais, sukišo į tą 
“prodžektą.” Kelis kartus 
spaudoj kilo vaina tarpe Mr. 
LuaGuardia ir Queens miesto 
dalies prezidento Mr. Bany 
dėl kontraktorių. ■ Pastarasis 
kaltino LaGuardią, kad jis 
darbus atiduoda savo kontrak
toriams, kurie karo metu netu
rėjo kitokių darbų. Gi jie turi 
trokus, mašinas ir iš kontrak
tų biznį daro. Jis kaltino, kad 
tik todėl tą orlaukį ir skubi
no budavoti .

Orlaukis gerai, bet kaip ta
da su kitais dalykais? New 
Yorko miestas neturi užtekti
nai transportacijos. Ypatingai 
Queens miesto dalis, kur gy
vena arti 1,500,000 žmonių, 
neturi nei subvių, nei elevei- 
terių. Bušai rytais ir vakarais 
persigrūdę ir perpikimšę. Bu
šais važiuoja žmonės į darbus 
ir parvažiuoja.

Stoka gyvennamių, gi Idle- 
wild orlaukio srityje nuvertė 
virš 4,000 namų. Nuvertė se- 

laužus, nuvertė ir nau
jai tik pastatytus, šis žygis 
prisidėjo prie tos baisios namų 
stokos, kad 
grįžę iš karo tarnybos vėl su 
savo šeimomis kraustosi į ar
mijos barakus.

Dar blogiau su mokyklomis. 
New 
kraustosi iš centro 
į taukus, į mažesnius namus. 
Išaugo dideli priemiesčiai, ku
rie turi po kelis, tūkstančius 
gyventojų. Ypatingai tas yra 
Queens daly j. Bet mokyklų 
ten nėra. Vaikus veža busai

St., Brooklyn, N. Y.
Pasirodo, konferencija pri 

rengta tinkamai ir patogiai 
galėsime ir pasisvečiuoti ir at 
likti organizacijos reikalus.

Visi delegatai, būkite 
ferencijoje!

Kviečiame ir svečius.
A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro Apskričio 
Pirmininkas.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Komitetą pasiuntė jau nema
žai drabužių ir šiek tiek ava
lynės. Gi tas dovanas persiun- 
čianti organizacija, Russian 
Relief, pasiuntė dar daugiau, 
negu mes surinkome. Vienok 
viskas tas buvo tik lašas jūro
je. Mūsų dovanų dar neapte
ko nei po vieną drabužį vi
siems reikalingiems. O drabu
žių reikia daugiau ne po vie
ną ir jie susidėvi. Mes gi, di
džiumoje, davėme, siuntėme 
padėvėtus, tūlus ir gerokai 
aplopytus, ne kažin kiek il
gai tokie išlaikė.

Taigi, šis pasilinksminimas, 
jeigu jame masiniai dalyvau
sime, duos paramos jos dar 
negavusiems ar permažai ga
vusiems.

Kas dar turite drabužių ar 
kitų dovanų, galite atnešti at
eidami į balių.

Rengia ir kviečia visu#—
LPTK Brook lyno Skyrius.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienio va
kare, 8 vai., 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. Turėsime 
Haftg svarbių reikalų, ’ todėl 
būkite visi nariai ir laiku. Pa- 
simokėkite duokles už 1946 
metus.

Pereitą susirinkimą gavome 
3 naujus narius. Taigi, atsives
kite naujų narių į šį susirinki
mą. Kurie dar negavote kny
gos “Bernardo Gavelio Klai
da,” ateikite pasiimti. Vėliau 
negausite, baigiasi.

Organizatorius,
G. Kuraitis.

John Vasle, 57 m. amžiaus, 
gyveno 309 Bedford Ave., 
Brooklyne, mirė sausio 5 d., 
park East ligoninėj, New Yor
ko mieste. Kūnas pašarvotas 
graboriaus S. Aromiskio ko
plyčioje, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks sausio 9 d., šv. Traicės 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
tris dukteris Victoria, Helen ir 
Alice.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius St. Aromiskis.

