
' r’rr"T"'..............

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Antradienis, Sausio-January 29, 1946

O

LA1SVE-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

KRISLAI
“Kaput” Nacių Laivynui! 
Mokinamės iš Praeities.
Anglijos Komunistai.
Ar Sutvers

“Internacionalą” ?
L.L. Draugijos Vajus.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIILNo. 24

VISAI SĖKMINGAS LAISVES SERININKŲ SUVAŽIAVIMAS
H-

FORDAS IR CHRYSLERIS
Puikiai Pavyko Bankietas

se-

didžiųjų

Sovietini

penheimer, generolas EI-1 pasižymėjimus, moksle, me

gražiai pasidarbuota!

Bulgar ijos Komunistų 
spauda kaltina Amerikos 
atstovą M. Bamesą, kad jis 
padeda demokratinės val
džios priešam.

ORAS. — Būsią sniego ir 
dalinai apsiniaukę.

sky- 
uni- 
pri-

Washington.—Karo fron
tuose nežinia kur dingo 20,- 
000 amerikonų ir anglų ka
rių.

už naujus narius į 
Literatūros Draugiją 

vasario ir

šiame kare nukauta 283,- 
149 amerikonai.

mėnesius ve

Chicago, saus. 28.—Pir-

Lai- 
rinkimų Anglijos 
Partija padėjo .

Britai šaudo indusus Bom
bay mieste. Tik viena diena 
du nušovė ir 300 sužeidė! Bet i 
Mr. Bevin tą skaito “tvarka.’ 
Jis jieško “terbro” demokrati 
nėj Lenkijoj.

Tai “kaput” Vokietijos ka
ro laivynui. Po pereito karo 
jai buvo palietas nedidelis lai
vynas, bet naciai mokėjo ap
eiti tuos uždraudimus ir jį sta
tyti. Vėliau Anglija, nesiskai- 
tydama su kitomis šalimis, lei
do Hitleriui statyti 35 nuoš. 
tek’ karo laivų, kiek turi Ang
lija. Bot Hitleris numojo ir ant 
tos anglų sutarties ir statė 
tiek, kiek tik pajėgė.

Dabar Vokietijai nevalia jo
kio laivyno turėti, nes ji netu- Į 
ri nei savo valdžios. Tokia bu
vo Sovietų Sąjungos ir Jung- ■ 
tinių Valstijų politika, su tuo 
turėjo sutikti ir bntai. Tiesa, | g Motors Streiku Vargina Darbininkus, tai Turės Pa- 
britų imperialistai vis dar sau- t i o i it ••
kia, kad “žus Europa, jeigu kelt Algą Daugiau, kaip 18-18 ir pusę cento vai., Sako Unija 
nebus stiprios Vokietijos.” žus * ________
fašistų ir turčių režimo Euro-' Detroit, Mich.— CIO Au- 
pa, bet ne liaudies ir demo- tomobilių Darbininkų Uni- 
kratijos! jos vacįaį atžymėjo, kad

darbininkai įvarė kylį į au
tomobilių fabrikantų fron
tą, nes jie privertė Fordo 
kompaniją pridėt darbinin
kams po 18 centų valandai, 
o Chryslerį — po 18į cen
tų. Vadai streiko prieš Ge
neral Motors automobilių 
korporaciją užreiškė, kad 
General Motors turės duoti 

; daugiau priedo, negu For
das ir Chrysleris, kurie be

Tai Anglijos Darbo Partija streiko susitarė SU unija, 
ir vėl atsisakė priimti į savo C '

GENERAL MOTORS TURI
DAUGIAU PRIDĖT, NEGU

Su Sveikinimais Laisvės 
Bendrovės Suvažiavimui 

Suplaukė Daug Aukų

8,000 RCA DARBININKŲ 
LAIMĖJO 17’ CENTŲ 
PRIEDĄ VALANDAI

Kompanija Pridės Algos ir už Praeitus 4 Mėnesius ir 
Duos Darbininkams 6 Apmokamus Šventadienius

šimčius visų automobilių 
Amerikoj. Fordas ir Chrys- 
leris pastato apie 40 nuo
šimčių automobilių. Apie 13 
nuošimčiu lieka mažesnėms 
automobilių kompanijoms.

General Motors streikie
rių vadovybė pabrėžė, kad 
tvirtu savo streiku jie pri
vertė Fordo ir Chryslerio 
kompanijas pakelti algas 
n e s t r e lituojantiems savo 
darbininkams. S t u debaker 
automobilių kompanija su
tiko tuojau pridėti savo 
darbininkams po 12 centų 

General Motors jau 69 I valandai, o toliau padidinti 
eiles Anglijos Komunistų Par- dienas vargina streiku savo priedą, žiūrint, kiek darbi- 

-1’ Tai jau ”_e ?h^as. ^ai’tas ,'darbininkus. Ši korporacija ninkai išgaus iš 
pagamindavo apie 47 nuo- kompanijų.

Parbloškus nacizmą, Jungti
nės Tautos suėmė 1,789 vokie
čių karo laivus ir laivelius. Di
delėj didžiumoj, tai maži ka
ro laiveliai, bet dalis yra gerų. 
Jie lygiai pasidalinti tarpe 
Jungtinių Valstijų, Britanijos 
ir Sovietų Sąjungos. “Kaput” 
tam nacių laivynui, kuris savo 
laiku piratiškai bombardavo 
Ispanijos prieplaukas!

. tiją 
taip elgiasi “socialistai, 
ke pereitų 
Komunistų 
tiems ponams laimėti. Dabar 
jie už tai “atsimoka”!

Nieko, jie ne vien komunis
tams atsuko nugarą, j?e atsu
ko ją visiems balsuotojams, 
nes patys spjauna ant tos plat- į 
formos, ant kurios jie buvo iš-1 
rinkti. Liaudis tą mato ir su- madienio rytą sugrįžo dar- 
pranta. Ateityje įvertins juos ban apie 200,000 streikierių 
pagal jų darbus. . į valdžios užimtas skerdyk

las. CIO Skerdyklų Darbi
ninkų Unija per 300 savo 
atstovų, tačiaus, pabrėžė, 
kad valdžia turi išlaikyt sa
vo žodį ir priverst kompa
nijas tinkamai pakelt algas 
darbininkams; o jei ne, tai 
darbininkai vėl sustreikuos, 
nes jų streikas dar neat
šauktas, tiktai pertrauktas. 
Unijos apskričio direkto-

CIO UNIJA RAGINA VALDŽIĄ 
PERIMT SKERDYKLAS Į 
VALSTYBĖS NUOSAVYBĘ

Laisvės bendrovės s šėri- 
ninkų metinis suvažiavi
mas Brooklyne sekmadienį 
gerai pavyko visais atžvil
giais. Su sveikinimais su
plaukė dienraščiui Laisvei 
duosnių aukų iš įvairių val
stijų, pradedant Californija 
ir Chicaga ir baigiant ryti
nėmis valstijomis.

Po suvažiavimo buvo 
skaitlingas svečiais, gražus 
bankietas viršutinėje Grand 
Paradise svetainėje.

Suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė direktorių tarybos, 
administracijos ir redakci
jos raportus, po kurių sekė 
diskusijos. ‘

Administracija raporta
vo, jog per paskutinius 12 
mėnesių Laisvė abelnai pa
kilo skaitytojais ir finansi
niai.

S u v a ž i avime dalyvavo 
134 pavieniai delegatai ir 
15 nuo organizacijų.-Buvo 
delegatų ir iš tolesnių kolo
nijų, kaip kad iš Pennsylva- 
nijos ir Connecticut.

' Suvažiavimo pirmininkas

buvo K. Petrikienė, o 
kret. Eva Miząrienė.

• Redakcijos vardu rapor
tuodami, dd. Mizara ir D. 
M. Šolomskas, tarp , kitko, 
pažymėjo, kaip Laisvė atsi
liepė į karo prieš fašistų 
Ašį reikalus, rėmė Lietuvos 
žmones ir kaip ji dabar at
siliepia į Amerikos darbi
ninkų kovas dėl būklės. Šo
lomskas priminė, jog Lais
vė vien Jungtinėse Valstijo
se turi daugiau kaip 300 
k o r e s p o n d e n tų ir kitų 
plunks nos bendradarbių, 
neskaitant gabiuosius už jū
rinius rašytojus.

Redakcijos raporto dis
kusijose kalbėjo Skuodis, 
Skairius, Stakove, Grikštas, 
Meison, Jamisonas, Stasiu- 
kaitis, Vinikaitis, Galkus. 
Sasna kvietė Brooklyno ir 
apylinkės žmones plačiau 
bendradarbiaut vietinėse ži
niose.

Suvažiavimas ' vienbalsiai 
išrinko tuos pačius direkto
rių tarybos narius naujai 
tarnybai.

(Tąsa 5-me pusi.)

Camden, N. J. — CIO |iki 1946 m. spalių 7 d. Kom- 
Elektrininkų, Radijo Darbi- panija, be kitko, pripažino 
ninku ir Mašinistų Unija iš- ’darbininkams šešis apmo- 
gavo pakėlimą valandinės Ikamus šventadienius per 
algos aštuoniem tūkstan- metus, neskaitant sekma- 
čiam darbininkų, dirbančių 
Amerikos Radijo Korpora
cijos — RCA Victor 
riuje Camdene. Dabar 
jos nariai balsuos, ar 
imti šį priedą.

Pradinė sutartis su kom-į tam tikrą sumą algų. Da- 
panija numato, kad darbi- , bar susitarta, kad kompa- 
ninkams bus pridėta po 17į 
centų valandai ne tik nuo 
dabar, bet kompanija turės 
sumokėti tą priedą ir už ke
turis praeitus mėnesius, 
pradedant nuo 1945 m. spa
liu 7 dienos. Sutartis veiks c

! dienių. Sutartyje įrašyta, 
kad bus vengiama streikų.

Valdinė Karinių * Darbų 
Komisija atrado, kad RC 
Victoro skyrius praeityje 
nedamokėjo darbininkams

nija dėl to sumokės $150,- 
000.

Derybas su kompanija 
per tris
James J. Matles, unijos di
rektorius, ir John Lėto 
103-čio unijos lokalo pirm.

FRANKO AGENTAS PERKA 
ATOMINIUS ĮRANKIUS 

JUNGT: VALSTIJOSE
- - ---- —-------  - -

Nuo karo pabaigos Anglija 
paleido iš karo tarnybos 1,- 
511,800 vyrų. Dar armijoj, lai
vyne ir orlaivyne yra apie 4,- 
000,000 žmonių. Bet kada rei
kėjo kariauti, tai pirma mušėsi 
Raudonoji Armija, o vėliau iš 
vakaru ir amerikiečiai, ir ka
nadiečiai, gi britai “vajavojo” 
ant vienos Hollandijos saliu- 
kės! ★ ★ ★

Italijos socialistas P. Nen- 
ni ir britų — H. Laski jau 
kalba apie atgaivinimą socia
listų “Penkto Internacionalo.” 
Jeigu jie to sieks, tai reikia 
laukti, kad sukels darbininkų 
eilėse nemažai suirutės • ir 
kenks pasaulinei taikai, Socia
listai vis mano, kad jie yra 
“geriausi,” kad komunistai tu
ri juos tik remti.

rius Herb March sakė: 
“Pats sugrįžusių žmonių 
darbas reiškia sykiu ir pi- 
kietavimą iš vidaus.”

Nacionalis unijos suva
žiavimas pareiškė:

' “Mes pakartojame prašy
mą, kad Jungtinių Valstijų 
prezidentas reikalautų per- 
imt mėsos pramonę į vąls- 
tybės nuosavybę.”

Unija taip pat reikalau
ja ištirt, kaip skerdyklų 
kompanijos pelnagrobiavo.

Laisvės Dalininkų Sveikini
mas Lietu vos Liaudžiai

Senatorius Smerkia 
Tauškalus prieš 
Teisingą Samdą

STREIKUOS 20,000 
WATERBURY, CONN.

DARBININKŲ

Lietuvių Literatūros Draugi-; 
jos nariai moka duokles. 39Į 
kp., Scrantonf sekr. P. Šlekai
tis prisiuntė «ž 22 narius ir 
jų tarpe 4 nauji. 133 kp., 
Camden, sekr. C/ Bakshas pri
siuntė už visus kuopos narius. 
137 kp.; Montreal, sekr. L. 
Kisielius, veteranas Ispanijos 
liaudies karo, prisiuntė už 23 
narius. 148 kp., W. Frankfort, 
sekr. F. Saučiulis pilnai pasi- 
mokėjo už senus ir 3 naujus 
narius. 162 kp., Toronto, sekr. 
K. Naruševičius, prisiuntė už 
47 narius, jų tarpe 3 nauji na
riai. Tai

Vajus 
Lietuviu 
prasideda su 1 d 
tęsis iki 1 d. gegužės. Visi ir 
visos pasistengkite gauti naujų 
narių j Draugiją!

Washington.— Senatoriai 
iš pietinių valstijų, neva de
mokratai, stengiasi ilgomis, 
tuščiomis šnekomis palaidot 
sumanymą, r e i k a laujantį 
visuomet palaikyt įstatymą 
dėlei teisingos darbininkų 
samdos — FEPC. Toki 
kvaili, atžagareiviški tauš- 

• kalai apie viską, kas tik ant 
seilės užėjo, vadinami “fili- 
jbusteriu.” Jų tikslas yra 
gaišinti laiką, klampinti ki
tus kongreso darbus ir taip 
nuvarginti senatorius bei 
kongresmanus, kad jie ne
ribotam laikui pakištų po 
stalu nepageidaujamą reak
cininkams sumanymą.

D e m o kratas senatorius 
Francis J. Myers iš Penn- 
sylvanijos aštriai smerkė 
piemeniškus atgaleivių pie
tinių senatorių plepalus, 
kuriais jie mėgina užmušti 
teisingos samdos pasiūlymą. 
Šis pasiūlymas reikalauja, 
samdant darbininkus, neda
ryt jokių skirtumų dėl jų 
religijos, tautybės ar odos 
spalvos.

Waterbury, Conn.—Ame
rican Brass, Chase Brass 
and Copper ir Scovill Ma
nufacturing Co. darbinin
kai paskelbė streiką nuo 
vasario 4 d. 12.01 valandos. 
Streikas apims 20,000 žmo
nių, dirbančių tuose fabri
kuose. Jie reikalavo 30 nuo
šimčių algą pakelti, bet ne
buvo galima taikiu būdu su 
kompanijomis susitarti.

Unijistas.

PRE Z. JUSTUI PALEC
KIUI, TARYBŲ LIETUVA

Mes, Laisvės dienraščio 
bendrovės akcininkai, daly
vaudami savo metiniame 
suvažiavime, sausio 27 d., 
1946 m.; Grand Paradise 
Salėj, Brooklyn, N. Y., siun
čiame per jūs nuoširdžiau
sius sveikinimus Lietuvos 
liaudžiai, veikėjams, rašy
tojams, artistams ir ka
riams, kurie, kaipo daliniai 
Raudonosios Armijos, did
vyriškai išlaisvino mūsų

tėvų kraštą iš vokiškųjų 
nacių okupacijos.

Mūsų dienraštis Laisvė 
daug padėjo Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui 
rinkime aukų, drabužių, 
medikam entų ir kitokių 
reikmenų Lietuvos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo 
karo.

Mes pasižadam ir toliaus 
remti šį komitetą ne tik šal
pos darbe, bet ir pagelbėti 
Lietuvai atsistatyti iš karo 
griuvėsių.

Milwaukee, Wis.—Ispani
jos diktatoriaus Franko pa
siuntinys G. Garcia atvyko 
į Milwaukee pirkti mašinų, 
kuriomis yra dirbama ato
minių bombų medžiaga iš 
uraniumo. Apsistojęs Kote
lyje Schroeder, Garcia lan
ko Allis Chalmers ir Har- 
nischfeger’s fabrikus. Šie 
fabrikai gamina įrengimus, 
naudojamus darbams ura
niumo kasyklose. Ispanijoje 
yra tokių kasyklų.

Lincolno Brigados vete-

ranai, kovoję už Ispaniji 
Respubliką, ir Antrojo pa
saulinio karo veteranai, pi 
kietavo viešbutį, kur Gar
cia dabar gyvena. Veteranų 
skleidžiami lapeliai primi
nė, kad Ispanijon perbėgę 
nacių mokslininkai darbuo
jasi ten, gamindami atomi
nių bombų medžiagą.

Policija Globoja Franko 
Pasiuntinį

Policija tramdė pikieti- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Bavarijos Rinkimų 
Pasekmės

Frankfurt.— Pranešama, 
jog pagal pradinius skai
čiavimus miestelių rinki
muose Bavarijoj, Vokietijos 
dalyje, daugiausia vietų lai
mėjo katalikai - Socialė 
Krikščionių Sąjunga, o pas
kui socialdemokratai. • Tei
giama, kad Hesse srities 
rinkimuose socialdemokra
tai gavo daugiausiai balsų, 
o po JŲ — katalikai ir ko
munistai. Už komunistus 
balsavo 8,810 žmonių.

PENIC1LLINO DIRBYK- 
LA - AMERIKONŲ 
DOVANA SOVIETAM

Chiang Kai-sheko Poli
cija Darė Kratas pas 

Chiny Demokratus
Chungking. — Kuomet 

chinų Demokratinės Sąjun
gos atstovai išvyko į politi
nių pasitarimų‘konferenciją 
tarp įvairių partijų, tai vi
durinės Chinijos vald. iaCn 
Chiang Kai-sheko policija 
padarė kratas tų atstovų 
namuose. Demokratinės Są
jungos delegatai todėl su 
prųtestu pasitraukė iš pasi
tarimų. Tik tada jie sugrį
žo į konferenciją, kai 
Chiang Kai-shekas pasiža
dėjo užtikrint saugumą jų 
asmenims ir namams.

Irano Skundas prieš 
Sovietus J. Tautu 
Saugumo Taryboje

London, saus. 28. — Ira
no delegatai skundęsi Jung
tinių Tautų Saugumo Tary- 

‘bai, kad Sovietų Sąjunga, 
girdi, . kišosi į vidujinius 
Irano reikalus. Sovietų de
legatų vadas A. Višinskis 
tatai užginčijo.

Graikijos užsienio reikalų 
ministeris pageidavo, kad 
Saugumo Taryba nespręstų 
Sovietų skundo dėl to, kad 
Anglijos armija kišasi į 
Graikiją. Jis norėjo, kad 
tik Graikijos, Anglijos ir 
Sovietų atstovai tą dalyką 
svarstytų.

Boston.— Kilnaus ameri
kono Hugh Cabot’o atmin
čiai pagerbti, įsikūrė fon
das, kuris pasiryžo pastaty
ti penicillino gyduolės labo
ratoriją ir dirbyklą Sovietų 
Sąjungai. Laboratorijos ir 
d i r b y klos įrengimai bus 
Amerikoje paruošti ir į So
vietus nugabenti.

Fondas siekia sukelti au
komis $2,000,000 tam tiks
lui. Fondo komiteto pirmi
ninkas yra prof. Harlow 
Shapley, Harvardo Univer
siteto Observatorijos direk
torius. Tarp to fondo suma
nytojų ir jo komiteto narių 
yra velionio prezidento 
Roosevelto našlė Eleariora, 
atominis mokslininkas Op-

liot Cutler, teisėjas Law
rence C. Brooks, senato
riai Saltonstall, Wagner, 
Pepper, Magnuson ir kt., 
Massachusetts g u b ernato- 
rius M. J. Tobin ir kt.

Dovana Sovietin 
Mokslininkams už 
Uraniumo Tyrimus
London.

profesoriai Lerov ir Pet 
rzek gavo Stalino vardi 
dovanas už mokslinius 
siekimus 1943 ir 1944 me- 
tais, o ypač už atradim 
kaip uranitas pats savaim 
(spontaniškai) ardosi, du 
damas atominę jėgą. Apie 
tai pranešė Maskvos radi
jas.

(Uranitu yra vadina 
uraniumo metalo jungini 
su fosforu. Uranium yrs 
vienintelė iki šiol medžią 
atominei jėgai gaminti.)

Viso šiuo tarpu padalinta 
100,000 rublių dovanų so 
vietiniams piliečiams

ne, išradimuose ir fabriki- 
nių įrankių pagerinimuose

PRIEŠ AUTOMOBILIŲ 
BRANGINIMĄ

Detroit. — General Mc 
tors streikieriai nusit 
taip, kad jiems turi 
pridėta bent po 19J c 
valandinės algos be autom 
bilių kainų pabran
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Padaryto Šėrininkų Suvažiavime, 
įvykusiame 1946 m. Sausio 27 d., 

Brooklyne
Raportuoja R. Mizara

Gyvenimas taip greit bėga, kad nei ne
suspėji apsižiūrėti, kaip praeina vieneri 
metai. Seniai mes čia, rodosi, susirinko
me praeitais metais sausio 28 d.!

Vieneri metai—trumpas laikotarpis, 
tačiau, kai kada žmonijos istorijoje 
trumpučiu laikotarpiu įvyksta tiek daug 
svarbių įvykių, kokių neįvyksta per 
šimtmetį.

1945-tieji metai buvo tokiu trumpučiu, 
bet brandžiu, pilnu istorinių įvykių, lai
kotarpiu. Vyriausias įvykis buvo tas, 
kad demokratinis pasaulis, — tikriau, 
Jungtinės Tautos,—visiškai sumušė fa
šistinės ašies valstybes.

Mūsų redakcijos raporte, praeitų me
tų šėrininkų suvažiavimui pateiktame, 
buvo pasakyta:

“šiandien nei vieno čia esančiojo gal
voje nekyla abejonės, ar priešas (fašis
tines valstybės) bus sumuštas; šiandien 
kiekvieno mūsų galvoje tebėra klausi
mas tik tokis: kada priešas bus sumuš
tas? Kaip greit jis bus likviduotas? 
šiandien mažai tėra tokių žmonių, kurie 
abejoja, ar priešas Europoje bus sumuš
tas šiais metais.” 1 «• >> ų

Gyvenimas pilnai patvirtino mūsų 
pranašysčių teisingumą. Priešas buvo su
muštas dar pirmame pusmetyje ir ne 
tik Europoje, bet ir Azijoj.

Didžiai reikšmingi praeitieji metai 
buvo ir mūsų tėvų kraštui, Tarybų Lie
tuvai: ji buvo visiškai išlaisvinta, Lie
tuvon buvo įjungta visiems laikams 
Klaipėdos kraštas; Lietuvos liaudis pra
dėjo uoliai darbuotis savo kraštui atsta
tyti, iškelti naują gyvenimą į negirdėtas 
aukštumas, užtikrinant visiems dirban
tiesiems laimingą ir saugų gyvenimą.

Akiregyje visų didžiųjų įvykių, mūsų 
redakcija darė viską, kad jie atsispindė
tų mūsų dienraščio špaltose, kad jie bū
tų atitinkamai nušviesti ir įvertinti.

Gal ne kiekvieną įvykį mes pajėgėme 
pilnai įvertinti ir nušviesti; gal buvo 
pas mus paklaidų ir nukrypimų. Žinote, 
dienraštį redaguoti, kasdien bekylan
tiems naujiems klausimams duoti atsa
kymą, nėra lengvas darbas. Visokius nu
krypimus bei paklaidas draugai šėrinin- 
kai raginami nurodyti.

Netenka jums aiškinti, kad šie metai 
taipgi turi milžiniškos reikšmės įvykių, 
tiek mūsų krašte, tiek pasaulyje.

Niekad mūsų krašto, Amerikos, istp- 
rijoje neįvyko tiek daug didžiulių strei
kų vienu sykiu, kaip šiandien. Paimkit 
šiandien bet kurį laikraštį, net griežtai 
priešdarbininkišką, jūs tuojau matysi
te pirmame puslapyj vyriausias žinias, 
bylojančias apie darbininkų streikus. Ži
noma, reakcinė spauda tuos streikus vi
saip juodina, darbininkus, kovojančius 
už savo reikalus, šmeižia, gindama ka
pitalistus, atsisakančius teisėtus organi
zuotų darbininkų reikalavimus pildyti.

Mūsų dienraštis, leidžiamas darbo 
žmonių, jų pačių reikalams ginti, uoliai 
remia kiekvieną darbininkų streiką, 
kiekvieną kovą. Mes tai darysime ir atei
tyj, puikiai žinodami, kad mūsų šėrinin- 
kai ir mūsų skaitytojai to pageidauja.

Mes už pavergtų tautų laisvę.
Mes griežtai tariame žodį už taiką, už 

Jungtinių Tautų Organizaciją, — tvirtą, 
ryškų taikai palaikyti įrankį.

Mes už trijų didžiųjų—Amerikos, Ta
rybų Sąjungos ir Didžiosios Britanijos 
—glaudžią kooperaciją.

Mes už tarptautinę darbininkų vieny
bę, pasireiškusią naujame Internaciona
le arba Tarptautinėje Darbo Unijų Or-

Mes už visokeriopą pagalbą Tarybų 
Lietuvai, atsistatančiai ant karo griu
vėsių.

Šitokia, draugės ir draugai, yra mū
sų dienraščio programa pačiais svar
biausiais klausimais.

Už tokią programą redakcija rašė, ra
gindama darbo žmones dėl jos kovoti, ją 
gyveniman vykdyti.

Kalbant apie reikalą Tarybų Lietuvai 
padėti atsistatyti, mūsų dienraščio špal- 
tos buvo plačiai atdaros ir tebėra atda
ros Lietuvai Pagalbos Teikimo Komite
tui, kuris vadovauja Lietuvai pagalbos 
teikimo darbui.

Su Tarybų Lietuva mes palaikome ar
timus ryšius, Jos rašytojai, jos žurnalis
tai nesišykšti suteikti mums žinių apie 
naujo gyvenimo kūrimą mūsų tėvų kraš
te. Už tai mes jiems tariame nuoširdžią 
padėką.

Apart Laisvės, Vilnies ir Tiesos, jūs 
nerasite kito lietuviško laikraščio Ame
rikoje, kuris turėtų tiek žinių iš Lietu
vos ir apie Lietuvą. Tuomi mes tik di
džiuojamės!

Mūsų redakcijos personalo narys, An
tanas Bimba, kuris taipgi yra Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto pirmininkas, 
šiandien vieši Tarybų Lietuvoje. Mes ti
kimės, kad iš ten jis neužilgo sugrįš ir 
mums padarys pranešimus—žodžiu ir 
raštu—apie padėtį Lietuvoje.

Mes manome, kad Antano Bimbos mi
sija bus dar ir tuo naudinga, kad atei
tyje tarp Amerikos lietuvių ir Lietuvos 
žmonių užsimegs dar glaudesni, dar ar
timesni ryšiai.

Šitiek galiu pasakyti apie bendruosius 
mūsų reikalus.

Kiek -tai liečia pačią redakciją,—nieko 
naujo joje neįvyko per tuos vienerius 
metus. Redakcijos personalą sudaro: D. 
M. Šolomskas, V. Tauras, S. Sasna, J. 
Barkus, R. Mizara ir S. Siurba, kuris 
tapo pakviestas dirbti, išvykus Antanui 
Bimbai.

Aš manau, kad prie mano raporto pa
pildymus padarys D. M. Šolomskas ir 
gal kiti kurie redakcijos nariai, jei jie 
matys reikalo.

Šiandien, kai karas jau pasibaigė, ir 
kai mūsų jauni vyrai grįžta iš karo fron- 

• i tų, mes rimtai galvojome apie : į’įr v vėl 
pradėjimą spausdinti angliško skyriaus. 
Gal būt mes pajėgsime padaryti taip, 
kad angliškas skyrius galės pasirodyti 
Laisvės špaltose kasdien, žinoma, ne 
puslapinis. Tai turėsime išspręsti grei
toje ateityje.

Su korespondentais ir bendradarbiais 
mes sugyvenome ir sugyvename drau
giškai ir gražiai. Jeigu buvo su vienu ar 
kitu koks nesusipratimas, jis buvo gra
žiai išlygintas, išspręstas.

Baigiant, tenka priminti,, kad šiemet 
Laisvei sukanka 35 metai jos gyvavimo. 
Tai retas Amerikos lietuvių gyvenime 
įvykis. Bene tik du lietuviški laikraščiai 
Amerikoje tėra senesni už Laisvę.

Gerai žinau, kad dar nemažai yra 
žmonių (aš pats tame skaičiuje), kurie 
skaitome Laisvę nuo josios pirmo nume
rio pasirodymo. Vadinasi, skaitome ją 
bėgyj 35-rių metų!

Ypačiai tie veteranai-skaitytojai turė
tų gerai pagalvoti, kiek Laisvė jiems da
vė, kiek ji prisidėjo prie jų intelektuali
nio gyvenimo aukštyn pakėlimo.

Bet ir kiekvienas šėrininkas ir kiek
vienas skaitytojas, ar jis Laisvę pradėjo 
skaityti 11911 metais, ar 1921 metais, ar 
1931 metais, turėtų padaryti savo “sum- 
lenijos perkratinėjimą,” o jis arba ji pa
matys, kiek mūsų laikraštis yra atlikęs 
naudos ne tik jam asmeniškai, bet ir 
visuomeniniame gyvenime.

Tuo būdu, aš siūlau, juo mažiau šia
me Suvažiavime kalbėkime apie mažmo
žius, o juo daugiau—apie tai, kaip Lais
vę sutvirtinti, praplėsti, plačiau pa
skleisti, kad jai būtų pilnas užtikrinimas 
gyvuoti dar mažiausiai 35-rius metus!

LAISVES BAZARAS
J vyks George Washing tono Gimtadienio 

Šventėje. Bus Tris Dienas

Vasario - Feb. 22, 23 ir 24
Jau labai laikas siųsti bazarui dovanų.
Bazaras bus toje pačioje vietoje, kur 

pernai buvo

GRAND PARADISE HALL 
318 Grand St, Brooklyn, N* Y.

w-
, f. ■«»<<*>

kad tie United Auto.Policistai buvo nusprendę,
Workers (CIO) Nacionalio GM Komiteto viršininkai, 
pirmininkas ir sekretorius, neturį teisės unijos tabloido 
(laikraščio) dalinti priešais General Motors būdingą, 
Detroite. Al Federico ir Charles Beckman tą dieną su
grįžo unijos raštinėn su pundais. Bet kada unijos gy
nėjai išaiškino, jog patvarkymas prieš dalinimą lapelių 
neliečia laikraščių, sekamą dieną jie vėl nuvyko prie fa
briko vartų ir išdalino streikieriams ir šiaip publikai.

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

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

Artritas ir Neuritas
Drauge gydytojau, aš ir 

vėl į jus. Patarkite ką man 
per Laisvę. Vėliau kada aš 
ir vėl atvažiuosiu pas jus.