Lenino, didžiojo pasaulio 
darbo žmonių vado mirties 22- 
ra sukaktis bus minima masi
niame mitinge, Madison Squa
re Gardene, New Yorke, šio 
mėnesio, sausio, 15-tos vakaro 
7:30, antradienį.

Gardenas randasi prie 8th 
Avė. ir 50th St., New Yorke.

įžanga mitingui 50c, 80c, 
$1, $1.50 ir $2. Dolerinių ir 
50c tikietų galite iš anksto 
gauti Lietuvių Komunistų 
Kliubo valdyboje ir pas tūlus 
narius. Iš anksto, .bet ne vė
liau šio ketvirtadienio vakaro 
7 vai., nes tą vakarą nepar
duotieji tikietai turės būti su
grąžinti teatro kason.

Kliubas ragina visus daly
vauti. Prašo visus dalyvausian
čius įsigyti per jį tikietus iš 
anksto. Galite valdyboje užsi
sakyti . telefonu; Atsiimsite 
įvyksiančiuose susirinkimuose 
ir pramogose pirm 15-tos. .

Sekr.

Mes 
sekimo 
naujai 
sėkmingai 
nedateklius 
rintų

jįįžf UP-TO-DATE

BARBĖR SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Taj-pe Ten Eyck ir Maujer StB. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai (par

lor floor). Garu šildomi, karštas 
vanduo žiemą ir vasarą. Su renda 
susitarsime ant vietos. Pageidauja- 

kad lietuviai atsilieptų. Atėję, 
yarputį apačioje, 
Frances Stanaitis, 

(tarpe B’way ir

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

galime palinkėti pasi- 
naujam majorui ir 
miesto tarybai, kad 

prašalintų miesto 
ir bendrai page- 

jo padėtį.
D. M. š.

Šio šeštadienio vakarą, sau
sio 12-tą, visi mylintieji drau
giškai gražius pažmonius, su 
nauda visuomenei, ateikite į 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salę, 280 Union Avė., 
Brooklyne. čionai įvyks sma
gus balius-šokia viršutinėj sve
tainėj. O apatinėj svetainėj to 
paties baliaus gaspadoriai-gas- 
padinės turės paruošę stalus ir 
visko, ką reikia turėti ant sta
lų geruose baliuose.

Tikimasi ir programos. Vie
nu iš jos dalyvių bus D. M. 
Šolomskas. Jisai praneš apie 
vėliausius dienos įvykius.

Svarbiausia dalimi to ba
liaus, tačiau, yra tas, kad vis
kas, kas šiame baliuje duos 
pelno, eis paramai Lietuvos 
žmonių. O toji parama jiems 
labai reikalinga.

Tiesa, Amerikos lietuviai 
per Lietuvai Pagalbos Teikimo

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

TEL. EVERGREEN 8-9770

Pirmadienį užėjo į Laisvės 
taigą kareivis Charles Bren- 
m. Jis neseniai grįžęs iš Eu- 
pos, kur dalyvavo visuose 
džiuosiuose mūšiuose. Tapo 
įžeistas, išgulėjo ligoninėj 
Jturis mėnesius. ,
Labai džiaugiasi proga būti 
imieje po keturių metų iš- 
ivimo užsieniuose. Nors ka
lvis Brennan yra airių tau- 
s, visvien jis nepamiršo ūž
ti į Laisvės įstaigą pasvei- 
nti laisviečius. Apie 15-16 
etų atgal jis platindavo dien-

Su pradžia metų New Yor
ko miesto majoro vietą užė
mė naujas žmogus William 
O’Dwyer. New Yorko miestas, 
tai veik 8,000,000 gyventojų 
centras. Tai nemaža valstybė. 
Jo įplaukos ir išeigos viršina 
daugelio stambių valstybių bu- 
džetus. šiandien New Yorkas 
yra didžiausias miestas pasau
lyje. Majoras išrinktas ant 
Demokratų ir Darbo partijų 
tikieto. Už jį stojo ir Komu
nistų Partija, kuri yra galin
ga mūsų mieste. Ir todėl nuo 
naujo majoro laukiame daug.