Man jau dabar sukako 52 
metai. Keletas metų, kaip 
įvyko gyvenimo pakaita. 
Vartojau moteriškus hor
monus ir man buvo gerai. 
Aš sveriu daugiau, negu 
man išpuola <pagal ūgį.

Man yra įsisenėjęs artri
tas ir neuritas. Jau nuo se
niai man gelia kojas, — tai 
gal nuo neurito. Bet jau ko
kie 6 mėnesiai pradėjo įsi
galėti ir artritas: vienoj 
rankoj per riešą, o kojoj per 
kelienį. Raųka neištinus, 
bet ją taip sau skauda, kai 
vartoju ir sukinę j u per są
narį. O kelienis ištinęs ir jį 
skauda. Sunku atsikėlus iš
miklint. Kai pavaikščioju 
ar daugiau padirbėju ant 
kojų, tada jau ir visai skau
da. • ;

Prieš poLą mėnesių da
viau nutraukt X-fepindulių 
atvaizdą. Parodė, kad artri
tas. Dabar nežinau, ką ir 
daryt. Iš knygyno parsine
šiau knygų apie tą ligą. 
Esą, kuo toliau, tuo aršiau 
esti su artritu. Ant senat
vės ir visai galima likti pa- 
liegėle. O aš to nenoriu. 
Kas man daryt? Nuo ko 
pareina tas artritas? Gal 
nuo perdidelio kojų darbo?

Aš gavau 6 įšmirkštimus1 
moteriškų hormonų. Vietos 
gydytojas tai padarė. Tai 
kiek palengvėjo. Bet aš no
rėčiau ant visados išsigy- 
dyt, kad paskui • nereikėtų, 
su lazdom eiti arba ant ra
tukų stumdytis.

Vienoj knygoj b radau, 
būk neuritas ir artritas 
paeina nuo flebito (phle
bitis). Reikią? pirma išgy
dyt flebitą, tai išnyksiąs ir 
neuritas ir artritas. Bet 
kaip tą flebitą išgydyt? Sa-' 
kau dėkui iš kalno.

Atsakymas
Tiesa flebitas, (kojų) ve

nų įdegimas ir išsiplėtimas 
gali turėt ryšių su nervų ir 
narių įdegimū. Bet nebūti
nai. Esti daug tokių nuoti- 
kių, kad kojų gyslos (ve
nos) visai tebęra normalios, 
o nariai jau gtenda. Artritas 
irgi nebūtinai1 išgijęs su nėr- 
uritu. Dažnai jie atsiranda

skyrium, n e p r i klausomai 
vienas kito.

Jums, Drauge, veikiau
sia rūpi artritas, narių įde
gimas. Galima spręsti, kad 
įsisenėjęs, chroniškas. Ir to
kio artrito (reumatizmo) 
yra keletas rūšių, bet šiaip 
žmogui netaip jau svarbu 
rūšis. Svarbu, kad tik 
greičiausia apstabdžius 
nelabąjį narių gedimą.

Artritas (chroniškos 
šies) ir yra narių gedimas. 
Tai yra bendro viso orga
nizmo senėjimo, ir gedimo 
dalis.

, Kodėl artritas taip nesi
duoda gydyt? Todėl, kad ir 
bet kurių kitų organų gedi
mas ir išsigimimas sunku 
sustabdyt. Visa kas orga
nizme pamažu eina senyn ir 
prastyn.

Tą organinį gedimą gali
ma kiek sulėtint ir paleng
vint. Reikia pradėt jau išto
lo. Reikia vengt bet kokių 
mitybinių trūkumų. Vengt 
perdidelio p e r s i d i rbimo, 
nuovargio.

Keletas dalykų galėtų ir 
Jums, Drauge, išeiti nau
dom

Vis tebevartokite mote
riškus hormonus. Kartais 
su adata, įšmirkštimų pavi
dale, bet dažniausia varto
kite tabletes, kaip Jums 
paskirta. Moteriški hormo
nai padeda palaikyt visą or
ganizmą geresnėj būklėj. Ir 
nariams, žinoma esti nuo to 
geriau.

Šalia paprasto gamtinio 
maisto, vis tebeimkite ir 
dapildomąjį maistą — vita
minų ir mineralų prepara
tus — multiple vitamins 
and minerals.

Ir dar dadėčkui imkite 
nikotinę rūkštį didžiulėmis 
dozėmis. Tai yra dalis vi
tamino B mišinio. Pageri
na ^kraujo apytaką, o tatai 
esti gerai ir nariams. Nico
tinic acid (niacin) 100 mg. 
tablets, No. 100. Imkite už 
pusvalandžio prieš valgy
mą ir gult eidama. Nebijo
kite, jei oda parausta. Taip 
ir reikia. Parausta ir narių 
plėvės, — geriau ir ten bė
gioja kraujas. Ir tai kartais 
padeda apstabdyt jų įdegi
mą ir gedimą.

Be to, imkite ir iodino 
(Tincture lodin) po 1 lašą

Del Ko Kartais Negaunam 
Iš Lietuvos Laiškų?

Vera Mikutaitytė, gyve
nanti Teaneck, N. J., pla
čiai pažįstama New Jersey 
ir Brooklyno lietuviuose, 
gavo iš Lietuvos laišką. Ra
šytas gegužes 1£ d., 1945 m., 
liaudies mokyklos mokyto
jaus Kazio Sedlausko, Me
dininkuos. Tas laiškas ge
riausia parodo daugeriopas 
priežastis, dėl ko negaunam 
laiškų. Rašo:
Gerai sveika, Verute!

Gal nustebsi,' kad tave čia 
sveikina senas pažįstamas, 
per šį karą daug vargo ma
tęs, bet šiaip taip gyvas at
likęs. Dabar jau pavojai 
sumažėjo gyvybei, mat, jau 
hitlerinę gyvatę visai nus
maugė. Taigi, rašau jums 
laišką, kitaip sakant, atsa
kymą į jūsų namiškiams pa
rašytą laišką.

Mat, jūsų namiškių nėra. 
Buvo išvaryti į hitlerinę ver
giją ir dar iki man rašant 
šį laišką nei vienas iš jūsų 
namiškių negrįžo. Reikia 
tikėtis, kad greitu laiku 
grįš. Sutriuškinus Vokieti
ją jau vienas antras sugrį
žo. Parnešus seniūnui jūsų 
laišką, namiškių nesant, 
nutarė atplėšti ir parašyti 
jums nors trumpą atsaky
mą. Dovanokit. Tikim, kad 
gauti žinių iš gimtojo kraš
to jums yra įdomu.

Sunkūs buvo laikai vo
kiečių fašistų valdymo me
tais. Apkrovė nepakeliamo
mis duoklėmis. Spaudė įvai
riais darbais, kaip miško

kirtimu ir jo vežimu ir ki
tais. Bet atėjo jiems galas, 
kada šiemet Raudonoji Ar
mija pradėjo juos vyti at
gal Vokietijon. Ir taip grei
tai juos vijo, kad tarpais 
bėgdami nespėjo nei api
plėšti mūsų kraštų.

Bet, deja, mes tos laimės 
neturėjome, ties mumis 
frontas (Stakiai, Raudonė, 
Antanava, Medininkai, Ven- 
gerskai, Raseiniai) dviem 
mėnesiams sustojo. Per 
tuos du mėnesius, kaip mus 
plėšė vokiečiai, — sunku ir 
aprašyti. Reiktų tiesiog pri
rašyti jaučio skūrą. Ypač 
kurie arti tos fronto linijos 
gyvenom.' Mat, žmonėms 
per kelias minutes liepė iš- 
sięvakuoti, o fašistai pasili
ko šeimininkauti. Tai, kaip 
grįžom iš evakuacijos, nie
ko neradom.. Nei derliaus, 
nei bulvių, nei gyvulių, nei 
paukščių, ir to neradom, ką 
buvom paslėpę žemėje ar 
kur kitur. Buvo viskas su
rasta, išgrobta.

Daug trobesių Medinin
kuose sudegino: Bakano vi
sos trobos, Stankaus Jurgio 
visos, Šauklių abiejų visos, 
Naujoko visos, Milerio vir 
sos, Džiaugio Kazio liko tik 
svirnas. Jūsų sudegė 
klojimas. Sunki mums
bar gyvenimo pradžia. Išti
same kaime vos liko 
arkliai ir kelios karvės. Bet 
tikime, kad greitu laiku, su 
valdžios ir savo rūpesniu, 
atsistosime ant kojų ir lai
mingai gyvuosim.—Viso ge
ro!

tik 
da-

keli

Sveikinimai L. Šėrininkų Suvažiavimui
kuo

ru-

Detroit, Mich.
“Detroito Lietuvių Mote

rų Pažangos Kliubas svei
kina Laisvės šėrininkų su
važiavimą su $10 ir linki 
Suvažiavimui aptarti visus 
svarbiuosius reikalus ir pa
sekmingai atlikti visus užsi
brėžtus darbus. Draugiškai, 
A. Litvinienė, Ižd.”

Brooklyn, N. Y.
Emilia ir Mikolas Liepai, 

savininkai užeigos po 324 
Devoe Street, sveikina Liet. 
Kooperatyvo Spaus tuvės 
Bendrovės dalininkų suya- 
žiavimą su auka $25.

kas diena, į pieną arba van
denį. Dažniau pasilsėkite. 
Mažiau būkite ant kojų. Ge
rai būtų ir svorio numetus, 
po truputį, laipsniškai. Ma
žai tevartokite riebalų, tau
kų, alyvų. Daugiausia žalė
sių — daržovių ir vaisių. 
Pakankamai proteinų, an- 
gliavandžių — skrobylų.

Būkite dažniau saulėj. Iš 
pirmo pro langą, kai šilčiau, 
tai ir pro atdarą langą. O 
paskiau ir lauke kup užu- 
vėjoj. Kuo nuogiau, tuo ge
riau.

lodinu neblogai ir narius 
teplioti, kas antra, kas tre
čia diena. Galima dėti ir 
karštus kompresus. Arba 
karštus ir šaltus paeiliui. 
Gerai ir braukyt, masažuot. 
Vis tai padeda kiek išjudint 
kraujo apytaką.

Artritui gydyt vartoja
ma visa galybė visokių vais
tų ir fizinių gydymo prie
monių. Kai kada ir nuo jų 
pasidaro geriau. Trumpųjų 
bangų diatermija (short 
wave diathermy), viršvio- 
letiniai spinduliai (ultra
violet lamp rays). Nuosaiki 
minastika. Kai kada aukso- 
druskos (gold salts) duoda 
p a g u o d ž i amų rezultatų, 
akyloj gydytojo priežiūroj.

Montello, Mass.
“Draugai 

dienraščio Laisvės šėrinin- 
kų suvažiavimą. Su geriau
siais linkėjimais nuo:

Draugi ško parengimo, 
$9.40.

Po $5: Biručių Pašalpinė 
Dr-stė, Moterų Apšvietos 
Kliubas, ALDLD 6 kp., G. 
Shimaitis, Alb. Roth.

A, K. Raila, $2.
Po $1: J. Grigas, A. Čar- 

kasas, M. Potsienė, K. Be
niulis, J. Vaitekūnas, J. Si- 
reikis. Viso $42.40.”

Cleveland, Ohio
“Draugai: Sveikinu Lais

vės suvažiavimą, taipgi vi
sus dalininkus ir vajinin- 
kus. Pasitikiu, kad 1946 m. 
Laisvė pradės keliauti į 
Lietuvą — Tarybinę Lietu
vą! Šiuomi prisidędu ir aš 
nors su maža auka, $10. 
Draugiškai, B. Kirstukas.”

Lawrence, Mass.
“LDS 125 kp. pasveikini

mas Laisvės šėrininkų su
važiavimui sekamai:

LDS 125 kp., $5.
Po $1: S. Penkauskas, A. 

Taraška, V. Taraškienė, B. 
Chulada, A. Kavaliauskas, 
M. Galažauskas, P. Lipše- 
vičius. J. Milvidas, J. Žilo
ms. A. Supetrienė, 50c. Vi
so $14.50. Draugiškai, S. 
Penkauskas, A. Taraška, 
Komisija.”

Pittston, Pa.
“Sveikinu Laisvės šėri

ninkų suvažiavimą, linkė
damas jam išdirbt gerus 
planus — dėlei namo. Taip
gi pravest naują planą dėlei 
Laisvės vajaus (arba page
rint šitą), kad būtų galima 
įtraukt naujas ir mažas ko
lonijas. Dabargi mažos ko
lonijos neišsijudina vajuje, 
jos yra pasmerktos pirm 
pradedant vajų, reiktų pa- 
svarstyt. (P. S. Aš galėčiau 
priduot šiokį-tokį planą). 
Auka $5. Draugiškai, A. 
Valinčius.”

Sveikinam

*



Brazilijos Lietuvių 
Slogutis

J. PEROBA
Visiems yra žinoma, kad 

į Braziliją tūlą laiką lietu
viai buvo vežami valdišku 
kaštu. Nereikėjo jokių lai
vakorčių ir kitokių už ke
lionę išlaidų. Norinčiam va
žiuoti į Braziliją, reikėjo 
tik nueiti pas transatlanti
nių kompanijų kokį nebūt 
agentą, užsiregistruoti ir 
paskirtą dieną būti Kaune 
jau pasiruošusiam išvažiuo
ti iš Lietuvos. Už kiekvieno 
žmogaus atvežimą į Brazili
ją, transatlantinėms kom
panijoms Brazilijos valdžia 
atsilygindavo kaip ir už bi- 
kokią prekę, atvežtą iš Eu
ropos ar iš kitur.

Be abejo, transatlantinių 
kompanijų agentai pelnyda
mi gražų pelną žmonių ve
žimu iš Lietuvos į Brazili
ją, pilnoj badaujančių žmo
nių Lietuvoj nesnaudė. Ko
ne kiekvieną savaitę iš Kau
no išsiųsdavo net po kelis 
traukinius užsimaniusių va
žiuoti į Braziliją Lietuvos 
biedniokų į didesniuosius 
Europos uostus. Sukišdavo 
visus į transatlantikų rū
sius ir atvežę į Brazilijos 
uostą, Santos, įteikdavo 
kaip vergus Brazilijos val
džios Imigracijos Biurui. 
Imigracijos Biuras, visus 
šiuos pabėgusius iš Lietu
vos nuo kroniško bado, iš- 
skirstydavo po milžiniškas 
kavos plantacijas, atiduo
damas kavos plantatoriams 
“globoti.”

Dėka tiems transatlanti
nių kompanijų apsukriems 
agentams ir buržuazinės 
Lietuvos valdžios žioplu
mui, kavos plantatorių Bra
zilijai pasisekė per porą 
metų įsivilioti į Braziliją 
apie 40,000 lietuvių; Lietu
vos dvarų kumiečių, kaimo 
grįtelninkų, biednų ūkinin
kėlių ir miestelėnų biednio- 
kų.

Pasisekė kavos plantato
rių Brazilijai įsivilioti į 
Braziliją iš Lietuvos kone 
visi tokie • žmonės, kurie 
troško Brazilijoje rasti di
desnį duonos kąsnį ir dau
giau nieko; kone visi tokie 
žmonės, kurie bėgo iš Lietu
vos nuo kroniško bado. Ta
čiau Brazilijos kavos plan
tatoriams tunkant Anglijos 
sterlingais, gaunamais už 
parduodamą į užsienį kavą 
ir ūžiant Paryžiuje kaba
retuose, Brazilijos darbo 
žmonės kavos plantacijose 
nei kiek negeriau gyveno, 
kaip kad Lietuvos liaudis 
kronišku badu kamuojama.

* Galima sakyti, kad net 
prasčiau. Gyveno sukišti 
prastose iš molio sukrėstose 
lūšnelėse, tose pačiose, ku
riose praeitam šimtmetyj 
gyveno vergai negrai. Mai
tinosi sausomis, be jokių 
riebalų, pupelėmis ir ry
žiais. Buvo apdrįskę ir ba
si, sutinusiais kojų pirš
tais. Išblyškę ir sudžiūvę 
nuo nedavalgio ir kaitrios 
tropikų saulės triūsdami 
nuo aušros iki patamsio 
kavos / medelių laukuose. 
Tik ką atvažiavusiems iš 
Lietuvos lietuviams ieško
ti Brazilijoje didesnio duo
nos kąsnio ir pamačius tokį 
Brazilijoje darbo žmonių 
gyvenimą kavos plantacijo
se, pasidarė baisu....

Nusivylę lietuviai rastu 
• Brazilijoje duonos kąsniu ir 

gyvenimu, išbėgdami nak
ties laiku iš kavos planta
cijų, kas pėsčias, kas trau
kiniu, per keletą vargingo
sios Odisėjos metų susirin

ko kone visi į didžiausį Pie
tų Amerikos industrijos 
centrą Sao Paulį. Nors ir 
praslinko jau kone dvide
šimts metų, kaip lietuviai 
gyvena Sao Paulo mieste, 
bet dar retas kuris lietuvis 
susikūrė tinkamą ir žmo
nišką gyvenimą. Absoliute 
dauguma lietuvių dar tebe
gyvena: susikišus visa šei
ma vienam mažam kamba
rėlyje, valgio išsivirimui 
turi tik kokį nebūt užkabo
rėlį namo kieme. Daug kas 
dar tebegyvena giliuose, 
tamsiuose ir pripelėjusiuo- 
se skiepuose, kaip kad gy
veno visi lietuviai’ pirmo
mis į Sao Paulį atvažiavę 
dienomis iš kavos plantaci
ją

Tiesa, jau nemažai lietu
vių turi savus' namukus to
limose nuo darbo vietose, už
miesčiuose. Tačiau jų gyve
nimas savuose namukuose, 
irgi, nepavydėtinas: Kelia
si anksti rytą penkiose va
landose, kad paspėti į dar
bą septyniose valandose, ir 
grįžta į namus tik apie aš
tuntą ar devintą valandą 
vakaro. Vienu žodžiu, retas 
kuris lietuvis Brazilijoje, 
kad nevargsta. Kamuoja vi
sus įvairiausios tropiškos 
ligos, geltonasis drugys, pa
la d i z m a s .♦.. visokiausi 
krautuvėse pardavinėja
mais senais produktais už- 
sinuodijimai ir p.

Kuomet Lietuvą valdė 
Smetonos šaika, Brazilijos 
lietuviai. žinojo, kokie dar
bo žmogui Lietuvoje “pyra
gai”. Žinojo, kad Lietuvoje 
darbo žmogui tas pats, kas 
yra ir Brazilijoje: vargas, 
vargas ir vargas. Vieninte
lė tada lietuviams išeitis 
buvo, kad pasiliuosuoti iš 
po šio biauraus vargingo 
gyvenimo: surėmus pečius 
su Brazilijos liaudimi, 
stengtis, kaip Brazilijoje ir 
visam pasaulyje sukurti 
darbo žmogui sotesnį ryto
jų trupinant kapitalo galią 
ir žmogaus žmogumi išnau
dojimo sistemą. Nei vienas 
tada lietuvis, išskiriant fa
šistukus, nesvajojo apie 
grįžimą į Lietuvą^ Ėjo į 
Brazilijos darbininkų tarpą 
atlapoms krūtinėms skleis
dami markso - lenino filoso
fiją ir aiškindami, kas yra 
klasių kova. Buvo baisūs 
kavos plantatorių Brazilijos 
valdžiai “komunistai”. Ir 
dėka tam viskam, šiandie
na Brazilijos lietuviai gali 
didžiuotis, darbininkų kla
sės kovbs lauke, netektais 
lietuviais,* kurių tapo išde- 
portuota už revoliucinį vei
kimą bent kelios dešimtys 
iš Brazilijos, kelioms dešim
tims lietuvių, kurie pažino 
Brazilijos katorgą Atlanto 
salose, inkeliais šimtais už
registruotų politinėje poli
cijoje, kaip pavojingų as
menų kraštui.

Tačiau šiandiena Lietu
voje padėtis pasikeitė, SVne- 
tona Š. Amerikon paspru
kęs sučirško. Visokiausi 
Lietuvos liaudies parazitai 
išlakstė ten, kur katras ga
lėjo. Lietuvoje švaru. Dvo
kia tik kare už žmonių lais
vę žuvusiais lavonais ii’ nu
degintų kaimų • degėsiais. 
Lietuvos darbštūs žmonės, 
kupini ūpo, stato puikią So
cialistinę Tarybų Lietuvą, 
kurioje nebėra neteisingu
mui vietos, žmonių skriau
dimo ir begėdiško žmogaus 
žmogumi išnaudojimo, ku
rioje yra viskas taip, kaip 
trokšta Brazilijoje gyve

nanti lietuviai — Lietuvos 
tikri patriotai ir nekokie 
patriotai oportunistai.

Susidarius tokiai Lietu
voje padėčiai, kokios troš
ko visą laiką ir už kokią 
kovojo Brazilijos lietuviai, 
ar gali nekamuoti Brazilijos 
lietuvių tėvynės pasilgi- 
mas? Ne! Labai natūralūs 
nekuriu Brazilijos lietuvių 
užsidegimas — grįžti į Lie
tuvą. Bet visa bėda, kad 
užsidegusius grįžti į Socia
listinę Tarybų besikurian
čią Lietuvą kamuoja vie
nas, vienas tik slogutis: — 
Ar priims mus, išbėgusius, 
Lietuvos liaudis?

Iš tikrųjų. Klausimas. 
Bet visi tiki, kad Socialis
tinės Tarybų Lietuvos liau
dis — broliai, seserys, gi
minės ir pažįstami Brazili
jos lietuvių, — žino, kodėl 
Brazilijos lietuviai bėgo iš 
Lietuvos.

Žino, kad bėgo iš Lietu
vos ne aventiūrų ieškoti, ne 
Amerikos “dolerių” ir ne 
vaikiškų iliuzijų prisigėrę. 
Žino, kad Brazilijos lietu
viai bėgo iš Lietuvos nuo 
bado, nuo biaurios ir žvė
riškos tuo laiku buvusios 
Lietuvoje biurokratijos. Bė
go tamsūs ir nežinodami, 
kas yra klasių kova.

Dideliu išminčių arba vi
siškai kvailų retai kada ten
ka surast; nes milžinų ir 
nykštukų irgi mažai kur be
liko.

Hazlett.

DIDŽIAUSIA MOKSLUI PROGA 
ISTORIJOJE

Pagal GI Teisių Bilių, kiekvienas jaunas vy
ras, kuris įstoja į Reguliarę Armiją pirm 1946 
m. Spalių 6 d., turi teisę, po paleidimo, gauti 
apšvįetą arba išlavinimą Valdžios lėšomis to
kioj. mokykloj arba kolegijoj, kokią jis pasi
renka. Atsižvelgiant į jo tarnybos laikotarpio 
ilgį, valdžia apmokės už jo mokslą iki $500 
per paprastus mokyklinius metus, dar ir $65 
per mėnesį gyvenimo išlaidoms—$90, jeigu jis 
vedęs. Po 3-ją metą tarnybos, pavyzdžiui, jis 
gali gauti 48 mėnesius apŠvietos, su Valdžios 
išmokėjimu viso $5120!

Pradiniai įstojimai yra atdari vyrams 17 
iki 34 metų amžiaus, ir gali būti 1%, 2 ar 3 
metams.

Pati Armija yra viena geriausių pasaulio 
mokyklų. Nuodugnus išlavinimas viename ‘ar 
daugiau iš 200 amatų, meistrysčių ir techni
kinių dalykų yra prieinamas kiekvienam ka
reiviui.

Kadangi naujoji ttaikos meto Armija var
tos naujoviškiausius mokslinius įrengimus, 
tai bus atdara daug technikinių laipsnių su 
aukštesne alga ir greitų paaukštinimų.

PAY PER MONTH—ENLISTED MEN
In Addition to Food, Lodging, Clothes and Medical Care

1

Starting 
lax Pay

RETIREMENT 
INCOME AFTER:

20 Years* 30 Years*
Master Sergeant Month Service Service

or First Sergeant . $138.00 $89.70 $155.25
Technical Sergeant . 114.00 74.10 128.25
Staff Sergeant . . 96.00 62.40 108.00
Sergeant . . . . 78.00 50.70 87.75
Corporal . . . . 66.00 42.90 74.25
Private First Class . 54.00 35.10 60.75
Private....................... 50.00 32.50 56.25

Jeigu jūs esate 17 metų ar daugiau, o tin
kate protiniai ir fiziniai, jūs galite užsidirbti, 
besimokinant Armijoje. Jūs gausite gerą algą, 
maistą, drabužį/butą ir medikalę ir dantų 
priežiūrą. Jūs gausite 30 dienų apmokamas 
atostogas kas metai. Jeigu jūs įstojate 3 me
tams, tai galite pasirinkt tarnybos skyrių ir 
užjūrio sritį Oro, Sausumos ir Aptarnavimų 
Jėgose.

(a) —Plus 20% Increase for Service Overseas.
(b) —Plus 50% if Member of Flying Crews.
(c) —Plus 5% Increase in Pay for Each 3 Years

of Service.
_____________________________ ;______________________

Gaukite pilnas žinias šiandien arčiausioje 
U. S. Armijos Rekrutavimo Stotyje. Tai 
JŪSŲ proga gauti pageidaujamą mokslą 
ir pasiruošti sėkmingai karjerai! *

AIR FORCES • GROUND FORCES • SERVICE FORCES
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U. S. Army 
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G N įOF V i C TORY'

ĮSTOKITE DABAR ARČIAUSIOJ JUMS U. S. ARMIJOS REKRUT AVIMO STOTYJ

271 WASHINGTON STREET, BROOKLYN, N. Y.

CLEVELAND!) ŽINIOS
Veteranai Demonstravo Prieš 

General Motors Co.
Sausio 12 dieną, apie 2 vai. 

po pietų, susirinko 200 vetera
nų, kurie dėvėjo kariškas uni
formas ir gautus ženklus už 
drąsą. Jie susirinko prie Gene
ral Motors Co. Murray, Ohio 
ir E. 152nd. Nuo čia jie visi nu- 
maršavo prie Fisher Body dirb
tuvės, kurį randasi ant Coit 
rd. ir E. 140th.

Prie Fisher Body pikietavo 
apie 45 miliutas. Jie su savim 
nešė iškabas, ant kurių buvo 
užrašyta visokį ©balsiai, kur 
kvietė darbininkus vieningai 
kovoti prieš neteisingus darb
davius.

Nuo Fisher Body dirbtuvės 
grįžo atgal prie Murray, Ohio, 
ir čia pikietavo 45 minutas, o 
paskui jie maršavo per miestą, 
kur juos lydėjo 50 automobilių 
ir išpuoštas trokas su įvairiais 
šūkiais; be to, buvo įrengta net 
ir garsiakalbis tame troke. 
Tuose šūkiuose buvo paminė
ta eilė salų, kur mūsų kariai 
kariavo. Taipgi buvo užrašyta 
ant troko, kad jie, kaipo Jbuvę 
kariai, . pilnai remia UAW 
streiką, nes tas streikas yra 
kova už visų darbininkų reika
lus.

Paskiau jie nuvažiavo prie 3 
G. M. dirbtuvės, Diesel Motors, 
kuri randasi ant 73rd ir Clin
ton rd. Prie šios dirbtuvės ir
gi išpikietavo daugiau negu 45 
minutas.
Veteranai Kalbėjo Per Radiją.

Sausio 12 d., 7:45 vai. vaka
re, unija nusamdė radijo sto
tį, kur leido kalbėti šio karo 
veteranams. Kalbėtojai savo 

3-jiems metams įstojimas į Reguliarę Armiją dabar 

duoda teisę jauniems Amerikonams į

PILNĄ KOLEGIJOS KURSĄ
arba į Mokslą Biznio ar Amato Mokykloj

kalbose smerkė mūsų šalies 
militarę vadovybę už negrąži
nimą mūsų karių iš Kinijos ir 
kitų šalių. Jie reikalavo, kad 
visi kariai tuojau būtų sugrą
žinti ir kad neverstų juos kištis 
į svetimų šalių vidujinius rei
kalus. Be to, jie smerkė gene
rolo Mahony elgesį, kuris grū
mojo kariams, kad jis susodins 
į kalėjimą tuos, kurie reika
laus, kad juos grąžintų namo.

Kalbėtojai prašė publikos, 
kad ir ji siųstų reikalavimus 
vyriausybei, jog kariai, kurie 
yra Kinijoje ar kitose draugin
gose šalyse, būtų tuojau sugrą
žinti.

Per tą pačią radijo stotį kal
bėjo K. P. vietos apylinkės 
pirmininkas Elmer Tehlhaber, 
dar jaunas vyras ir ką tik grį
žęs iš kariškos tarnybos. Jis 
nurodė, kad karių reikalavimas 
yra teisingas, nes velionis pre
zidentas F. D. Rooseveltas tai 
buvo kariams prižadėjęs. Gen. 
Mahony grąsinimas yra niekas 
kitas, kaip pasityčiojimas iš 
karių.

Teisingas Valstijos Seimelio 
Nario Pareiškimas.

Nesenai iš Cleveland© išrink
tas į valstijos seimelį James 
Metzenbaum sako, kad jis su
rinkęs skaitlines apie mokamas 
“sales taksas,” kurios rodo, 
kad iš jų politikieriai daro 
milžiniškus pelnus. Įplaukų su
ma pinigais kas metai didėja. 
Tačiau kai ateina sumokėji
mas valdžiai, tai kompanijos 
vietoj mokėti 10%, moka vos 
3%. Paskutiniais metais sumo
kėta valdžiai už “sales taksas” 
$9,000,000. Tačiau, jis mano, 

Kongreso Nutarimu, nauda iš GI Teisių Bliaus yra prieinama kiekvienam tinka-

mam jaunam vyrui, kuris įstoja į naująją Reguliarę Armiją pirm 1946 Spalių 6

č
vJ IMTAI tūkstančių jaunų vyrų, baigiančių 
vidurinę mokyklą, neturėjo ištekliaus aukštes
niam mokslui. Dabar jie gali jį gauti, nemo
kamai.

kad didieji trustai sau pasiliko 
apie $10,000,000 surinktų pini
gų už taksus.

Kadangi minėtas asmuo buvo 
CIO nominuotas ir darbo unijų 
remiamas, tad jis matė reikalą 
pasakyti darbininkams apie 
esamą padėtį, nors jis nurodė, 
kad vienas žmogus prie geriau
sių norą negalės iškovoti, kad 
būtų tie “sales taksai” panai
kinti, nes to nori didieji trus
tai ir daugelis politikierių daro 
iš to biznį.
Organizavimas Dar Neorgani

zuotą Darbininką.
UAW-(CI0 Tarybos susirin

kime direktorius Richard E. 
Reisinger raportavo, kad jau 
išdirbti planai pradėjimui or
ganizuoti Ohio ir Pennsylvania 
vakarų dalies darbininkus į 
uniją.

Reikia tikėtis, kad unija im
sis už darbo, kad juo greičiau
sia suorganizuoti unijas tose 
dirbtuvėse, kur jų nėra, arba 
kur veikia kompanijos unijos.