Miesto taryba ir majoras 
rūpinasi tokiais svarbiais da
lykais, kaip apšvietos reika
lai, namų klausimai, sveikatos, 
transportacijos, pasilinksmini
mo ir kitokiais visuomeniniais 
reikalais.

Naujas majoras pakeitė bu
vusį F. LaGuardią, kuri’ išbu
vo tris terminus arba 12 me
tų. LaGuardia žinomas, kaipo 
demokratinis, anti - fašistinis 
žmogus. Jis didžiumoj klausi
mų rėmė velionį prezidentą 
Rooseveltą. Jis atliko daug 
svarbių darbų. Jis nemažai 
gavo kritikos iš reakcijos pu
sės.

Bet pastaraisiais keliais 
tais LaGuardia nebuvo 
riausias majoras. Jeigu 
prisimins jo pirmus du termi
nus ir paskutinį, tai tas sutiks, 
kad New Yorkas buvo “naš
laitis” — LaGuardia mažai jo 
reikalais rūpinosi. Jis buvo už
imtas kitais. Tiesa, karas, tas 
daugelį vertė rūpintis karo 
laimėjimu.

Bendrai, miestas buvo ap
leistas. Gatves retai šlavė, dar 
rečiau plovė, žiemą pelenus 
gyventojai vertė gatvėse krū
vomis, nes nesulaukdavo, ka
da išveš. Stoka darbininkų, tas 
tiesa, bet ne visai. Miesto va- 
lytojus organizavo į daugybę 
benų. Muzika gerai, bet visgi, 
kada gatvės nevalytos, o va
lytojai groja, tai ne visai tvar-

tris-keturias mylias į mokyk
las. Vaikučiai stovi eilėmis 
gatvėj, lietus, sniegas ir vėjas 
siaučia! Mokykloms pinigų 
nėra, bet orlaųkiui yra! Ir ne
gana, kad orlaukį, bet Mr. La
Guardia varėsi, kad išbudavoti 
lėktuvams angarus (darži
nes), kad jo srityje išbudąvo- 
ti sandėlius (warehouses), kur 
orlaivių kompanijos galėtų 
laikyti savo lėktuvus, savo su
vežtus tavorus; Man atrodo, 
kad tokiems tikslams pačios 
orlaivių kompanijos turi 
lionus pinigų.

Mokyklų labai daug 
“laikinės,” kurios jau po 
30 metų laikinėmis yra, netu
ri tinkamos šilumos, neturi 
net tinkamų vaikams kėdžių— 
pastatyti ubagiški suolai.

Su ligoninėmis tikras var
gas. Man žinoma moteris sir
go, tai tris savaites laukė, kol 
gaus ligoninėje lovą. Per tą 
laiką liga ją papjovė. Iš ligo
ninės vežimą yeik negalima 
prisišaukti, nes kada ligoninėj 
nėra tuščios lovos, tai ligoni
nė nesiunčia “ambulanso.” 
Nes ką gi darys parsivežę li
gonį? Negi vežime laikys? 
Didelėj bėdoj esant turi kreip
tis prie policijos, tai ta 
tos pagalbos” 
banina ligonį, 
fiksina” ir vėl 
iš ligoninės.

Bendrai, New Yo»ko miesto 
padėtis yra bloga. Prie virš 
įvardintų bėdų dar pridėkime 
kriminalizmą. Plėšimų ir už
puolimų daug. Nėra dienos, 
kad nežūtų žmogus nuo plėši
kų rankų.