Paul Rėbeson Dainavo 
Clevelande.

Clevelando Progresyvių Ko
mitetas, kuris stovi už palai
kymą Roosevelto tradicijų, bu
vo surengęs koncertą pagarsė
jusiam dainininkui Paul Ro
beson. Koncertas įvyko sausio 
13 d., 4 vai. po pietų, Public 
Music Hali.

Į koncertą 1 įžangos tikietai 
buvo iškalno išparduoti, tad tie, 
kurie nuėjo ir norėjo nusipirk
ti tikietų prie durų, turėjo 
grįžti į namus, nes žmonių bu
vo perdaug. Koncertas tęsėsi 2 
valandas ir liaudies mėgiamas 
dainininkas dainavo įvairias 
dainas ir žavėjo publiką.

Parma Prarado Garbę.
1945 m. Parmos mieste ne

pasitaikė automobilio nelaimių, 
nebuvo nei vienas asmuo auto 
užmuštas, už tai jis gavo gar- | 
bės ženklą nuo atsargumo ko
miteto.

Kitaip bus šiais metais, nes ' 
jau užmušta dvi moterys. Pir
madienį eidama į darbą pama
čiau keistą reginį, policija pri
žiūri trafiką ir žmonių rinkosi 
į tą vietą. Nuvykus sužinojau, 
kad dvi draugės ėjo į darbą va- , 
žiuoti. Pamačiusios busą bėgo J 
skersai gatvę ir iš kitos pusės 
važiavęs autas trenkė į bėgan
čias moteris. Abi nelaimingos JĮ 
buvo vietoje užmuštos, viena | 
buvo numesta vienoje pusėje 

:kelio, kita kitoje.
Vaikščiojant gatvėmis reikia į 

labai atsargiems būti ir gerai I 
apsižiūrėti. V. M. D.

Dėl Atomų Slaptybių
Washington. — Praneša

ma, kad aukšti.valstybės ir 
laivyno department© valdi
ninkai sutiktų kviest Jung
tinių Tautų komisiją atomi
nei jėgai kontroliuoti, kaipo 
stebėtojus, į bandymus, kur 
bus atom-bombos laidomos 
į karinius laivus gegužėje, 
Pacifike. Valstybės sekre
torius Byrnes sakėsi dar 
nežinąs, ar’ rodyti tuos ban
dymus bet kokiem užsienie
čiam.

Lavintis, šviestis niekad 
nėra pervelu. Skaitykit ge
ras knygas.
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WORCESTER, MASS
Mirė Petras Palevičius

Sekmadienį, 13 d. sausio, 
staigiai ir netikėtai numirė 
mūsų geras draugas, Laisvės 
skaitytojas ir LLD 11 kuopos 
narys, Petras Palevičius, 65 
m. amžiaus. Velionis paėjo iš 
Perlojaus, Vilniaus rėdybos. 
Paliko nuliūdime 2 sūnus, Pe
trą ir Joną, kurie yra vedę ir 
gyvena kitur, taipgi žmoną 
Oną, su kuria jis jau gerokas 
laikas negyveno dėlei pažiū
rų skirtumo, nors perskyrų ir 
neturėjo. Taipgi paliko dukte
rį Oną, kuri yra vedus.

Paskutinius 3 metus jis dir
bo ir gyveno Framingham, 
Mass., bet kas mėnesį atlanky
davo Worcesterį. Porą, savai
čių prieš mirtį jis jau gyveno 
čia pas draugus Valančiaus
kus, kur jo buveinė buvo per 
keletą metų, kur jis ir numi
rė.

Atsikėlęs rytą, pavalgė, ap- 
siskuto ir gražiai apsirengęs 
rengėsi su drg. Valančiausku 
eiti į svetainę pamatyti tą die
ną antru kartu Aido Choro 
statomą scenon operetę “Ka
da Kaimas Nemiega.” Sėdė
damas prie stalo pradėjo sun
kiai kvėpuoti ir pasikėlęs nu
ėjo į savo kambarį. Kadangi 
jis ilgokai negrįžo iš savo 
kambario, tai drg. Valančiaus-

kai nuėjo pažiūrėti, ką jis ten 
daro, ir rado jį gulintį ant lo
vos ir jau numirusį.

Nors jis buvo tikras laisva
manis, bet buvo palaidotas 
(tur būt per norą žmonos, o 
gal ir vaikų) su kunigo patar
navimu nors be bažnyčios. 
Kunigas atėjo į graboriaus 
Carroll koplyčią ir iš tenai 
palydėjo į kapines. Tenai 
pasimeldęs įsakė susirinku
siems sukalbėti po 5 poterius. 
Bet dauguma palydovų tų po
terių ai' nemokėjo ar nenorė
jo kalbėti. Tai labai mažai 
jam teko jų nusinešti į “aną 
pasaulį.”

Pora savaičių prieš tai, vie
tinis anglų laikraštis paskelbė, 
kad vyras, vardu Jonas Ba- 
kanas ir p-lė J., 26 m., važiuo
dami iš Providence, R. L, įva
žiavo į griovį, apsivertė ir pa
nelė J. buvo sužeista tiek, kad 
jos gražų veidą daktaras tu
rėjo susiūti net 11 vietų. Na, 
tai būtų paprasta naujiena, 
kokios pasitaiko tankiai. Bet 
pasirodo, kad tas Jonas Ba- 
kanas nuslėpė tą, kad jis yra 
Worcesterio lietuvių parapijos 
kunigas Jonas Bakanas. Mat, 
jis buvo apsirėdęs, kaipo pa
prastas žmogus, be atbulo kal- 
nieriaus. S. J.

Chicagos Žinios Newark, N. J

bent

vei- 
nau-

Tragiškoj Nelaimėj Žuvo 
Draugai Skeistaičiai

Nepaprastai įspūdingos lai
dotuvės buvo Walterio Skeis- 
taičio, sausio 12 dieną, kur ly
dėjo į Evergreen kapines virš 
50 automobilių, arti 300 žmo
nių.

•Labai gražią atsisveikinimo 
kalbą pasakė draugas Rojus 
Mizara..Jam jo sūnus Walte
ris, Jr., labai nuoširdžiai dė
koja.

Jau Walteris gulėjo J. M. 
Bujausko laidotuvių koplyčioj, 
kaip gauta žinia iš ligoninės, 
kad ir jo žmona mirė. Elzbie
ta Skeistaitienė palaidota tose 
pat kapinėse, šalę savo myli
mo vyro Walterio, už 3 dienų 
vėliau, t. y., sausio 15 dieną. 
Ant kapinių pasakė gražią 
kalbą draugė S. Sasna.

Kaip Nelaimė |vyko
Visi trys Skeistaičiai ir

naus žmona važiavo savo rei
kalais. Važiuojant viena skers
gatvį, staiga atlėkęs 
tas automobilius, kur 
2 broliai ir neturėjo 
(laisnio) vairuoti 
visu smarkumu drožė 
taičių mašinos paskutinį kairį 
ratą, apversdami Skeistaičių 
mašiną ant šono. Pasekmės to
kios: tėvas mirė prie ligoninės 
durų, jo žmona mirė už trijų 
dienų, o sūnaus žmona (Yuo- 
deškaitė) ir šiandien dar ran
dasi Mountain Side ligoninėj, 
Montclair, N. J. Ir taip varg
šai Skeistaičiai už kokio idijo- 
to neatsargumą užbaigė savo 
gyvenimą, dar jauni būdami.

Kas Buvo Skeistaičiai

pavyzdį mums visiems, pri
klausydamas mūsų pažangiose 
draugijose ir skaitydamas mū
sų spaudą.

Kas pasakyta apie velionio 
Walterio gyvenimą, (nors toli 
gražu tik mažytė dalelė pasa
kyta), tas pat atitinka ir jo 
mylimai žmonai, kuri irgi gra
žiai darbavosi mūsų liaudies 
naudai. Velionė Elzbieta taip
gi priklausė ir labai ilgai (gal 
per 20 metų) Sietyno Chore 
ir veik kiekvienam jo parengi
me dirbdavo nuo širdies, kaip 
savo virtuvėj. Ji visuomet dau
giausia išplatindavo ir paren
gimų tikietų. Ne veltui savo 
puikiu pavyzdžiu įsigijo did
žiausią simpatiją ne tik vietos 
lietuviuos, bet ir apylinkės. Už 
jų nuoširdumą, jie todėl buvo 
skaitlingai lankomi šermeny
se, kur juodu gulėjo, pasken
dę gėlėse, kaip pasakiškame 
rojuje. O tų gėlių, puikiausių, 
neapsakoma daugybė, nuo sū
naus, giminių ir draugų; du 
automobiliai vos sutalpino.

Velionis Walteris turėjo 
Lietuvoje brolį Joną, o čia se
serį širvienę (dabar ištekėju
sią už antro vyro) ir pusbro
lį Lučkauską, su kuriuo 
bar buvo biznyje.

Velionė Elzbieta paliko 
tik brolį Viktorą žaldarį.

Ilsėkitės mūsų mielieji drau
gai, kurių mums taip gaila.

Sūnus Walteris labai nuo
širdžiai dėkoja kalbėtojams, 
Bujauskui, giminėms įr vi
siems, atidavusiems paskutinį 
patarnavimą jo mylimiems tė
veliams.

Detroit, Mich
Iš Detroito Lietuvių Radijo 

Kliubo Veikimo.
Sausio 13 d. įvyko D. L. R. 

Kliubo susirinkimas. Kliubo 
valdyba išdavė raportą iš me
tinio veikimo. Raportavo: 
Pirm. Dr. M. D. Palevičius, vi- 
ce-pirm. G. Nausėda, programų 
vedėjas M. Masys, ižd. N. Bi
liūnienė ir finansų rast. adv. 
S. Masytė. Visi valdybos nariai 
raportavo, kad kliubas gražiai 
pasidarbavo ir puikiai gyvuoja.

Biznio 
kad nuo 
koncerto 
$885.62.

Beje, finansų raportas pri
imtas gana entuziastiškai, nes 
pažymėta, kad mūsų kliubas 
ižde turi virš $4,000.

1946 metams kliubo valdyba 
išrinkta ta pati, kur aukščiau 
minėta. Tiesa, ten nepaminėta, 
kad sekrt išrinktas J. Gugas.

Koresp.

komisija raportavo, 
surengto baliaus ir 
kliubui pelno liko

daug yra, bet labai daug moto
ristų. ’

Pikietavimas taip gerai su
tvarkytas, kad niekas negali 
skųsti, nes į savaitę tik vieną 
dieną turime stovėti pikietoX“ 
nijose. Kadangi nėra streiklau
žių, tad užtenka grupės pikie- 
tuotojų. Be to, pikietuotojai 
gauna šiltos kavos ir taukuose 
virtų riestainių (donasų). Aiš
ku, kad pikietuotojams netenka 
badauti.

163 vieneto valdyba išnešė 
protestą prieš policijos bandy
mą drumsti pikietuotojų ramy
bę. Jio sako, kad tai Mr. Crow 
bus užprašęs policiją taip elg
tis. Tačiau unijos vadai dar 
kartą jiems pasakė, kad poli
cijos provokacija yra smarkiai 
sekama ir jie streikierių neiš
provokuos. Kapsas.

Norwood, Mass

sū-

da-

čia

G. Albinas.

Vietos žinios.
Gerai ir pasisekusiai pavy

ko LLD 77-tos kuopos susirin
kimas, įvykęs 20 d. sausio. Pri
sirašė 6 nauji nariai ir nema
ža dalis senųjų pasimokėjo mo
kesčius. Kuopa naujiems na
riams duoda šių metų “Vilnies” 
kalendorių dovanai.

Po susirinkimo kuopa pavai
šino senus ir naujus narius gė
rimais ir skaniais užkandžiais. 
Tai buvo tikroj to žodžio 
mėje lietuvių draugiškas 
linksminimas. Dalyvavo 
tas ir- nekuopiečių ir visi
kad tai buvo linksmiausia puo
ta, kokia tik kada čia yra bu
vus. Dabar dalyvavusieji klau
sia, kada ir vėla panašus pa- 
žmonys įvyks? žinoma, mes tu
rime jau ir atsakymą.

"Kitas toks pat kuopos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
3-čią d. kovo. Tai bus užgave
ninis blynų balius. Tie, kurie 
dar neesate kuopos nariais, o 
norėtumėt dalyvauti minėtam 
Užgavėnių baliuj, tai iš anksto 
užsiregistruokit pas kuopie- 
čius.

pras- 
pasi- 
kele- 
sako,

AnlrtolinnTs. Ffo’lgfo P<J. 19415

HARTFORD, CONN? ’

darbininkų 
ar išmeti- 
Tiesa, jau 
sausio 21

Streikierių, Gera Nuotaika.
General Motors darbininkai 

gerai laikosi streiko lauke. De
troito Diesel pikieto linijos 
tvirtos ir pas darbininkus yra 
nepalaužiama vienybė, solidaru
mas. Negirdėti iš 
jokio nusiskundimo 
nėjimo dėl streiko, 
pereitą pirmadienį,
,d., suėjo du mėnesiai kaip eina 
kovos, bet darbininkų vienybė 
nepalaužiama, todėl streiko lai
mėjimas užtikrintas. Tačiau 
Mr. Crow deda didžiausias pa
stangas, kad kaip nors išprovo
kuoti kokį nors nesusipratimą 
tarpe streikierių, bet jo pas
tangos nueina niekais.

Kur eina pikietas, ten polici
jos yra tiek daug pritraukta, 
kad per šalį žiūrint išrodo, jog 
policijos yra daugiau negu pi
kietuotojų. Keisčiausia tas, 
kad netik pėsčių policininkų

Vieša Padėka Norwoodo 
Lietuvių 'Moterų Apšvietos 

Kliubui ir Norwobdo 
Vyrų Chorui.

Labai nuoširdžiai mes dėka- 
vojame visoms draugėms ir 
draugams viršminėtų organiza
cijų už surengtą mūsų motinai 
Elzbietai Jasukėnienei “sur
prise birthday party” sausio 11 
d. ir taipgi už dovanas, kurias 
jai perdavė tą vakarą nuo Mo
terų Kliubo ir Vyrų Choro, ir 
už skanius valgius.

Draugės ir draugai tą vaka
rą išsireiškė, kad jeigu mūsų 
motina dėl priežasties ligos ne
gali dirbti ir dalyvauti sykiu su 
jais, tai visi sutiktų ateiti pas 
ją.

Nežiūrint, kad mūsų organi
zacijos dabar turi taip, daug vi
suomeniškų darbų, bet draugės 
ir draugai dar randa laiko at
minti savo senus narius ir rė
mėjus.

Mes ir mūsų motina tariam

Choras Sparčiai Auga.
Laisvės Choras sparčiai pra

dėjo . augti. Mūsų jaunuoliai, 
atitarnavę Dėdės Šamo armi
joj, sugrįžę ir vėl tampa cho
ristais, kaip ir pirma kad buvo.

Sugrįžo iš anapus vandenų 
J. Kiškiūnas ir K. Kiškiūnas, 
S. Barison. Stanley Gardzijaus- 
kas išbuvo daugiau kaip 8 me
tus anapus -vandens, bet dabar 
jis ilsisi ir tikimės, kad pailsė
jęs ir vėl sugrįš dainuot. John 
Ramanauskas sugrįžo iš ana
pus vandenyno ant 30 dienų, 
bet tikisi gaut paliuosavimą iš 
armijos.