žinoma, už tą viską bėda 
negalima suversti vien ant bu- 
vusio majoro galvos. Tame 
kalta yra ir miesto taryba, 
tame kalta yra«ir ta padėtis, 
kuri susidarė karo sąlygose. 
Bet daug kaitąs buvo Mr. 
LaGuardia, kuris save skaitė 
“neklaidingu,” kuris dūko, jei
gu kas su jo nusistatymu ir 
planais nesutiko.

šai, metų pabaigoj miesto 
taryba nubalsavo neduot $45,- 
000,000 piliečių pinigų, kurie 
pagal LaGuardia planą buvo 
skiriami 1946 met. išleisti bu- 
davojimui Idlewild oriau ky j 
lėktuvams angarų ir sandėlių. 
Mr. LaGuardia paskutinėse 
dienose savo tarnybos tiesiog 
iš kailio nėrėsi, rėkė prieš ta
rybą, apeliavo į naują majo
rą Mr. O’Dwyer. Bet negel
bėjo, jo orlaukis ir orlaivių 
kompanijos liko “nuskriausti.” 
Mr. O’Dwyer pareiškė, kad, 
jo supratįmu, dabar ligoninės, 
gyvennamiai, mokyklos ir 
transportacija yra svarbesni 
dalykai, negu tas orlaukis.

Mr. W. O’Dwyer, užimda
mas vietą, pareiškė, kad pir
moj vietoj jis rūpinsis pravesti 
gyveniman planus išbudavoji- 
mui naujų subvių, pasirūpins 
išbūdavo jimo gyvennamių rei
kalais, būdavojimu eilės nau
jų mokyklų, sutvirtinimu poli
cijos ir ugniagesių spėkų. Jis 
sakė, kad rūpinsis pagerinimu 
šviesų subvėse, kad išvengus 
nelaimių, pakėlimu miesto 
darbininkam algų, pagerinimu 
ventiliacijos. i

Buvo jo užklausta, ar jis pa
laikys ant reikmenų pirkimo 
taksus? Iš kur bus surasta 
šimtai milionų dolerių, kurie 
tiems reikalams reikalingi ? Jis 
sakė, kas liečia pirkinių tak
sus, tai apie tai pagalvos. Jie 
pirkikus daug neapsunkina, o 
mieštui yra pagalba. Sakė, 
kad yra šaltiniai sukėlimui 
šimtų milionų dolerių. Vienas 
iš jų, tai įsteigimas koopera
cijų: Idlewild orlaukio staty
bą gali finansuoti atskiri šė- 
rininkai.

Mr. O’Dwyer sakė, kad iš- 
budavojjmas subvių ir pageri
nimas esamų reikalaus $200,- 
000,000. Mokyklos, ligoninės 
ir gyvennamiai taip pat daug 
milionų reikalaus. Manhattan 
miesto dalyj1 LaGuardia buvo 
suplanavęs statyti marketų

Idlewild orlaukio išbudavo- 
jimas ir įrengimas reikalauja 
$200,000,000. Mr. LaGuardia 
rasdavo lengviausią būdą, tai 
paimti piliečių taksų sumokė
tus pinigus ir kišti į tą pro
džektą. Mr. O’Dwyer sako: 
“Aš noriu, kad Idlewild or- 
laukisv būtų. Aš noriu, kad 
New Yorko miestas turėtų ge
riausius orlaukius pasaulyj. . . 
bet aš noriu, kad jo išbudavo- 
jimas ir įrengimas nekliudytų 
sparčiam vystymui transporto, 
gyvennamių, mokyklų, ligoni- 

1, gaisrininkų ir 
kas būtinai turi

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

RO BERT EIPTON, Jeweler
701 Grand St 
TeL ST. 2-8178

ijoras O’Dwyer ir 
Miesto Reikalai

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrieon ir Marcy Aves.)

B’KLYN, N. Y.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Persodin am Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime jvairių rūšių laikrodėlių 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen. JB

Trečiadienis, Saus'

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
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