Iš merginų sugrįžo prie Lais
vės Choro G. Gailen, Miss. A. 
Medelis' sugrįžo iš Pa. ir vėl 
dainuoja prie sopranų. Miss 
Barison dainuoja alto. M. Bal- 
tulioniūtė, buvusi Laisvės Cho
ro mokytoja, rezignavo iš Lais
vės Choro dėl kokių tai priežas
čių, kurias ji laiko slaptybėje. 
Bet dabar jos vietų užėmė Mrs. 
Wilma Kailis, kuri yra francū- 
zų tautybės. Ji jau . seniai dai
nuoja prie Laisvės Choro ir la
bai gerai prasilavino lietuvių 
kalboj dainuoti, žodžiu sakant, 
sugabiai chorą vadovauja.

Laisvės (Chore randasi suga- 
bi ’pianistė Mary Karpinaitė iš 
New Mexico, Maine. Ji visuose 
padengimuose ir repeticijose 
patarnauja dėl Laisvės Choro.

Sausio 30 d. Laisvės Choro 
visi nariai būkite Laisvės Cho-

ro svetainėj, 155 Hungerford
St., kaip 7 vai. vakare, nes po 
trumpų repeticijų dalyvausim 
Lenin Memorial mitinge, kuris 
įvyks Rusų salėj, 166 Village 
St. Ten dalyvaus du ar trys 
chorai.

Tikiuosi, kaci visi choristai ir 
choristės nepasivėluosite, būsi
te pažymėtu laiku.

Laisvės Ch. reporteris
F. J. R.

visiem širdingai ačiū ir mes nei 
kuomet negalėsime užmiršti 
jūsų gražų darbą. •

Draugiškai,
Zartibų šeimyna.

Aukos, Pasveikinimui Laisvės 
Šėrininkų Suvažiavimo.

šios aukos, surinktos pasvei
kinimui Laisvės šėrininkų suva
žiavimo Lietuvių Literatūros 
Draugijos parengime, sausio 20 
d., Hartford, Conn. Aukojo se
nkamai :

J. ir L. žemaičiai $5.00. Po 
$2: M. ir K. Naktinis, L. Man- 
kienė, J. Beržinis. Po $1: F. J. 
Repšys, J. Žukauskas, J. Yesko- 
nis, J. Maraska, Z. Yuška, J. 
Lukštas, M. ir M. Johnson, D. 
Navickas, A. Ramoška, J. Bar- a 
kauskas, A. Klimas, J. Kazlau, 
J. Šilkas, A. Totorėlis, M. Nik- 
žentaitienė, M. Ramanauskas, 
V. Staugaitis, A. Dagilienė, 
draugai Latvėnai, M. Rama
nauskienė, J. Vasiliauskas, P. 
Žilinskas, W. Brazauskas. Po 
50 centų: O. Lopata, M. Stau- 
gaitienė, Mr. ir Mrs. Kailis, J. 
Kazlauskas, B. Muleranka, K. 
Miller, P. Giraitis, P. Padels
tos, J. Simmans, Dagilius, V. 
„žaltauskas, J. Bernotas ir C. 
Vilkas. Su smulkiais viso suau
kota $41.00. Visiems aukoto
jams ačiū. W. Brazauskas,

Parengimo Pirmininkas.

Telef. HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius.

Pasekminga Literatūros Drau
gijos Apskričio Konferencija.

Streikierių Paramai Sukelta $58
Sausio 20 d. Vilnies svetai

nėj įvyko LLD Pirmo Apskri
čio konferencija. Delegatų da
lyvavo apie 50. Pirmininkavo 
A. Yuris, sekretoriavo St. Vė
žys. įžanginę kalbą pasakė L. 
Prūseika. Beveik visi delega
tai veikliai dalyvavo reikalų 
svarstyme. Kalbėta ir tartasi 
ne tik Literatūros Draugijos 
reikalais. Kalbėta ir apie Poli
tiniai ekonominę padėtį. Visos 
organizacijos kuopos veikliai 
dalyvaus rėmime1 savo streikuo
jančių brolių ir seserų.

St. Vėšys patiekė trumpą ap
žvalgą — ką nuveikė Lietuvių 
Literatūros Draugija. Pirma
sis apskritys stovi pirmoje vie
toje. Pereitais metais jis paau
go 210 naujų narių. Iš viso ap
skričio ribose yra apie vienuo
lika šimtų narių. Nutarta vei
kliai dalyvaut naujame organi
zacijos vajuje, gaunant 
150 naujų narių.

Brighton Parko kuopos 
kėjai pasižadėjo gauti 25
jus narius. Veikiausia tiek pat 
gaus ir Marquette Parko kuo
pa. Roselandiečiai, kurie savo 
kuopoje turi apie 130 narių, 
lengvai dasiirsią iki 150. Jack- 
son Parko kuopa žadėjo gauti 
kokią 15 narių, o Bridgeporto 
19-ta kuopa, kuri turi 240, dar 
gausianti 25.

Su nariais viskas tvarkoj. 
Bet su kuopų susirinkimais ne 
viskas tvarkoj, ne viskas tvar
koj su skleidimu politines ap
švietos. I tai reikės ateityje 
kreipti kuo daugiausia domės.

Gaila, kad konferencijon ne
atvyko delegatas iš Rock fordo. 
Waukeganą atstovavo Dr. Grai- 
čūnas, pažadėjęs pakelti savo 
kuopą iki 50 narių. Daktarui 
visi delegatai karštai paplojo. 
Labai gerą įspūdį konferenci
joj paliko drg. Jay, delegatas 
iš South Bend, Ind. Jų kuopa 
ttri 18 narių. Draugas Jay at
vežė konferencijai sveikinimą 
$10.

Rinkta aukų streikieriams. 
Surinkta $38.00. Iš iždo pa
skirta $20.

Priimta visa eilė rezoliucijų, 
kurias perskaitė F. Abekas.

Pirmo Apskričio kdmitetan 
išrinkta: Yuris, Grigas, Prū
seika, Vėšys, Abekas, Katilius 
(Cicero), Juodaitienė, Yurienė, 
Kuodis.

Konferenciją reikia vadint 
šauniai pavykusia. Nuotaika 
buvo gera. Yra pasiryžimo sti
prini ir tobulint Lietuvių Lite
ratūros Draugiją.

Korespondentus.

ki- 
važiavo 
leidimo 
mašiną, 
į Skeis-

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172 v

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

* ❖ *
banga jau ir šioj
plečiasi, čia šalę

Walteris Skeistaitis atvyko 
į šią šalį, kaip ir mes visi, ge
resnės laimės rasti, 1910 m. 
Atvyko iš Kauno gub., Salaku 
parapijos, į New arką, ir čia 
visą laiką išgyveno. 1914 m. 
vedė Elzbietą Gariniukę. Už
augino sūnų Walterį, kuris at
liko armijos tarnybą su kapi
tono laipsniu.

Walteris buvo labai pavyz
dingas žmogus. Daug dirbo 
mūsų organizacijose, kaipo fi
nansų sekretorius, nes buvo 
gerai susipažinęs su aritmeti
ka. Už tad ir darbą atlikdavo 
gražiai, tinkamai. Pastaraisiais 
laikais likvidavosi Liet. Pašel- 
pos Kliubas, kur jis irgi buvo 
per ilgus metus finansų sokre- 

, torium. Likusį turtą to kliubo 
, jis pasiuntė Liet. Pagalbos 
> Teikimo Komitetui į Brookly- 
. ną.

Taigi, velionis Walteris pa
liko gražaus savo gyvenimo

Streikų 
apylinkėj’ 
Hudson upės randasi nemažai 
dirbtuvių ir darbininkai nedve- 
jotinai rengiasi į kovą. Ford 
Motor Co., Liver Bros. Co. ir 
kitų dirbtuvių darbininkai jau 
yra padavę kompanijoms savo 
reikalavimus ir jei tie reikala
vimai nužymėtu laiku nebus iš
pildyti, tai bus paskelbta strei
kas.
Aluminum 

laiku dirba 
ninku, jau 
klauso į tą
kaip ir plieno išdirbysčių dar 
bininkai ir jų reikalavimai 
našūs.

Pas streikierius tvarka 
vyzdinga. Prie dirbtuvės 
kietninkams unija dalina “ 
dvičius
mitetas dienomis ir vakarais 
būna unijos raštinėje 344 Pali
sade Ave., ir diriguoją streiką 
ir suteikia reikalingas informa
cijas streikieriams.

Streikierių ūpas geras ir šio 
miestelio visa pažangioji liau
dis pasiryžusi padėti streikie
riams.

Kazys Du/rbininfous.

Co., kurioje šiuom 
apie 3000. darbi- 
streikuoja. Jie pri- 
patį CIO skyrių,

pa-

pa- 
pi- 

sen- 
ir kavą. Streiko ko-
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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.

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

426 SO. 5th STREET BROOKLYN. N.T.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. TeL EVergreen 4-9508

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Brooklyne

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

MATTHEW P. BALLAS
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GREEN STAR BAR & GRILL

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

■ ' "■ *

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-6048

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Kalinių Chinijoje
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CHICAGOS ŽINIOS

pa-

draugės Juo-

sumestų aukų 
kavos streikia-Jūs centai ar doleris Lai

svei aukotas, — tai smūgis 
j galvą fašizmui užduotas!

praeitus metus mirė 6 
Išsibraukė 3. Prisirašė 
20. Draugija paaugo 

narių.

VALYTOJOS, Ofisų Namų. Nuolat. 
62c J valandų.

Kreipkite tarp 4 (r 5 P .M
INGE. 69 Pine St.. New York CH,

163 
TELEFONAS BOWLING GREEN 9-2682

KNYGŲ APDIRBIMO 
MERGINA 

prie sulyginimo 
Gera Alga

EAGER & HART
FRONT ST., NEW YORK, N. Y,

^“Ne tas, poniule, ne tas. Tas priklausė unijos orga
nizatoriui.”
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Tebestreikuoja Pus
antro Miliono CIO 
Unijinių Darbininkų

Washington, saus. 28. — 
Tūli aukšti valdininkai iš
reiškė viltį, kad gal per sa- 
vaitę-kitą baigsis streikas 
750,000 plieno darbininkų, 
CIO unijistų. Washingtone 
manoma, kad Fordo ir 
Chryslerio kompanijų susi
taikymas su darbininkais 
dėl algų pakėlimo paveiks 
ir plieno fabrikantus tinka
mai pagerint uždarbį savo 
darbininkams. Plieno fab
rikantai, sakoma, turės at- 
sižvelgt ir į Amerikos Radi
jo Korporacijos sutartį su 
8,000 darbininkų, kuriem 
pridėta po 17 centų algos 
per valandą.

T e b e s treikuoja 200,000 
CIO elektrininkų, 185,000 
General Motors darbinin
kų, 30,000 CIO lauko ūkio 
įrankių darbininkų, 8,000 
CIO Western Union tele
grafistų ir kt. — viso apie 
pusantro miliono žmonių.

Franko Agentas Perka 
Atominius Įrankius
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ninku eilę, reikalavo kari
nių kortelių ir užrašinėjo 
pikietininkų vardus ir ad
resus. Wisconsino valstijos 
CIO unijų tarybos sekreto
rius - iždininkas Mel J. 
Heinritz išleido pareiškimą, 
smerkdamas už tai polici
ninkus. Jis sakė: “Policija 
labiau gerbia šį Franko 
agentą, negu konstituciją, 
kurią policininkai yra pri
siekę palaikyti.” Heinritz 
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos tuojau sutraukytų 
diplomatinius ir prekybi
nius ryšius su fašistine Is
panijos valdžia.

Dar Perdaug Amerikos Ma- 
rininku Chinijoje

Peiping. — Amerikos 
nėr. Keller M. Rockey 
skelbė, kad jankių marinin- 
kų skaičius šiaurinėje Chi
nijoje sumažintas iki 45,000 
iš viso.

(Jie ten laikomi ir toliau 
remt Chiang Kai-sheko tau
tininkams prieš chlnų ko
munistus.)

Chungking. — Demokra
tinės Sąjungos atstovai pri
minė, kad Chiang Kai-she- 
kas saus. 10 buvo pasiža
dėjęs paleisti politinius ka
linius, bet tiktai vieną pa- 
liuosavo, o desėtkus tūks
tančių tebelaiko’ kalėjimuo
se.

Su Sveikinimais Laisvei 
Gauta Daug Aukų
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Rezoliucijos
Buvo vienbalsiai užgirta 

rezoliucija dėlei Laisvės tu
rinio, sveikinimo telegrama 
Lietuvos žmonėms ir nutar
ta pasiųsti telegrama vals

tybės departmentui Wash
ingtone, kad sulaikytų al
gas Žadeikiui ir kitiems 
Smetonos atstovams; taip 
pat nutarta kreipti^ tele
grama į Nacionah War 
Fondą, kad nešelptų pabė
gusių iš Lietuvos fašistų.

NAMO REIKALAS
Pasibaigus Laisvės dali

ninkų suvažiavimui, buvo 
konferencija Laisvės namo 
statymo reikalais. Apie tai 
pareiškė savo mintis vieti
niai ir tolesnių kolonijų de
legatai. Bendrai visi pasiža
dėjo remti namo statymą.

FINANSINĖ PARAMA
Lietuvių Namo Bendro

vės serų parduota už $2,- 
į 125.00. Julius Kalvaitis pa
sižadėjo dar duoti $1,000 
namui perkant. Petras Ka- 
pickas pažadėjo greitoj at
eityj pirkti serų už $500.00.

Su pasveikinimais suva
žiavimui gauta aukų dien
raščiui Laisvei $1,036.80.

(Plačiau apie visa tai 
skaitykite Vietinėse žinio
se.)

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

MMOTERYS MERGINOS
Pilnam ar Daliai laiko 
Kiaušinių Mušimas ar 
kiti tos Rūšies Darbai 

LENGVAS DARBAS-—ALGOS PAKĖLIMAI

TITMAN EGG COMPANY
FIRST & WARREN STS., JERSEY CITY 

MERCHANTS BUILDING 
TELEFONUOKITE JOURNAL SQUARE 2-7880 

DEL NURODYMŲ AR INFORMACIJŲ

Pittsburgh, Pa,
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Komunistę Protestas dėl 
Samdos Biliaus Trukdymo
New Orleans, La. — Šio 

miesto komunistai išleido 
p a r e i š k i mą, smerkdami 
tuos senatorius, kurie 
trukšmingomis - tuščiomis 
kalbomis stengiasi užmušti 
teisingo darban samdymo 
sumanymą kongrese.

Draugijos Susirinkimas
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugijos, metinis susirinkimas 
įvyko 8 d. sausio.

Draugijos kliubas pasirodė 
labai gražiai. Už gruodžio mė
nesį pridavė pelno $1,300. Su
mušė rekordus visų 1945 me
tų. Jokūbas Jaškiavičius pasi
liko gaspadorium ir ant šių 
metų. Geriausių pasekmių.

Buvo raportai visų metų. 
Pasirodė, kad mūsų progresy- 
viškos įstaigos puikiai gyvuo
ja. Iždas padidėjo ant virš 
$10,000. Mūsų namas taip iš
taisytas, kad geriau nereikia. 
Parkas taip pat gražus. Da
bar išrinkta komisija supirkti 
naujus rakandus kliubui. Vis
ko, ko dabai* reikia Worceste- 
rio progresyviams lietuviams, 
tai gražaus taikaus sugyveni
mo.

Per 
nariai, 
naujų 
ant 11

Dabar jau beveik visi karei
viai sugrįžo. Iš progresyvių ka
reivių žuvo du: Edvardas Ka- 
napkis, mūsų • draugijos narys, 
ir Vytautas Kregždis. O dau
giau ir visi kiti grįžta sveiki.

Mūsų draugija nutarė su
rengti kalakutienos vakarienę 
ir šokius, šeštadienio vakarą, 
9 d. vasario. Tai nebus versti
na kiekvienam nariui pirkti ti
kietus, ,kaip pirma karo. Bet, 
mano nuomone, visi nariai tu
rėtų dalyvauti. Bus šauni va
karienė. Gausite valgyti, gerti 
ir pasišokti prie geros 'Orkes
trus. Tikietas tik $1.50.

Taipgi nutarta kviesti į va
karienę visus kareivius, drau
gijos narius, taipgi narių tėvų 
vaikus kareivius ir kliubo pa
triotus kareivius. Jiems ne
reikės mokėti už tikietus. Ka
reiviams bus paruoštas specia
ls stalas. Taipgi nutarta už
kviesti miesto majorą.

Todėl, gerbiamieji, įsigykite 
tikietus iš ankšto; Tuomet ko
misija geriau žinos, ant kiek 
žmonių pagaminti valgių.

Praeitam mėnesiniame susi
rinkime buvo nutarta turėti 
tokį balių 23 d. vasario. Di
rektoriai atkėlė anksčiau iš 
priežasties to, kad Birutės 
Draugija turi metinę vakarie
nę tą dieną.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks 5 d. vasario. Visi 
dalyvaukite susirinkime. Įsigy
kite tikietus dėl bankieto.

Tie nariai, kurie gyvenate 
už miesto ribų, pasimokėkite 
duokles ir išsiimkite pasportą. 
Pinigus siųskite sekretoriaus 
vardu: J. J. Bakšys, 29 Endi
cott St. Ten yra draugijos bak- 
sas; sekretorius gaus.

Kalvis.

Number g.— Teisme prieš 
nacius kriminalistus esą pa
rodymų, kad ir Himmleris, 
slaptosios nacių policijos 
vadas, suokalbiavo nužudyt 
Hitlerį.

Brightonparkiecių Bankietas; 
Graži Parama Streikieriams.
šeštadienį, sausio 19 d., 

‘Brighton Parko LLD 104 kp., 
LDS 76 kp. ir Redwings (LDS) 
211 kp. bendrai surengė ban
kietą. Tikslas, kaip supratau 
iš komiteto aiškinimo, sukelti 
pinigų, kad kuo daugiausiai 
jaunuolių būtų galima pasiųsti 
į būsiantį LDS suvažiavimą 
Bostone. Pelno rodos turės lik
ti, nes publikos prisirinko vi
dutiniai.

Pirmiausiai tenka pagirti 
gaspadines už tokią skanią va
karienę. Kalakutiena ir prie
skoniai buvo tikrai gaspadiniš- 
kai priruošti. ,

Nors jaunuolių kuopa prisi
dėjo prie 'bankieto rengimo, bet 
jaunuolių permažai dalyvavo 
bankiete. Turėjo jų būti dau
giau.

Svečiams baigiant valgyt, 
pirmininkas drg. P. Dauderis 
perstatė kalbėti LDS kuopos 
sekretorių drg. Jusevičių. Drg.' 
Jusevičius, kaip ir visados, la-Į 
bai nuoširdžiai kalbino visus 
darbuotis dėl LDS, ypatingai 
įtraukiant daugiau jaunuolių. 
Jis nurodė, kad mūsų susivieni
jimas stovi kur kas geresniam 
stovy už kitas lietuvių pašalpi- 
nes organizacijas dėlto, kad ja
me yra daugiau jaunuolių ir 
jaunesnio amžiaus narių. Nepa
miršo nurodyti taipgi, kad mū
sų , Susivienijimo darbuotojai 
nuoširdžiai veikia, kad tą or
ganizaciją palaikius geroj tvar
koj.

Jusevičiui užbaigus kalbėti, 
pirmininkas perstatė neseniai 
grįžusį iš laivyno Al. Klaud. 
Tai vienas iš veikliausių Red
wings narių. Jis ir laivyne bū
damas nepamiršo savo organi
zacijos ir tankiai rašydamas bi
le kam laišką prisiminė apie ją

ir linkėjo gerų pasekmių. Jis 
savo trumpoj kalboj pasižadė
jo ir vėl veikti ir pareiškė pa
geidavimą, kad LDS konferen
cijoj būtų kuo daugiausiai jau
nuolių.

Sekantis iš eilės kalbėti bu
vo pakviestas J. Juodaitis. Jis 
ragino visus daugiau veikti. 
(Sako: “Jeigu mes galime, suėję 
baliavoti, mes galime ir veikti 
kiekvienas užimdamas bent ko
kį darbą” Jis prisiminė ir apie 
streikuojančius stakjardų dar
bininkus ir ragino moteris pri
sidėti prie streikierių šelpimo, 
darymo senvičių ir patarnavi
mo ant pikieto linijos.

F. Abekas kalbėjo abelnai 
apie organizacijas surengu
sias- bankietą. prisiminė kaip 
svarbu įsigyti namą, kur jau
nuoliai galėtų tankiai susirink
ti. Trumpai perbėgo ir einan
čius streikus ir abelnai šalies 
politinius reikalus.

Paskiausiai buvo perstatyta 
įkalbėti Alice Jonikienė, kuri 
. atėjo į bankietą tiesiai iš pikie- 
' to linijos. Ji nurodė kaip eina 
šelpimas pikietų ir kodėl juos 
reikia šelpti, 
su lietuviais, 
jarduose ir 
streiko lauke, 
jų

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-3178 ATDARA VAKARAIS

VILNIES
PERGALES METŲ

KALENDORIUS
Kaina 35 centai
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Daug Visokių Raštų ir j 
Visokių Informacijų

Iš pasikalbėjimo 
dirbančiais stak- 
dabar esančiais 
j i patyrus, kad 

algos buvo tikrai mizernos
ir jų kova už.didesnes algas ti
krai remtina. Ant galo papra
šė, kad svečiai 
ant senvičių ir 
riams.

Aukų parinko
daitienė ir Urasky. Vakaro ren
gimo komiteto narys Geo. 
Kwain pats pirmutinis aukavo 
$5. Po dolerį aukavo: Antanas 
Vėgėla, A. Jacobs, A. Yuris, J. 
P. Stanley, A. čapas, P. Klajū- 
nienė, Brazis, Kazeliūnas, Ti- 
lindis, K. Abekienė, Al Klaud, 
Kiaunė, Norkus, Mikalaitienė, 
Sireikis, Shaiko, Samuolienė, 
Stukienė, Pilsuckis, R.■ Samu- 
Jionis, F. Valaitis; po 50 centų: 
F. Abekas, J. Makrickas, Kau
kas, S. Baranauskas, Mockus ii’ 
Frances Urasky.

P. Klajūnienė apleisdama 
bankietą norėjo pavaišinti gas
padines. Ji joms padavė dolerį 
jr liepė pasivaišinti. Bet gaspa
dines tą dolerį atidavė streikie
rių šelpimui. Tad iš viso aukų 
bankiete streikierių šelpimui 
sukelta $32.00.

Tai labai graži solidarumo iš
raiška streikuojantiems stak- 
jardų darbininkam. Tas paro
do, kad mūsų organizacijos ne- 
vien žodžiais kalba apie rėmi
mą darbininkų reikalų, bet ak
tualiai prisideda prie jų kovų.

Buvęs.

Gera Vienybė Pikietuotojy 
Tarpe

East Pittsburgh© dalyje, kur 
randasi Westinghouse Electric 
Corporation, užsipildė pilnos 
gatvės pikietuotojų. Braddock 
avė. veik negalima praeiti. Čia 
pirmą dieną streiko sausio 15 
d., buvo apie 16,000 pikietuoto
jų, kurie atstovavo 34,000 dar
bininkų.

Aukščiau m mėtoj dirbtuvėje 
šis streikas yra pirmas nuo 
1916 metų. Pirmoje streiko die
noje pasirodė didelis vieningu
mas pas darbininkus. Veik nie
kas neįėjo į dirbtuvę, išskyrus 
keletą darbininkų, kurie nepri
klauso prie unijos, o dirba kai
po pridabotojai, kad neįvyktų, 
gaisras ir kad kas nedaužytų 
mašinų. Jie įleisti todėl, kad 
unija yra tokį susitarimą pada
riusi su kompanija.

Prie šio streiko labai gerai 
pasirodė moterys. Jų dalyvau
ja apie 4,000. Moterų Auxilia- 
rio pirmininkė Mrs. Grace Eb- 
ling paklausė streiko komiteto 
sekamai: “Aš manau, dabar 
vyrai supranta ką auksiliaris 
reiškia dėl unijos.” Ji klausda
ma to, nurodė kiek daug mote
rų prisidėjo prie gaminimo 
valgių ir rinkimo aukų dėl 
streikierių, ir kiek moterų sto-z 
jo į pikieto linijas. Jos tai pa
darė, kad 'buvo organizuotos ir 
supažindintos su streikų svar
ba.

Streiko komitetas stengiasi, 
kad, visi streikieriai būtų aprū
pinti maistu. Unijos vienetas 
turėjo dėl to reikalo fondą iš 
$42,000. Dabar turi iš ko nu
pirkti maisto, bet jei streikas 
tęsis ilgai, tai visi darbininkai 
turėtų prisidėti, kad streikie
riams netektų badauti.

Teko kalbėtis su Pirmojo ir 
Antrojo Pasaulinio Karo vete
ranais, jie visi stovi pikieto li
nijose ir griežtai nusistatę 
tęsti kovą, kad būtų pagelta al
gos po $2 į dieną.

Lietuviai ir jų organizacijos 
juo greičiausia turėtų prisidėti 
prie sukėlimo pinigų dėl strei
kierių, o moterys turėtų padė
ti dirbti virtuvėse ir prie išda
vimo maisto.

Nuo šio streiko laimėjimo 
daug priklausys ir kitų indus
trijų darbininkų algų pakėli
mo laimėjimas. Vietinis.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — .tas laimę 
per apšvietą neša.

<3

VASARIO

Įvyks

LAISVES
BAZARAS

Kas vakaras bus

ŠOKIAI
RAVI DIS ORKESTRĄ

Gaunamas Laisvės Adm.
\ 427 Lorimer Street 

Brooklyn 6, N. Y.

Maskvos laikraščiai įta
ria New Yorko arkivysku
pą Spellmaną, kaip fašisti
nių jėgų draugą, o veiklų 
Sovietų priešą. Popiežius 
neseniai paskyrė Spellmaną 
kardinolu

Įžanga Kasdien 
tik 35 centai

Būkit Visi ir Visos!
WWWWWFRF*****'

OPERATORĖS
Prie viena ir dviem adatom 
mašinų, taipgi merginos bend
ram darbui. 5 dienų savaitė, 
gera pradžiai alga. Prisideda 
bonai. Kreipkitės tarpe 9 A. M. 
ir 4 P. M.

Needlecraft, Inc.
164-166 RIVER ST. 
PATERSON, N. J.

(26)

MERGINOS! MERGINOS!
Patyrimai nereikalingas 
Lengvas Statymo darbas 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 
' TRIBORO ELECTRIC CORP.

110 WATERBURY ST.
(Kamp. Ten Eyck) 

BROOKLYN.

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
NUOLATINIS DARBAS

V AKACIJOS SU ALGA. 
VIENTIK DIENŲ DARBAS 

KREIPKITĖS
DU-RAY MILLS, INC. 

MICHELIN BLDG. 14, 
MILLTOWN, N. J.

(84)

ABELNAI
IR

FILE RAŠTININKES
Nuolat, Pastovus Darbas 

Puikiausia Proga
ALGA PAGAL SUTARTĮ 

Kreipkitės 

ACCIDENT & USOMM 
INSURANCE CO. 
Ill JOHN ST.

6-TOS LUBOS 
NEW YORK CITY

9259 
SIZES 
14-20 
32-42

Lengva apsirengti ir sykiu 
puošni. Viršus gali būti iš tos 
pačios medžiagos, arba gal 
būti viršus ir priešakinis šulas 
iš viršutinės, padarąs iš jūs 
T. Forma 9259 gaunama 1 
20 ir 32—42 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
mer ir dydį, sykiu su 20
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Krūtinės Nuotraukomis 
Pasinaudojo Daugelis 

Lietuvių

•v.

Antrad i iusio 29, 1946

už vieną.
Georgo 

dienomis, 
užmokes- 
tai neap-

Morris Carnovsky, Dick Powell, Edgar Barrier ir 
Luther Adler scenoje iš melodramos “Cornered,” rodo
mos Palace Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke.

IŠ LAISVES IR LIET. DARBININKAMS 
NAMO ENTUZIASTIŠKŲ SUVAŽIAVI

MŲ IR IŠ ŠAUNAUS BANKIETO
*

5,000 Pikietavo West 
ern Union po Polici

jos Atakos
Sausio 23-čią įvykęs krūti

nės paveikslų traukimas (X- 
Ray) sudomino daug žmonių. 
Iš paties Williamsburgo ir iš 
tolimesnių miesto dalių, suva
žiavo į Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo salę net 123 
žmonių patirti savo sveikatos 
stovį. Grupė kitų žmonių ne
suspėjo dėl vėlybų darbo va
landų. Dar kiti dėl nesveika
tos negalėjo pribūti.

Paveikslų traukimą suruo
šė Moterų Apšvietos Kliubas, 
kooperuojant Piliečių Kliubui 
ir miesto Sveikatos Depart
ment© Williamsburgo - Green
point skyriui. Skyrius į Pilie
čių Kliubą, 280 Union Avė., 
buvo atvežęs 2 mašinas, at
siuntęs ,X-Ray paveiksliĮ trau
kimo ekspertus. Vienu kartu 
paveikslai traukti dviem maši
nomis — viena praleidinėjo 
moteris, kita vyrus. Traukimas 
labai greitas — tik spėjo pas 
Sveikatos Komiteto registrato
res užsirašyti ir eina po maši
na, nepraėjus minutei, viskas 
užbaigta.

Registratorėmis buvo mūs 
kliubietė K. Petrikienė ir 1 ki
tatautė.

Taigi, nemažas skaičius 
žmonių, pasimokėdami tik po 
$1, gaus savo krūtinės sveika
tos stovio raportą iš atsako- 
mingų Sveikatos Departmento 
ekspertų. Raportus atsiųs į na
mus, paduotu antrašu. Jeigu 
bus atrastiĮ su pažeistais plau
čiais, jiems patars, kur kreip
tis tolimesniam ištyrimui, ar 
žaizdos seniau įgytos ir sugi
jusios, ar gal liga veikia ir plė
tojasi.

Paveikslus traukusioji įstai
ga, kaip žinia, neužsiima gy
dymu. Jos užduotis yra suras
ti plaučiuose nesveikatą, įspė
ti žmones, kad jų sveikata pa
vojuje. Mat, džiova yra tokia 
liga, kurią anksti atradus ga
lima išgydyti, bet jos prad
žios beveik negalima pajusti, 
negalima atrasti kitais keliais, 
kaip tik per tuos paveikslus. O 
kada jau žmogus pasijunta 
blogoje sveikatoje, ne kartą, 
būna per vėlu arba labai, la- 

, bai tolimas kelias atgal į svei
katą. Rep.

n

F®
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.Majoras Parsikraustė

Majoras O’Dwyer pereitą 
šeštadienį su šeima persikraus
tė į oficialę majorams rezi- 
denciją, Gracie Mansion, Carl 
Schurz Parke, New Yorke. Jo 
namas Brooklyno Bay Ridge 
sekcijoj išstatytas pardavimui.

Dienraščio , Laisvės metinis 
suvažiavimas, įvykęs sausio 
27-tą, 1946 m., praėjo su di
džiu entuziazmu ir labai drau
gingoje nuotaikoje. Sukelta 
dienraščiui graži suma pasvei
kinimais. Planuota, kaip pa- 
sekmingiau skleisti dienraštis 
ir ateityje, kaip išvystyti dar 
sekmingesni vajai, nors ir šis, 
ką tik pasibaigęs vajus, buvo 
gražiai pavykęs.

Greta rezoliucijų dienraščio 
reikalais, taipgi . pasisakyta 
lietuvių tautos gyvybiniais 
klausimais, būtent:

Pasveikinta Lietuva, jos liau-’ 
dis, pasižadėta ją remti;

Parašyta Nacionaliam Karo 
Fondui protestas prieš jo rė
mimą Hitlerio talkininkų, pa
bėgėlių iš Lietuvos nuo 
vos liaudies teismo už 
nališkus prasikaltimus 
Lietuvą ir jos žmones.

Visos rezoliucijos tilps ’ 
vėje, tad čionai netenka 
jas plačiai kalbėti.

IŠ Suvažiavimo Eigos

Antanas Balčiūnas, Laisvės 
Direktorių Tarybos pirminin
kas, taręs atidaromąjį žodį, 
paskelbė suvažiavimą prade
dant sesijas 11 :15 ryto.

Pirmininke išrinkta K. Pet- 
rikienė, pagelbininku L. Grikš
tas.

Balsų skaitytojais paskirti 
J. Kalvaitis ir V. Karlonas. 
Priimtas direktorių sekretorės 
pasiūlytas dienotvarkis. Išren
kama rezoliucijų ir organiza
cinė komisija: J. Siurba, dr. J. 
J. Kaškiaučius, P. Janiūnas. •

Eva Mizarienė, direktorių ir 
suvažiavimo sekretorė, per
skaitė pirmesnio suvažiavimo 
tarimus ir išdavė direktorių 
raportą. Abieji priimti, po K. 
Žukauskienės paklausi mo, 
kiek valandų dirbama Laisvės 
įstaigoje.

Seka gaspadoriaus Prano 
Buknio raportas už adminis
traciją, taipgi išdalinama šė- 
rininkams vyriausybės patik
rinto sąskaitininko paruoštas 
raportas iš visos įstaigos fi
nansinio stovio.

ar užsirašančių? Kas jiems pa
tinka, ko pageidauja laikraš
tyje?

Kalba vajininkai:
Katrina Žukauskienė

Newark
Marijona Svinkunienė

Waterbury
Petras Pilėnas iš Philadel- 

phijos
Antanas Balčiūnas, brook- 

lynietis
Povilas Bėčis ir Frank Klas

ton iš Great Neck
Petras

iš

is

Ant rytojaus po policijos 
atakos ant Western Union te
legrafų firmos streikierių - pi- 
kietų, pereitą šeštadienį pen
ki tūkstančiai unijistų ir jiems 
talkininkų susirinko į pikietą 
prie telegrafų įstaigos, 60 
Hudson St., New Yorke.

Lietu- 
krimi- 
prięš

Lais- 
apie

Vajininkai Praneša Apie Dar
bo Pasekmes—Sunkumus

Iškviesti keli čia dalyvavu
sieji vajininkai ir j ii pagelbi- 
ninkai 
pavyko 
darbai, 
k u mus,
atsinešimas į dienraštį? Ko
kie argumentai neužsirašančių

pasakyti,
nudirbti

Kokius jie sutiko sun- 
kliūtis? Koks žmonių

kaip jiems 
tie didieji

Baranauskas iš Brid-

Policijos ataka 
pi kietų iššaukė 
didį pasipiktinimą ir didžiau
sią tos rūšies* demonstraciją 
nuo 1930 metų. Penki šimtai 
CIO veteranų, organizuotai, su 
savo iškabomis maršavo pi- 
kiete.

ant streiko 
visuomenėje

iš Wilkes

paklausimai vajinin- 
ir diskusijos praneši-

Barre.
Sekė 

kams 
m.uose iškeltų problemiĮ ir su
manymų. Kalba R. Mizara, D. 
M. šolomskas, P. Pilėnas, Ja
meson, Žukauskienė, Klaston, 
P. Bėčis, Svinkunienė, Stako- 
vas, Balčiūnas, Venckūnas, 
Buknys.

Vajininkų pranešimuose ir 
tiĮ pranešimų diskusijose iš
kelta daug įdomių ir laikraš
čio skleidimui bei gerinimui 
naudingtĮ minčių. Bene origi- 
nališkiausia buvo Svinkunie- 
nės iškelta problema, kaip ap
rūpinti dienraščiu senukus ir 
ligonius, buvusius ilgamečius 
skaitytojus, bet dėl senatvės, 
ligos, nelaimių pritrūkusius iš
tekliaus užsimokėti. Palikta 
naujiems direktoriams nuo
dugniai apsvarstyti ir pasiūlyti 
kolonijoms planą.
Tartasi ir Del Laisvės Turinio

Kaip visuomet, taip ir šiuo 
kartu buvo kalbėtasi dėl dien
raščio turinio: Kaip Laisvė at
sakė' į svarbius dienos klausi
mus? Ar jos dabartinė pa
kraipa atitinka liaudiško dien
raščio užduotims.

Trumpai raportuoja redak
torius R. Mizara. Redakcijos 
narys D. M. šolomskas aiški
ai' kitaip pasaulio, mūsiĮ Sa
na plačiau, dėl ko rašyta taip 
lies politikos ar Lietuvos rei
kalais. S. Sasna kreipėsi į 
brooklyniečius talkos padaryti 
vietos žinias lietuviškesnėmis, 
teikiant žinių.

(Daugiau bus)

žinoma, policijos netrūko ir 
šį kartą, priekabiavimo irgi 
netrūko. Policijos buvo pės
čios, raitos, ant motorinį^ dvi
račių, slaptosios policijos vy
rui ir moterų. Ypatingai rai
toji kiršino streikierius, bet iš
provokuoti ' nepavyko. Ir už
pulti be niekur nieko neišdrį
so.

Streikieriai, veteranai ii’ ki
ti pikietai maršuodami šaukė: 
“Kur majoras? Ar tai už tą 
mes balsavome?” Veteranai 
įmaršavo į pikieto liniją šauk
dami: “Mes sumušėm 
Western Union geriau 
si d u oda dabar.”

Brooklyno Špyžio Foundrių 
Streikas Pasibaigė

Tiesą pasakius, laimėjimas 
nedidelis. Kontraktas padary
tas’ iki balandžio pabaigos, 
1947 m. 10 nuošimčių priedo 
nuo gruodžio 13 d. 1945 iki 
bal. 30, 1946. Su gegužės 1 
d. priedo 5c valandai, per me
tą 6 šventės apmokamos, o jei 
tomis šventėmis dirbs, tai ap
mokės 3 dienų algą 
Prie to, Lincoln ir 
Washington gimimo 
jei dirbs, dubeltava 
tis, bet jei nedirbs,
mokamos. O šiomis dienomis 
visos dirbdavo, tai būtų 8 
šventės per metą.

Sulig naujų laimėjimų, nuo 
gegužės 1 d. molderiai, kor- 
meikeriai gaus $1.38'valan
dai, prieš streiką gavo $1.21 
vai. Antra kategorija' “čipe- 
riai-grinderiai,” kurie gauda
vo 90c valandai,, dabar gaus 
apie $1.04 vai. Kurie gaudavo 
82c, 89c ar 80c, tiems kels.su
lig išskaitliavimąis nuošimčių. 
Naujam, paprastam darbinin
kui, kuris nieko nemoka, kai 
kurios fondrės mokėdavo 68c 
valandai, dabar bus 
žiau 80c.

šeštadieniais mokės 
pusę, viršlaikiais taip
Žiūrint, kad ir 2 ar 3 dienas 
toje savaitėje dirbtumei; pir
ma viršlaikius mokėjo už virš 
40 valandų darbo toje savaitė
je.

Vakacijos pasilieka tos pa
čios. Kurie išdirbę 5 metus — 
2 savaites, o kurie metus — 
vieną savaitę su alga (be virš
laikių).

Sveiksta

ne ma-

laiką ir 
pat, ne-

Hitlerį, 
lai pa

policija

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas: pa* 
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti
Laisve!
n*

i

ALFRED LUNT ir LYNN FONTANNE, Amerikos žy
mioji aktorių pora, vėl vaidina mūsų scenoje po išbu
vimo tris metus užjūryje. Lunt’ai vaidina Teatro Gil
dijos su John C. Wilson statomame Terence Rattigan’o 
veikale — komedijoj “O Mistress Mine.”

William Kūlikas, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 50- 
tos kuopos veikėjas, po opera
cijos sėkmingai sveiksta, jau 
sugrįžo iš ligoninės, 
gyvena 415 36th 
Brooklyne. •

, ★ ★ ★
Pakilo iš po gana 

gos “gripu 
te.

Kūlikai
St., So.

ilgos li-
Alice Šidlauskai-

M. Mikalauskienė pastaruo
ju laikotarpiu vėl gana smar
kiai suimta ligos. Randasi na
mie, 36 Scholes St., Brookly- 
ne, nuolatinėj gydytojo prie
žiūroje.

Iš karto pi kietus 
buvo subrukusi ant vieno blo
ko iš vienos pusės bildingo.. 
Veteranų ir streiko vadų de
legacijai nuėjus pas pikieto 
policiją komanduojančius vir
šininkus, išreikalauta leisti pi- 
kietuoti aplink visą bildingą. 
Po to pikietai išsirikiavo į 
dviejų eilių diržą, keturių blo
kų ilgio, vienai eilei einant 
prieš kitą abiem šaligatvio 
kraštais.

Saul Mills, CIO Tarybos se
kretorius, taipgi Irving Potash 
Kailiasiuvių Unijos Joint Boar- 
do prezidentas, nuo troko (per 
garsiakalbį) sakė pikietams 
prakalbas. Mills
streikieriams talką ne tik pi
lnėtais, bet ir finansais.

Valis Bunkus sakėsi tikėję
sis esąs už “šalčius” stipresnis. 
Bet prieš porą savaičių ir jam 
teko su “šalčiu” persiimti. Nė 
iš šio, nė iš to pajutęs, jog ko
jos atsisako tarnauti ir taip at
sidūręs lovoje, joje išbuvo virš 
savaitę. Visgi jam pavyko 
“šaltį” nugalėti, kad ir už sa
vaitės.

K. Levanas, per daug metų 
dirbdavęs Laisvės pramogose, 
šiemet negalėjo nei svečiu at
vykti. Jis vis dar tebekovoja 
su liga.

Nesimatė ir daugelio kitų 
draugų ir draugių, kuriuos pa
staruoju laiku prispaudė ligos.

Plėšikai Geroje Vietoje

J. Gaitis.
■ L

Gaisragesiam Pagerinta 
Darbo Valandos

Julius Kalvaitis sakėsi prieš 
savaitę laiko vėl atlankęs ve
teran ų ligoninėje, Bronxe, 
esantį Aleką Balzarį, rocheste- 
rietį. Balzariui dar toloka iki 
pasveikimo, tačiau jis tikėjosi, 
kad jis būsiąs siunčiamas na
mo ne už ilgo.

Du vyrukai, sakoma, prasė
dėję vakarą Tilyou filmų te
atre, Brooklyne, iki nusižiūrė
jo patogią progą pasekti kasi
ninkę Ritą Dempsey į raštinę 
su visomis vakaro įplaukomis. 
Atėmę ne tik to vakaro, bet 
ir visas galo savaitės įplaukas, 
virš $3,000.

pažadėjo

.Komunistai Protestavo Prieš.
Policijos Atakas

Įvykusi Komunistų Partijos 
New Yorko apskrities orga
nizacijos konferencija gale 
pereitos savaitės, New Yorke, 
išrinko 100 narių delegaciją 
eiti pas policijos komisionierių 
Wallander protestuoti dėl po
licijos atakos ant streikierių,.

Ta pati delegacija taipgi 
lankysis ir pas majorą O’Dwy-

New Yorko miesto gaisrage- 
siai iki šiol vis tebedirbo ka
ro laiko valandas. Pradedant 
vasario 1-ma, dviejų pamai
nų paroje sistema panaikina
ma. Dirbantieji 84 valandų sa
vaitę perkeliami ant 67 va
landų savaitės. Tačiau valan
dos vis Vien pasilieka labai il
gos, dar toli iki 8 valandų dar
bo dienos, kaip to reikalauja 
ir laukia gaisragesiai. Trum
piausia darbo savaitė gaisra- 
gesiuose yra 56 vai.

er. Majoras yra vyriausiu ant 
visų miesto departmentų, ski
ria jų viršininkus. Didžioji de
legacija išrinkta po to, kai 
Wallander aatsisakė matytis 
su maža delegacija. '

PARDAVIMAI

•a

Staten Island gaisras nušla
vė 4 prieplaukas prie St. Geor
ge.

Prigulėt prie Aido Choro!
Gerai, Smagu ir Padoru

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St*. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI .

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Sekantis Parengimas
Sekantis didelis parengimas bus' Laisvės Ba- 

zaras. Įvyks vasario-Feb. 22, 23 ir 24 dienomis, 
bus Grand Paradise Salėse, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.
.. Dienraščio Laisvės bazaras yra dalykas, prie, 
kurio gali prisidėti visos Amerikos lietuviai. 
Gali prisiųsti dovanų daiktais ir pinigais. .

Esame veikėjams pasiuntę bazarui aukų rin
kimo blankas. Tad prašome visų, kurie aplaikė- 
te blankas, skubiai rinkti dovanas, pinigais, ir 
daiktais, ir tuojau pasiųsti, kad gautume į laikų.

Prašome visų dienraščio Laisvės patriotų, iš 
arti ir iš toliau, prisidėti su dovanėle bazarui, 
kada būsite dovanų rinkėjų paprašyti paaukoti. 
O kur nėra dovanų rinkėjų malonėkite patys pri
siųsti savo dovaną.

Visi remkime petys į petį paramai savo dien
raščio. Atsiminkite, kad mūsų dienraštis šiuom 
tarpu mažai gauna paramos aukomis. Tad turi
me rūpintis parengimais sukelti kiek stambesnės 
finansinės paramos.

Visą didžiojo New Yorko* apylinkę kviečiame 
dalyvauti bazare. Kas vakarą bus graži‘pro
grama, kas vakarą šokiai. Įžanga tik 35c, taksai 
įskaityta. i

Parsiduoda Bar & Grill šu pilnais 
laisniais — degtinės, vyno ir alaus. 
Kreipkitės tuojau. Pardavimo prie
žastį ir kitas informacijas gausite 
ant vietos. 49 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y. / (23-28)

Parsiduoda miegamojo kambario 
rakandai, 7 kavalkai, žema kaina, 
Natural Wood rūšies rakandai. 
Kreipkitės pas I. C., 316 Suydam 
St., (ant antrų lubų po kairei), 
Brooklyn, N. Y. (23-24)

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

,r i i 9-z-12ryteValandos: į j— 8vakare 
Penktadieniais Uždaryta

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
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 Lin*

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Vaikų ligų specialistas 
nno 1908

Tel. EVergreen 4-0038

ui "tĮ

RENGĖJAI.

l=ea restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL KVersreen 4-9612

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės.

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn




